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Verklaring van gebruikte afkortingen en tekens:

b.v. Bijvoorbeeld

vgl. Vergelijk.

(v. ...) Bij een verwijzing naar een tekst binnen hetzelfde hoofdstuk wordt een vers
aangeduid met de letter v. Als bijvoorbeeld in het 2e hoofdstuk van Ezechiël
wordt verwezen naar vers 8, dan staat er niet (Ezech.2:8), maar (v.8).

(...) - In de vertaalde tekst worden tussen deze haakjes verduidelijkingen toege-
voegd. Het staat echter niet in de oorspronkelijke tekst;
b.v. Ezechiël 9:6a; Oude (mannen), jonge (mannen), en meisjes, kleine kin-
deren en vrouwen moeten jullie doden en verdelgen; vgl. Oude, jonge, en
meisjes, kleine kinderen en vrouwen moeten jullie doden en verdelgen.
Ezechiël 12:6b; Ik heb jou (als) een wonderteken gegeven voor het huis van
Israël; vgl. Ik heb jou een wonderteken gegeven voor het huis van Israël.

- In de uitleg en vertaling geeft de tekst tussen de 2 haakjes een extra leesmoge-
lijkheid weer; b.v. Ze (her)bouwden de nieuwe tempel in Jeruzalem.

- In een voetnoot kan de tekst tussen de haakjes een sub-voetnoot zijn; b.v. (Zie
Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.)

(= ...) Hoe de letterlijke (vertaalde) betekenis van de oorspronkelijke tekst in het Ne-
derlands het beste kan worden opgevat of begrepen; b.v. Ezechiël 23:42; Zij
gaven (= deden) armbanden over hun handen.

(of ...) Geeft een extra betekenis in het Nederlands van de oorspronkelijke taal. Woor-
den uit de oorspronkelijke taal kunnen in het Nederlands meer betekenissen
hebben;
Ezechiël 9:6; Vanaf mijn heiligdom moeten (of zullen) jullie beginnen; vgl.
Vanaf mijn heiligdom zullen (of moeten) jullie beginnen.
Jesaja 14:7a; De hele aarde (of het hele land) heeft rust, (en) is stil; vgl. Het
hele land (of de hele aarde) heeft rust, is stil.

(.../...) Bij getallen of jaartallen betekent het teken / hetzelfde als het woord of. Bij-
voorbeeld (588/587) betekent: Het gebeurde in het jaar 588 of 587.

(.../... – ...) Het 2e jaartal na de / geeft een andere functie aan; b.v. De Perzische koning
Kores II (559/538 – 529) was al in 559 voor Christus koning geworden, maar
in 538 werd hij ook de koning van de Israëlieten. Na zijn dood in 529 werd hij
opgevolgd door zijn zoon.

[...] Het gedeelte dat tussen deze spekhaken staat, is de oorspronkelijke tekst. Dit
gedeelte kan echter voor de betekenis van het geheel tijdens het lezen beter
worden weggelaten. Door het handhaven van die oorspronkelijke tekst wordt
de inhoud ofwel de boodschap in het Nederlands eerder onduidelijker; b.v. Je-
remia 28:11b; De profeet Jeremia ging [zijn] weg. Psalm 3:3; Vele( mense)n
zeggen van mij[n ziel]: “Er is voor hem geen redding door (= bij) God.”

[( ... )] In meer of mindere mate is zeker, dat het bijbelgedeelte tussen deze haken niet
bij de oorspronkelijke tekst hoort, hoewel het vaak wel als zodanig werd en
wordt gepresenteerd; b.v. Openbaring 20:5; [( De overige doden leefden niet
tot de 1000 jaren voorbij waren. Dit (is) de 1e opstanding. )]

 Exactere tekst met uitleg volgt hieronder.
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Aanwijzingen voor het lezen.
Het is niet noodzakelijk, dat dit boek vanaf het begin tot en met het einde wordt doorgenomen. De hoofdstukken
zijn min of meer zelfstandige eenheden. Ze kunnen afzonderlijk worden gelezen. In eerste instantie zou men
met hoofdstuk 3 kunnen beginnen, eventueel gevolgd door hoofdstuk 2.
Als men van een bepaald gedeelte iets meer wil weten, kan men de aangegeven bijbelteksten daarvoor gebrui-
ken. Niet alle genoemde bijbelteksten zijn in dit boek helemaal uitgewerkt. Deze bijbelteksten zijn dus niet
alleen een bevestiging van een bepaalde passage, maar bevatten ook nieuwe invalshoeken. Men krijgt daardoor
meer zicht op bepaalde gedeelten uit het bijbelboek Matteüs of andere teksten uit de Bijbel.
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1. INLEIDING.

Met het Evangelie (= de blijde boodschap) van Matteüs begint het 2e deel van de Bijbel: het
Nieuwe Testament, ofwel het nieuwe verbond. Dit bijbelboek beschrijft het leven van de Here
Jezus vanaf zijn geboorte, en het eindigt met zijn opstanding uit de dood en zijn verschijnin-
gen aan zijn discipelen. Aan hen geeft Jezus de Gezalfde de opdracht om de mensen van alle
volken op te roepen een discipel (= een volgeling of leerling) van Hem te worden, en iedereen
die aan die oproep gehoor geeft, in water te dopen in de naam van God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest.

Het boek Matteüs is echter meer dan een gewone beschrijving van het leven van de Heiland
en de wijze lessen die Hij aan de mensen heeft gegeven. Het vertelt deze geschiedenis met een
profetisch inzicht. De apostel Matteüs wilde daarmee de boodschap van God doorgeven.1 Hij
schreef alleen dat op, wat daarvoor nodig is. Deze boodschap bevat ook profetieën over de
toekomst. Dit alles is bedoeld om mensen op te bouwen, te onderwijzen, te waarschuwen en
te bemoedigen. Hoewel het boek Matteüs in het verre verleden is geschreven, is het ook van-
daag nog van grote betekenis.

De Here heeft zijn boodschap in dit bijbelboek bekend laten maken, zodat de mensen die Hem
willen dienen, daar veel aan (kunnen) hebben. We kunnen daardoor God (beter) leren kennen,
en op een goede en verstandige manier leren leven. De hemelse Vader wil, dat we voor altijd
gelukkig zullen worden.

Ook kunnen we in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De Almachtige in de hemel heeft de ge-
beurtenissen in de wereld in zijn hand. Hij leidt alles naar zijn doel. Kijk maar, het gaat zoals
Jezus het aan ons heeft verteld. We kunnen en moeten ons voorbereiden op de toekomst. Me-
de daarom is het erg belangrijk om de inhoud van het boek Matteüs zo goed mogelijk te be-
grijpen. Dat is bovendien van grote betekenis voor ons gebed.2

Soms is het bestuderen van een bijbelgedeelte erg moeilijk. Daarbij moeten we niet vergeten,
dat Gods hulp hierbij van doorslaggevend belang is. Het onderzoeken van het bijbelboek Mat-
teüs is zeker de moeite waard. Tijdens de bestudering zal men ontdekken, hoe groot de rijk-
dom is, die men in dit boek kan vinden.

1 Het woord apostel betekent gezondene. Een apostel is iemand die door de Heer Jezus is uitgezonden in de we-
reld om alle mensen op te roepen een volgeling van Hem te worden. Apostelen bezitten veel geestelijke gaven.
Ze doen wonderen en tekenen (Hand.2:43, 5:12, 2Kor.12:12), en ze hebben de gave van genezing (Hand.3:1-8,
5:15,16, 14:8-10). Het zijn evangelisten die eveneens profeet zijn (Luk.11:49, Hand.1:8, 13:1-4 met 14:14). Ie-
mand die niet aan deze kenmerken voldoet, is geen apostel. Alle apostelen hebben een rechtstreeks mandaat van
de Here (Joh.20:21-23, Ef.2:19,20). Ze leiden niet een plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten. Ze stellen wel
oudsten en diakenen aan (Hand.6:1-6, 14:23, Tit.1:5), en ze hebben gezag over de Kerk van Jezus de Gezalf-
de (Ef.2:19,20). Echte apostelen zorgen voor eenheid zoals God dat wil (Hand.15:28-31).
2 In het bijbelboek Matteüs staat ook een gebed dat voor ons als voorbeeld kan dienen (Mat.6:9-13).
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2. RONDOM HET BOEK MATTEÜS.

1. De voorgeschiedenis.

1. Vanaf de schepping tot de ballingschap.

We staan al niet meer aan het begin van de heilshistorie, als apostel Matteüs begint met het
schrijven van zijn evangelie. Niet alles kunnen we doornemen. We beperken ons tot dat wat
nodig is om de inhoud van dit bijbelboek te kunnen begrijpen.

Eerst schiep God in volmaakte toestand de hemel en de aarde. Na de zondeval in de hof van
Eden werd alles onvolmaakt. Verlossing werd nodig. Ruim 2000 jaren later volgde om de
slechtheid van verreweg de meeste mensen de zondvloed. Alleen het gezin van Noach bleef
gespaard. De komst van de Here Jezus die de wereld van de zonde zou gaan verlossen, bleef
mogelijk. Daarmee was een poging van de satan en verleider om dat te verhinderen mislukt.

Na ruim 400 jaren startte men met de bouw van een toren in Babel. Door een toren te willen
bouwen, die reikte tot de troon van God in de hemel, rivaliseerden de meeste mensen met de
Here. Ze wilden bij elkaar blijven, en zo machtiger worden, dan de Almachtige zelf. In die
periode kregen de gelovigen het moeilijk. Binnen deze revolutionaire omgeving hitste de sa-
tan de mensen tegen de dienaren van de hemelse Vader op, met het doel de Kerk uit te roeien.
Op die manier probeerde hij ook deze keer de komst van de Verlosser Jezus te verhinderen.
Door de spraak van de mensen te verwarren, voorkwam God het duivelse plan. Er ontstonden
namelijk verschillende talen. De mensen verstonden elkaar meestal niet meer. Daarom gingen
ze uit elkaar. Groepen die elkaar wel verstonden, trokken samen de wijde wereld in.

In die groepen begon men geleidelijk naast de Here ook afgoden te dienen. Daarom riep God
uit (het nageslacht van) één zo'n groepsverband Abram op om zich af te scheiden van zijn
familie, en voortaan Hem alleen te dienen. Gehoorzaam trok Abram naar het land Kanaän.

Zijn kleinzoon Jakob, die later ook Israël genoemd werd (Gen.32:28), vertrok vanwege hon-
gersnood uit Kanaän, en hij ging naar het korenrijke Egypte. Daar mocht hij met zijn gezin
van 12 zonen in het gebied Gosen wonen. Zijn nakomelingen groeiden heel snel in aantal.

Deze groei ging zo snel, dat de farao van Egypte bang werd. Hij liet de Israëlieten onderdruk-
ken. Omdat God had beloofd, dat de Verlosser uit dit volk geboren zou worden, dreigde zo
opnieuw de komst van de Messias Jezus niet door te gaan. Het volk werd echter door de Here
gered. Onder leiding van Mozes en zijn opvolger Jozua werden de Israëlieten weer naar het
beloofde land Kanaän gebracht.

Daarna volgde een tijd waarin het volk iedere keer God vergat, en zelfs afgoden ging dienen.
Zo kwam steeds de komst van Jezus in gevaar. Toch wist de Here dit gevaar af te wenden.
Iedere keer stuurde Hij richters, die (grote delen van) het volk Israël weer terugriepen tot een
leven zoals de liefdevolle hemelse Vader dat graag ziet.

De Richterentijd eindigde met de aanstelling van Saul als koning. Toen begon de Koningen-
tijd. Drie koningen regeerden over het hele volk: Saul (1033 – 1012), David (1012 – 972) en
Salomo (972 – 932). In de regeringstijd van koning Salomo werd de tempel als woonplaats
voor God in Jeruzalem gebouwd.

Na de dood van koning Salomo raakte het rijk Israël verdeeld. Vanaf 932 voor Christus be-
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stond er een noordelijk deel (van 10 stammen), en een zuidelijk deel (van 2 stammen) van wat
vroeger één geheel was. Het noordelijke deel was zo slecht, dat God het al na ruim 200 jaren
in ballingschap liet voeren. De bevolking werd naar Assyrië verdreven (2Kon.17:1-6), en
maar weinig mensen van het noordelijke deel zijn teruggekeerd.

De 2 stammen van het gebied in het zuiden brachten het er weinig beter af. In 597 veroverde
koning Nebukadnezar II (604 – 562) (= Nebo, bescherm mijn grens) de hoofdstad Jeruzalem.3

Hij maakte Zedekia (597 – 586) vazalkoning van het Tweestammenrijk (2Kon.24:8-17).

Toen vazalkoning Zedekia na een aantal jaren in opstand kwam, werd Jeruzalem na een lang-
durig beleg in 586 ingenomen. Er werden toen 832 Joden uit de hoofdstad van Israël naar Ba-
bel gedeporteerd (2Kon.25:1-17, 2Kron.36:11-21, Jer.52:29). Over de rest stelde koning Ne-
bukadnezar II Gedalja (586) als landvoogd aan.

Een paar maanden later werd de landvoogd Gedalja door een zekere Ismaël en zijn mannen
vermoord. Een groot deel van het Joodse volk vluchtte naar aanleiding van die moord naar
Egypte (2Kon.25:25,26, Jer.41:2,3,16-18).

2. Vanaf de ballingschap tot koning Antiochus IV.

Aan de stam Juda was echter beloofd, dat deze de Heer Jezus zou voortbrengen. Nadat het
Babylonische rijk door koning Kores II in 538 voor Christus onder de voet gelopen werd, gaf
hij aan de Joden (2 stammen) en aan de Israëlieten (10 stammen) toestemming om naar het
land Kanaän terug te keren. Ze moesten wel aan het rijk van de Perzen onderdanig blijven.

De leiding van de eerste groep Joden die terugkeerde naar Kanaän, lag in handen van Ze-
rubbabel en Jozua. Zerubbabel was door de Perzische koning Kores II (559/538 – 529) als
landvoogd over de Joden aangesteld (Ezra 1:8, 5:14, Hag.1:1). Hij stamde af van Natan, een
zoon van koning David (1012 – 972) en Batseba (Luk.3:23-32).4 Jozua was evenals zijn
grootvader Seraja hogepriester (2Kon.25:18, 1Kron.6:14,15, Hag.1:1).

Na de terugkeer bouwden de Joden onmiddellijk het brandofferaltaar weer op om de dagelijk-
se offers te brengen (Ezra 3:1-6). In het voorjaar van 536 begonnen ze met de herbouw van de
tempel (Ezra 3:8-11). Kort daarna kwam door tegenwerking van de Samaritanen (= een buur-
volk) de bouw van de tempel echter stil te liggen (Ezra 4:1-5,24).

3 Nebo was de naam van de 2e god van de Babyloniërs (Jes.46:1). Het was de god van de wijsheid.
4 Zerubbabel stamde niet af van koning Jojachin (597). De Here had het koningschap van Jojachin en zijn nage-
slacht afgenomen (Jer.22:24-30). Het recht op het koningschap werd overgedragen aan Zerubbabel die een na-
komeling was van Natan, een jongere broer van koning Salomo (1Kron.3:5, Jes.11:1,2, Hag.2:24, Zach.12:12).
Deze Zerubbabel kan dus niet de Zerubbabel zijn, die in Matteüs wordt genoemd (1Kron.3:17 en Mat.1:7-12).
Die Zerubbabel was een nakomeling van Jojachin, en dat nageslacht had God uitgesloten van de troon van Da-
vid (Jer.22:30). Het Matteüsevangelie was eerst vooral aan de Joden gericht. Dat geeft bij het geslachtsregister
van Jezus de mannelijke lijn weer, die eindigt bij Jozef. We weten echter, dat Jozef niet Jezus’ echte vader was.
In Lukas (3:23-31) lezen we over een andere Zerubbabel. Omdat de arts Lukas zijn evangelie in de eerste plaats
aan de van oorsprong heidense Teofilus (= Vriend van God) schreef, trok hij zich weinig aan van de Joodse cul-
tuur. De mannelijke lijn van de (koninklijke) stamvaders was voor hem veel minder interessant. Bij de Romeinse
cultuur, die in dit opzicht veel meer op de onze lijkt, was de gewone realiteit veel belangrijker. Daarom is het
voor de hand liggend, dat Lukas in zijn geslachtslijst de voorouders van Maria de moeder van Jezus weergeeft.
Dit verklaart, waarom Lukas met een geslachtlijst kwam, die sterk afwijkt van die uit Matteüs (1).
Men meende, dat Jezus een zoon van Jozef was, maar in werkelijkheid was Hij een (klein)zoon van (H)Eli, de
vader van Maria. Hij is dus een nakomeling van Natan, een jongere broer van Salomo, en een zoon van David en
Batseba (1Kron.3:5 en Luk.3:31). Die lezing is in de nieuwere bijbelvertalingen ten onrechte niet mogelijk. In
de (herziene) Statenvertaling echter wel. (Tip! Gebruik voor bijbelstudie ook de (herziene) Statenvertaling.) “En
Hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren (oud) te wezen, zijnde, alzo men meende, (de) zoon van Jozef, den (zoon) van
Heli, … (Luk.3:23).”
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In 529 voor Christus werd koning Kores II (559/538 – 529) opgevolgd door zijn zoon Cam-
byses II (529 – 522). Toen Cambyses II stierf was er geen opvolger. Na enige verwarring luk-
te het Darius I (521 – 485) om als de nieuwe koning de macht te grijpen.

De herbouw van de tempel lag stil tot het 2e jaar van de regering van de Perzische koning Da-
rius I (520) (Ezra 4:25, Hag.1:1,14, 2:1). In dat jaar riepen de profeten Haggaï en Zacharia de
leiders en het Joodse volk op om met het werk aan de tempel verder te gaan. De landvoogd
Zerubbabel en het volk luisterden naar de oproep van de 2 profeten, en begonnen met de her-
bouw van de tempel (Ezra 5:1,2). In het 6e regeringsjaar van koning Darius I was de nieuwe
tempel klaar (515) (Ezra 6:14,15).

In 458 kwam de priester en schriftgeleerde Ezra naar Jeruzalem om de Joden onderwijs te ge-
ven uit de wetten van Mozes. De priester probeerde ook de muren van de hoofdstad te herbou-
wen, maar hij slaagde daar niet in (Ezra 4:6-23). Pas toen Nehemia in 445 voor Christus naar
Jeruzalem kwam, kon met succes aan het herstel van de muren worden begonnen. Na 52 da-
gen waren de muren van de hoofdstad klaar (Neh.6:15).

Ruim 200 jaren was het volk Israël onder de macht van het Perzische rijk. De Joden gehoor-
zaamden hun overheersers, en werden mede daarom al die tijd met rust gelaten. Ze mochten
hun godsdienst vrij uitoefenen, en de offerdienst in de tempel ging gewoon door.

Twee eeuwen later werd het Perzische rijk door koning Alexander de Grote (336/332 – 323)
veroverd. Zo kwamen de Joden onder het bestuur van het Grieks-Macedonische rijk.

De jonge Alexander III was een echte veroveraar. Door zijn voortdurende strijd en overwin-
ningen werd zijn rijk reusachtig groot. Die grootte van dat rijk was ook de zwakte, want het
was erg verdeeld. Het is nooit een echte eenheid geworden. De enige eenheid die er bestond,
was de persoon Alexander de Grote zelf. Nadat hij in 323 al jong was gestorven, spatte zijn
rijk uit elkaar. Zijn zoon, die na zijn dood werd geboren, werd vermoord.

1. Macedonië met Griekenland 3. Syrië

2. Tracië 4. Egypte

2

2

1

3

4
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Het reusachtige rijk werd na enkele (burger)oorlogen onder 4 generaals verdeeld. Ze bemach-
tigden elk een deel van het rijk. Ptolemeüs I (323 – 285) nam Egypte in het zuiden, Kassander
kreeg Macedonië, Lysimachus Tracië, en Seleukus I (312 – 281) veroverde Syrië in het
noordoosten. Van die 4 nieuwe koninkrijken was het Syrische rijk veruit het grootst.

Eerst hoorde de provincie Juda bij Egypte. Jarenlang streden het Egyptische en Syrische rijk
tegen elkaar om uitbreiding van macht en grondgebied. Rond 198 voor Christus kwam Juda
binnen het grote Syrische rijk te liggen.

3. Vanaf koning Antiochus IV tot een onafhankelijke Joodse staat.

Een kleine groep Joden wilde ook de cultuur van het Syrische rijk overnemen. Doordat dit
koninkrijk een deel was van het oudere rijk van de Griekse koning Alexander III, had de Syri-
sche cultuur veel trekken van de Griekse cultuur in zich opgenomen. Zo deed de Grieks-
Syrische cultuur haar intrede bij een gedeelte van het Joodse volk.

In die situatie besteeg in 175 voor Christus Antiochus IV (175 – 164) de Syrische troon. Kort
na zijn troonsbestijging trok hij zijn land door om het nog beter te leren kennen. Overal waar
deze koning kwam, bracht men hem offers. Men gaf hem de mooiste geschenken, en boog
voor hem als voor een god. Toen hij bij de Joden in Israël kwam, merkte hij, dat de cultuur en
religie van dit volk totaal vreemd waren aan die van de andere gebieden in zijn rijk.

Koning Antiochus IV vond, dat er meer eenheid in zijn verdeelde rijk moest komen. Daarom
wilde hij die vreemde Joodse cultuur veranderen, en aan de eredienst van God een einde ma-
ken. Op allerlei plaatsen werden altaren voor Griekse afgoden opgesteld. Ieder die daar voor-
bij ging, moest ervoor knielen. De eredienst van de Griekse god Zeus kwam in de tempel cen-
traal te staan (2Mak.6:2). Op het brengen van offers aan de Here, het houden van de sabbat als
rustdag en de besnijdenis werd de doodstraf ingesteld. De heilige boeken van het Oude Tes-
tament moesten worden verbrand (1Mak.1:56,57). De Joodse wetten en gebruiken werden af-
geschaft. Onreine varkens offerde men in de tempel. Veel afvallige mensen van Gods volk ge-
hoorzaamden al de bevelen van de Syrische koning.

Veel Joden volgden in het voetspoor van Antiochus. Verzet baatte immers niet. Vele trouwe
gelovigen moesten het met de dood bekopen. Kinderen werden voor de ogen van hun moeders
doodgemarteld of gewurgd (1Mak.1:61, 2Mak.7).

Op zekere dag kwamen de Syrische soldaten van koning Antiochus IV in het Joodse dorpje
Modeïn om ook daar met geweld de dienst van Zeus in te voeren. Men moest voor deze god
onreine varkens offeren.

In Modeïn woonde een priester die Mattatias heette. Deze priester moest het voorbeeld geven.
De rest zou dan wel volgen. Mattatias gaf het goede voorbeeld. Hij weigerde.

Toen kwam er een andere Jood naar voren. Hij wilde het offer wel brengen. Woedend sprong
Mattatias op hem af, en stak hem met zijn dolk voor het altaar neer. Een officier die hem vast
wilde houden, sloeg hij dood, en hij vluchtte met zijn zonen de bergen in. Veel Joden volgden
hen, en sloten zich bij hen aan (1Mak.2:15-48).

Zo ontstond het leger van de Makkabeeën. Dit legertje, dat steeds groeide, wist de talrijke le-
gers van de Syrische koning te verslaan. Na een tijd van bloedige onderdrukking werd het
gebied in en rondom de stad Jeruzalem in 165 voor Christus weer bevrijd. Onder leiding van
de Makkabeeën werd de eredienst in de tempel hersteld.

In de loop van de jaren werd steeds meer grondgebied van het heilige land heroverd. Na veel
veldslagen werden de talrijke legers van het Syrische rijk naar het noorden teruggedreven.
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Juda werd weer een onafhankelijke staat, waarin de Here werd gediend. Er kwam weer rust en
vrede. In de tijd van hogepriester Simon (142 – 135) genoot het Joodse volk van een grote
welvaart. Oude mannen zaten op de pleinen van de stad Jeruzalem (1Mak.14:4-15, Zach.8:4).

4. Vanaf een onafhankelijke Joodse staat tot koning Herodes de Grote.

De dank van het Joodse volk voor de redding van de almachtige God was ongehoorzaamheid.
In plaats van een afstammeling van koning David (1012 – 972) maakten ze de hogepriester
Simon (142 – 135) generaal en koning (1Mak.14:41-49).

Door de structurele ongehoorzaamheid van de hogepriester en verreweg de meeste mensen
ging het steeds verder bergafwaarts. Vijf jaren later werd Simon vermoord. Zijn zoon Johan-
nes Hyrkanus I (135 – 104) nam zijn positie als hogepriester-koning over. De slechtheid nam
toe. Er werd gemoord om de opvolging van het hogepriesterkoningschap. Enkele tientallen
jaren later moesten in 63 voor Christus de Romeinen er zelfs aan te pas komen om de interne
conflicten van de Joden te beslechten. Generaal Pompejus veroverde het heilige land. De ho-
gepriester-koning Hyrkanus II (76 – 63) mocht alleen zijn functie als hogepriester voortzetten.
Zo raakte de staat Israël zijn zelfstandigheid kwijt, en werd het een vazalstaat van het grote
Romeinse rijk.

Een Edomiet, die Antipater heette, werd procurator van Judea. Hij regeerde als een onderko-
ning, en benoemde zijn zonen Herodes en Fasaël als zijn militaire bevelhebbers. Na de dood
van Antipater (48 – 43) namen Herodes en Fasaël zijn functie over.

Als gevolg van een nederlaag van de Romeinen tegen de Parten in het oosten, brak er in Judea
een opstand uit.5 Fasaël werd gevangengenomen, en pleegde daarna zelfmoord, maar Herodes
wist de stad Rome te bereiken. Daar werd hij in 40 voor Christus benoemd als koning van de
Joden. Met zijn leger wist hij Judea te heroveren. Deze Herodes werd later bekend als de wre-
de koning Herodes de Grote (43/37 – 4). Om zijn positie te verstevigen trouwde hij met Ma-
riamne, een kleindochter (en achternicht) van Hyrkanus II. Daarna liet hij alle mannelijke fa-
milieleden van haar vermoorden.

5. Vanaf koning Herodes de Grote tot en met Herodes Agrippa I.

Als een bekwaam bestuurder maakte de daadkrachtige koning Herodes een einde aan allerlei
roversbenden, en herstelde hij de rust en orde in het land. Mede daarom voegde de Romeinse
keizer Augustus (31 v.Chr. – 14 n.Chr.) nieuwe gebieden toe aan zijn rijk.

Ondanks dat de koning van Judea de tempel in Jeruzalem uitbreidde en verfraaide, was hij
niet populair bij de Joden. Velen van hen beschouwden hem als een overheerser en als een
vijandige Edomiet. Koning Herodes was iemand die zeer wreed kon optreden. Bovendien
legde hij aan zijn onderdanen hoge belastingen op. Hij hief het erfelijk hogepriesterschap op,
en hij benoemde zelf achtereenvolgens verschillende mensen in die functie. In de loop van de
jaren groeide ook steeds meer het wantrouwen van Herodes, en hij liet iedereen die hij ver-
dacht van een staatsgreep om het leven brengen. Zijn vrouw Mariamne werd eveneens een
slachtoffer van zijn ziekelijke achterdocht.

Gedurende het laatste jaar van de langdurige regering van koning Herodes werd de Here Jezus

5 De Parten woonden ten oosten van het Romeinse rijk. Ze vormden samen een ruitervolk dat vanuit het noorden
het gebied van de Perzen en de Meden had veroverd. Sinds 250 voor Christus waren ze onafhankelijk van het
Syrische rijk. In de tijd van de Syrische koning Antiochus IV (175 – 164) breidden ze hun macht uit in de rich-
ting van het noordwesten.
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geboren (4 v.Chr.). Niet lang daarna moesten Jozef en Maria met het kindje naar Egypte
vluchten, omdat de wrede koning van Judea de toekomstige koning Jezus wilde laten ver-
moorden (Mat.2:13-16).

Koning Herodes de Grote had in het totaal 10 vrouwen, en daarbij een heleboel kinderen. Zijn
bekendste vrouwen met hun zonen zijn:

1. Doris en haar zoon Antipater, die in 4 voor Christus door zijn vader is vermoord.6

2. Mariamne I, een kleindochter van Hyrkanus II, en haar zonen Alexander en Aristobulus,
die in 7 voor Christus door hun vader zijn vermoord.7

3. Mariamne II, de dochter van een priester, en haar zoon Herodes Filippus.
4. Maltake, een Samaritaanse vrouw, en haar zonen Herodes Archelaüs en Herodes Antipas.
5. Kleopatra, een vrouw uit Jeruzalem, en haar zoon Filippus.

Herodes de Grote (37 – 4)

Antipater Alexander Aristobulus H. Filippus H. Archelaüs H. Antipas Filippus

Herodes van Chalcis Agrippa I Herodias

Agrippa II Bernice Drusilla 8

In het vroege voorjaar van het jaar 4 voor Christus overleed koning Herodes de Grote. In zijn
laatste testament had hij zijn rijk over verscheidene van zijn zonen die nog leefden, verdeeld.
Keizer Augustus besloot dit testament grotendeels uit te voeren. Het rijk van de overleden
koning werd als volgt verdeeld:

1. Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) kreeg gebieden ten noorden en noordoosten van het Meer
van Galilea: Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en Iturea (vgl. Luk.3:1).

2. Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) werd tetrarch (= viervorst) over Galilea en Perea.
3. Herodes Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.) werd etnarch over Judea, Samaria en Idumea.

Toen Herodes de Grote was gestorven, braken er allerlei opstanden uit. Een zekere Judas (de
Galileeër) maakte met zijn bende heel Galilea onveilig. In Perea riep iemand met de naam
Simon (van Perea) zich tot koning uit. Ook in Judea was het onrustig.

Judas de Galileeër bezette met zijn groep vrijheidsstrijders de stad Sepforis. Dat was de
hoofdplaats van Galilea. In die belangrijke stad was een koninklijk paleis met een wapende-
pot. Met behulp van die buitgemaakte wapens konden de vrijheidsstrijders zich goed bewape-
nen.

De Romeinse bevelhebber Varus stuurde een deel van zijn leger naar Galilea om deze opstand
neer te slaan. De stad Sepforis werd veroverd en in brand gestoken. De inwoners van die stad
werden doodgeslagen, of als slaaf verkocht. Ook in de rest van het heilige land werden de
opstanden wreed onderdrukt.

6 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 17, hoofdstuk 7:1 en 8:1.
7 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 16, hoofdstuk 11:7.
8 De mensen bij wie de namen zijn onderstreept, bestuurden (een deel van) het heilige land, of hadden er grote
politieke invloed.
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Na de dood van Herodes de Grote kwam een hemelse knecht van God bij Jozef in Egypte. Hij
zei, dat Jozef met Maria en het kindje Jezus weer veilig naar Israël konden gaan, omdat Hero-
des was gestorven. Jozef deed, wat de engel had gezegd. Toen hij echter hoorde, dat Arche-
laüs in Judea de plaats van zijn vader had ingenomen, was hij bang om daarheen te gaan. Ook
werd hij in een droom door God gewaarschuwd. Daarom ging hij in Nazaret in het gebied van
Galilea wonen (Mat.2:19-23a).

De plaats Nazaret lag dicht bij de verwoeste stad Sepforis. Het is best mogelijk, dat de am-
bachtsman Jozef 9 heeft meegeholpen met de herbouw van deze belangrijke stad. De opgroei-
ende Jezus heeft in elk geval de gevolgen van de vrijheidsstrijd en de onderdrukking van
dichtbij kunnen zien.

De regering van Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) in het gebied ten noordoosten van het Meer
van Galilea verliep zonder grote problemen. Hij werd door de bevolking gerespecteerd. Na
zijn dood werd zijn gebied tijdelijk bij de Romeinse provincie Syrië ingedeeld, maar in 37 na
Christus werd het aan Herodes Agrippa I (37 – 44) toegewezen.

Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.), de tetrarch over Galilea en Perea, leek in veel opzich-
ten op zijn vader. Hij ging samenwonen met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Herodes
Filippus. Zij was een dochter van Aristobulus en een kleindochter van Herodes de Grote.

In de woestijn van Judea en aan de grens van Perea trad de profeet Johannes op. Hij riep de
mensen op tot bekering, en doopte ze in de Jordaanrivier (Mat.3:1-6, Joh.1:28). Daarom werd
en wordt hij Johannes de Doper genoemd. Deze profeet had kritiek uitgeoefend op het feit dat
Herodes Antipas met de vrouw van zijn halfbroer was getrouwd. Ook had hij vermanende
woorden gesproken over alle andere wandaden van Herodes. Mede daarom liet de hardvoch-
tige tetrarch hem opsluiten. Na enige tijd liet hij Johannes de Doper onthoofden (Mat.14:3-11,
Mark.6:17-28, Luk.3:19,20 en 9:9a).

In het jaar 39 na Christus werd Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) door keizer Galigu-
la (37 – 41) afgezet en verbannen naar Lugdunum in Gallië. Zijn gebieden werden aan Hero-
des Agrippa I (37 – 44) toegewezen.

Herodes Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.), de etnarch over Judea, Samaria en Idumea, was min-
stens zo wreed als zijn vader, maar hij bezat niet de tact en bekwaamheid om zijn gebied te
besturen. Daarom werd hij in 6 na Christus door keizer Augustus (31 v.Chr. – 14 n.Chr.) af-
gezet en verbannen. Zijn gebied werd bij de Romeinse provincie Syrië gevoegd.

Nadat de Here Jezus was opgegroeid, werd Hij door Johannes de Doper gedoopt in de Jor-
daanrivier (Mat.3:13-17, Mark.1:9-11, Luk.3:21,22, Joh.1:32). Direct daarna trok de zojuist
gedoopte Zoon van God de woestijn in (Mat.4:1, Mark.1:12, Luk.4:1). Daar werd Hij door de
satan (= de tegenstander) zwaar op de proef gesteld. Nadat Hij weer uit de woestijn was te-
ruggekeerd, wees Johannes de Doper Hem aan als het Lam van God, dat de zonde van de we-
reld wegneemt. Met zijn discipelen (= zijn volgelingen) ging Jezus naar Galilea. Nadat Hij op
een bruiloft in Kana water in wijn had veranderd, bezocht Hij met zijn moeder, zijn broers en
zijn discipelen de stad Kapernaüm. Enige tijd later ging Hij daar wonen.

In Galilea, in het gebied waarover Herodes Antipas regeerde, ging de Zoon van God verder
met zijn werk. Hij reisde vanuit Kapernaüm door het land. De eerste 12 apostelen (= 12 uitge-
zondenen) die Hij uitkoos waren: Simon Petrus en zijn broer Andreas; Jakobus en zijn broer

9 Jozef wordt vaak een timmerman genoemd. Timmermannen bestonden in die tijd nog niet. Het timmerwerk
werd gedaan door ambachtslieden, die ook het ijzer smeedden en allerlei ander handwerk uitvoerden.
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Johannes; Filippus en Bartolomeüs, die ook wel Natanaël wordt genoemd; Tomas en Matteüs
(= Levi); Jakobus een zoon van Alfeüs en Lebbeüs, die beter bekend is als Taddeüs; Simon de
Zeloot en Judas Iskariot (Mat.10:1-4, Mark.3:13-19, Luk.6:12-16).

De wonderen van Jezus verduidelijkten en bekrachtigden de boodschap die Hij bracht. Hij ge-
nas zieke mensen, en Hij bevrijdde mensen die door één of meer kwaadaardige geesten waren
bezeten. Zelfs buiten het heilige land bracht de Mensenzoon zijn boodschap in Tyrus en Si-
don, Dekapolis en Caesarea Filippi. Na enkele jaren eindigde zijn publieke werk op aarde ten-
slotte in Jeruzalem, waar hij na zijn gevangenname werd mishandeld en gekruisigd.

Nadat de onbekwame etnarch Herodes Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.) was afgezet, werd hij
vervangen door een prefect die verantwoording moest afleggen aan de gouverneur van Syrië.
Over de eerste prefecten van Judea, Samaria en Idumea: Coponius (6 – 9), Markus Ambivi-
us (9 – 12), Annius Rufus (12 – 15) en Valerius Gratus (15 – 26), is weinig bekend. Dit in
tegenstelling met de veel bekendere prefect Pontius Pilatus (26 – 36). Onder zijn verantwoor-
ding is de Here Jezus ter dood veroordeeld, en aan het kruis gestorven.

De prefecten benoemden en vervingen evenals koning Herodes de Grote de hogepriester, als
ze dat nodig vonden. Kajafas (18 – 36) heeft een lange periode als hogepriester gefunctio-
neerd. Hij was een schoonzoon van Annas (6 – 15), die eerder hogepriester was geweest. De
oude Annas genoot groot gezag, en hij had nog steeds veel invloed. De hogepriester was in
die tijd de voorzitter van het Sanhedrin. Dat was een college dat rechtsprak over Joodse wet-
ten en godsdienstige aangelegenheden. Voor een doodsvonnis was echter de toestemming no-
dig van de prefect.

Na de bekende prefect Pontius Pilatus bestuurden achtereenvolgens Marcellus (36 – 37) en
Marullus (37 – 41) de gebieden Judea, Samaria en Idumea. Deze prefecten werden opgevolgd
door Herodes Agrippa I (37 – 44). Hij was een zoon van Aristobulus en een kleinzoon van
vazalkoning Herodes de Grote (37 – 4). Hij regeerde eerst over het gebied, dat zijn oom Filip-
pus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) had nagelaten. In 39 na Christus was het gebied van Herodes Anti-
pas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) eraan toegevoegd. Nadat hij in het jaar 41 de gebieden van de pre-
fect Marullus eveneens onder zijn beheer kreeg, was zijn rijk ongeveer net zo groot, als dat
van zijn grootvader Herodes de Grote.

Herodes Agrippa I (37 – 44) begon de Christenen te vervolgen. Hij liet de apostel Jakobus ter
dood brengen. Om de Joden gunstig te stemmen wilde hij ook Petrus vermoorden. Door een
wonderlijke redding van God wist deze apostel te ontsnappen (Hand.12:1-9). Omdat hij zich
enige tijd later als een god liet vereren, maakte een hemelse knecht van de Here een einde aan
zijn leven (Hand.12:21-23). Zijn gebied werd een Romeinse provincie onder het bestuur van
een procurator: Cuspius Fadus (44 – 46).

2. De schrijver van het boek Matteüs en zijn tijd.

Hoewel de naam van de apostel Matteüs (= Geschenk of Gave van Jahweh) in het naar hem
genoemde evangelie niet voorkomt, is hij door schrijvers uit de Oudheid unaniem aangewezen
als de auteur van het gelijknamige bijbelboek.10 In de Bijbel leren we hem eerst kennen als

10 Het woord apostel betekent gezondene. Een apostel is iemand die door de Heer Jezus is uitgezonden in de
wereld om alle mensen op te roepen een volgeling van Hem te worden. Apostelen bezitten veel geestelijke ga-
ven. Ze doen wonderen en tekenen (Hand.2:43, 5:12, 2Kor.12:12), en ze hebben de gave van genezing
(Hand.3:1-8, 5:15,16, 14:8-10). Het zijn evangelisten die eveneens profeet zijn (Luk.11:49, Hand.1:8, 13:1-4 met
14:14). Iemand die niet aan deze kenmerken voldoet, is geen apostel. Alle apostelen hebben een rechtstreeks
mandaat van de Here (Joh.20:21-23, Ef.2:19,20). Ze leiden niet een plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten.
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een belastingambtenaar 11 in de plaats Kapernaüm (Mark.2:1). Hij werd ook wel Levi ge-
noemd (Mat.9:9,10, Mark.2:14, Luk.5:27-29). Hij was een zoon van een voor ons onbekende
Alfeüs (Mark.2:14). Toen de Here Jezus hem zag, riep Hij Matteüs op om Hem voortaan te
volgen. Onmiddellijk gehoorzaamde hij de korte oproep van de Mensenzoon (Mat.9:9, 10:2,3,
Mark.3:16-18, Luk.6:13-15, Hand.1:13).

Dat Levi als schrijver van Matteüs een belastingambtenaar was, blijkt wel uit het bijbelboek
zelf. Daarin gaat het veel meer over geld en aanverwante zaken, dan bij de andere 3 evangeli-
en. De apostel maakt ook duidelijk onderscheid tussen geldsoorten. Alleen via hem, weten
we, dat hij eerder een belastinginner was (Mat.9:9, 10:2,3, vgl. Mark.3:16-18, Luk.6:13-15,
Hand.1:13). Hij is de enige evangelist die vermeldt, dat Judas de zilveren geldstukken die hij
voor het verraden van Jezus had gekregen, door de tempel smeet (Mat.27:3-5).

Door zijn beroep was Matteüs goed voorbereid om het gelijknamige bijbelboek te schrijven.
Hij was natuurlijk gewend de pen te hanteren en nauwkeurig te werken. Ook moest hij voor
zijn werk de gangbare talen zoals het Aramees en het Grieks goed beheersen.

De apostel Matteüs schreef zijn evangelie (= zijn blijde boodschap/goede bericht), nadat de
Here Jezus aan het kruis was gestorven, uit de dood was opgestaan, en naar de hemel was
gegaan. Hoogstwaarschijnlijk is dit bijbelboek in de 2e helft van de 1e eeuw geschreven. Het
is in elk geval voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus ontstaan, omdat de apos-
tel deze gebeurtenis in zijn evangelie heeft voorspeld (Mat.24:2-8). Over hoe de verwoesting
van de Joodse hoofdstad heeft plaatsgevonden, deelt hij echter niets mee. Volgens Irenaeus,
een bisschop (= een opziener ofwel een oudste) in Lyon uit de 2e eeuw na Christus, schreef
Matteüs zijn boek in de tijd dat Paulus en Petrus elkaar in Rome hebben ontmoet.12 Dat ge-
beurde rond het jaar 63 na Christus.

3. De betrouwbaarheid van het boek.

Al in vroeg-Christelijke bronnen uit de 1e en 2e eeuw na Christus zijn citaten uit de 4 evange-
liën terug te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: Het onderwijs van de 12 apostelen, de 2e brief
van Clemens aan de Korintiërs, de brieven van Ignatius van Antiochië en de brief van Poly-
carpus van Smyrna.13 De auteur Tertullianus maakte rond 207 na Christus expliciet melding
van de evangeliën van de apostelen. Uit dit alles blijkt, dat de 4 evangeliën: Matteüs, Markus,
Lukas en Johannes al in de 1e eeuw na Christus zijn ontstaan

Papias, een bisschop in Hiërapolis (Frygië) die in 160 na Christus is gestorven, gaf aan, dat
Matteüs zijn werk schreef in het Hebreeuws, en dat het daarna werd vertaald.14 Irenaeus, de
bisschop in Lyon uit de 2e helft van de 2e eeuw, Eusebius, een bisschop in Caesarea uit het
begin van de 4e eeuw, en andere schrijvers uit de Oudheid sloten zich hierbij aan.15

Ze stellen wel oudsten en diakenen aan (Hand.6:1-6, 14:23, Tit.1:5), en ze hebben gezag over de Kerk van Jezus
de Gezalfde (Ef.2:19,20). Echte apostelen zorgen voor eenheid zoals God dat wil (Hand.15:28-31).
11 Een belastingambtenaar was in die tijd binnen het Romeinse rijk een belastingpachter. Zo’n belastingpachter
huurde het recht om belasting te innen. Natuurlijk hief een belastingpachter meer belasting, dan hij aan het rijk in
de vorm van huur moest afdragen, om zo in zijn eigen inkomen te voorzien. Helaas schroefden veel belasting-
pachters de heffingen en vorderingen hoog op, zodat ze een riant inkomen eraan overhielden. Mede daarom wa-
ren deze mensen niet geliefd bij het volk. Bovendien zagen de meeste Joden ze als dienaren van het Romeinse
rijk, dat hun land had bezet. Deze mensen hielpen dus de bezetter aan geld. Daarom werden ze in Israël meestal
met de nek aangekeken. De Here Jezus, die de harten van alle mensen kent, deed daar niet aan mee.
12 Eusebius’, Kerkgeschiedenis, deel 5, 8, 2.
13 Zie hiervoor bijvoorbeeld Klijn A.E.J., Apostolische Vaders, vertaald, ingeleid en toegelicht, deel 1 en 2,
2e druk, Kampen, 1992.
14 Eusebius’, Kerkgeschiedenis, deel 3, 39, 16.
15 Eusebius’, Kerkgeschiedenis, deel 5, 8, 2.
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Zoals uit de berichten van de bovenstaande schrijvers blijkt, is het bijbelboek al vanaf de
Oudheid in de Kerk door een overgrote meerderheid als betrouwbaar erkend. Men was er vast
van overtuigd, dat de apostel Matteüs dit boek had geschreven. Dit bleef in de loop van de
eeuwen ook zo.

Tussen de bijbelboeken Matteüs, Markus, Lukas en Johannes is geen enkele bewezen tegen-
spraak ontdekt. Zogenaamde verschillen worden sterk overdreven. Zo zou het verschil be-
staan, dat in het ene geval Pilatus de Here Jezus zou geselen (Mat.27:26, Mark.15:15), en in
het andere geval liet hij dat zijn soldaten doen (Joh.19:1). Natuurlijk deed Pilatus dat niet zelf,
maar gaf hij de soldaten de opdracht dit te doen. Zo zeggen wij bijvoorbeeld ook niet, dat je
een cadeau van de pakketbezorger hebt gekregen. Dat cadeau krijg je van de afzender. In een
ander geval zou een hoofdman zelf bij Jezus komen (Mat.8:5), terwijl een andere evangelist
vermeldt, dat de hoofdman enige oudsten van de Joden naar Hem toestuurde (Luk.7:2,3). Ook
hier nam de hoofdman het initiatief, en hij stuurde in beide gevallen enige oudsten naar de
Here Jezus. Er is verschil in weergave, maar van tegenstrijdigheid is geen sprake. Toch zou-
den er wel verschillen bestaan bij de genezing van 1 of 2 blinde mensen (vgl. Mat.20:29-34,
Mark.10:46-52, Luk18:35-43). Hoewel er soms 1 blind iemand wordt genoemd, kan het in
beide gevallen best over 2 blinden gaan. Ook kan Jezus Jericho zijn doorgelopen, en buiten
die stad hebben stilgestaan door het geroep, en hen allebei hebben genezen. Doordat niet altijd
alles is vermeld, en we niet in alle gevallen precies de concrete gebeurtenis(sen) kunnen ach-
terhalen, wil dat nog niet zeggen, dat evangelisten elkaar zouden tegenspreken. Als oor- en
ooggetuigen vertellen zij, wat zij hebben gehoord over Jezus de Gezalfde,16 en wat ze van
Hem hebben gezien. Daardoor kunnen wij een goed contact hebben met God de Vader en zijn
Zoon via de kracht van de Heilige Geest, die bij ons wil zijn (1Joh.1:1-3). Vooral de eerste
3 evangeliën vertonen inhoudelijk een grote overeenkomst.

Het Evangelie dat via Markus tot ons is gekomen, is het meest beknopt, en het Evangelie van
Lukas is het meest uitgebreid. De overeenkomst tussen Markus en Matteüs is groter, dan de
overeenkomst tussen Markus en Lukas.

Bij Markus staat vooral de beleving van de gebeurtenissen op de voorgrond. Het lijkt er sterk
op, dat hij veel van de apostel Petrus heeft overgenomen. Volgens vele schrijvers uit de Oud-
heid zoals Papias, Irenaeus, Clemens van Alexandrië, Tertullianus en Eusebius bestond er een
nauw contact tussen Markus en Petrus (vgl. Hand.12:12, 1Pet.5:13). In Matteüs zien we meer
ordening in thema’s, waarbij de thema’s in tijdsvolgorde zijn geplaatst. Lukas ordent zijn
evangelie meer chronologisch.

Hoogstwaarschijnlijk is het Markus-evangelie het eerst geschreven. Een uitbreiding van dit
bijbelboek door de apostelen Matteüs en Lukas ligt meer voor de hand, dan dat Markus een

16 Vooral de evangelist Lukas zal rechtstreeks of indirect veel informatie van Maria hebben gekregen.
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samenvatting van het Evangelie van Matteüs en/of Lukas zou hebben gemaakt. Dat naast de
uitgebreidere versies van de erg belangrijke gebeurtenissen Jezus’ leven op aarde nog behoef-
te zou zijn aan een samenvatting daarvan, is niet erg aannemelijk.

Enige tijd na het Markus-evangelie verscheen dus het Evangelie van Matteüs. Het lijkt er
sterk op, dat de apostel Matteüs het Markus-evangelie als één van zijn bronnen heeft gebruikt.
Waarschijnlijk is het Lukas-evangelie daarna ontstaan. Welke bronnen Lukas daarbij heeft
gebruikt, is niet met zekerheid te zeggen. Het kan heel goed zijn, dat hij zowel het Evangelie
van Markus als dat van Matteüs heeft kunnen benutten.17 Natuurlijk hebben de persoonlijke
herinneringen aan de gebeurtenissen en de mondelinge overlevering aan het ontstaan van de
evangeliën bijgedragen.

Dat er een duidelijk verband is tussen de evangeliën Matteüs, Markus en Lukas, blijkt duide-
lijk uit citaten vanuit het Oude Testament die in deze 3 bijbelboeken staan. Voor deze citaten
is vooral de Septuagint gebruikt: een vertaling van het Oude Testament in het Grieks.18 Toch
zijn die aanhalingen uit het Oude Testament niet helemaal letterlijk overgenomen vanuit de
Septuagint. De citaten die niet helemaal de tekst van de Septuagint (en niet helemaal de (Ma-
soretische) Hebreeuwse tekst) weergeven, zijn in al deze 3 evangeliën gelijk. Een duidelijk
voorbeeld is een geciteerd vers uit Jesaja 40:3:

1. Uit het Oude Testament in het Hebreeuws:
Een stem van iemand roept in de woestijn: “Maakt de weg van Jahweh klaar! Effent in de
wildernis een baan voor onze God!”

2. Uit de Septuagint (= Oude Testament in het Grieks):
Een stem van iemand roept in de woestijn: “Maakt de weg van de Heer klaar! Maakt de pa-
den van onze God recht!”

3. Uit de 3 eerste evangeliën in het Grieks (Mat.3:3b, Mark.1:3, Luk.3:4b):
Een stem van iemand roept in de woestijn: “Maakt de weg van de Heer klaar! Maakt zijn
paden recht!”

De apostel Johannes heeft als laatste zijn evangelie geschreven. Dit blijkt onder andere uit een
bericht van de schrijver Clemens van Alexandrië aan het einde van de 2e eeuw na Christus.
De opzet en structuur van het bijbelboek Johannes is duidelijk anders, dan die van de eerste
3 evangeliën. Het vult vooral de oudere 3 evangeliën aan met nieuwe gebeurtenissen, details
en uitspraken van de Here Jezus.

Een duidelijke illustratie van de vroege erkenning van het bijbelboek Matteüs is, dat het is
opgenomen in het oudste Nieuwe Testament dat aan ons is overgeleverd. Dit handschrift is de
Codex Sinaïticus. Die codex (= Dat boek) bevatte vroeger de hele Bijbel. Van het Oude Tes-
tament is slechts een gedeelte bewaard gebleven, maar het Nieuwe Testament is nog com-
pleet. Deze Bijbel is in de 1e helft van de 4e eeuw na Christus (±340) overgeschreven. Toen
was het Nieuwe Testament nog niet zo oud.

Pas rond 1850 is de Codex Sinaïticus in een klooster in de Sinaï ontdekt. Deze codex kwam
daarna in een Russische bibliotheek terecht. In 1933 werd het overgrote deel ervan aan een

17 Vooral de evangelist Lukas zal rechtstreeks of indirect veel informatie van Maria hebben gekregen.
18 Deze vertaling is gemaakt, omdat heel veel Joden in Egypte het Hebreeuws niet meer konden verstaan.
Hoogstwaarschijnlijk is die vertaling tot stand gekomen tijdens de regering van de Egyptische koning Ptoleme-
us II Filadelfus (285 – 246 v.Chr.). (Flavius J., Joodse Oudheden, deel 12, hoofdstuk 2.)
De vertaling van de Septuagint (LXX) is gebaseerd op oudere Hebreeuwse bronnen dan die wij bezitten, maar de
kwaliteit van de vertaling is erg wisselend. Ook bevat de Septuagint de apocriefe boeken, die de Protestantse
kerken niet erkennen. Voor de verwijzingen in het Nieuwe Testament naar het Oude Testament is grotendeels
gebruik gemaakt van de Septuagint, omdat die bij veel Joden het meest bekend was.
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Britse bibliotheek in Londen verkocht. Op het moment zijn nog kleine gedeelten van deze
codex in Leipzig (Duitsland), in Sint-Petersburg (Rusland), en in het klooster in de Sina-
iwoestijn (Egypte). In een gezamenlijk project is alles wat er van deze codex nog over is, in
2009 op Internet gezet.

Van het bijbelboek Matteüs bestaan meerdere versies. De andere oude handschriften stemmen
voor het overgrote deel overeen met de Codex Sinaïticus. Voor de meeste Nederlandse verta-
lingen is gebruik gemaakt van de Textus receptus. Deze Griekse tekst is pas in de 16e eeuw
samengesteld op grond van oude handschriften die veel jonger zijn dan de Codex Sinaïticus.

Uit de bestudering van die handschriften blijkt, dat de overschrijvers teksten uit parallelle ge-
deelten (vooral bij de 4 evangeliën) hadden aangepast. De in hun ogen ontbrekende gedeelten
werden toegevoegd. Ook werden zogenaamd niet afgemaakte zinnen of uitdrukkingen aange-
vuld op basis van andere bijbelgedeelten of vergelijkbare verzen.19 Het gevolg van dergelijke
aanpassingen is, dat de Textus receptus eenvormiger en langer is. De verschillen tussen bijbel-
gedeelten of verzen werden niet weggewerkt door tekst weg te laten, maar meestal door zoge-
naamd ontbrekende stukken aan te vullen. Dit is ook met het bijbelboek Matteüs gebeurd.

In dit boek is bij de tekstweergave van Matteüs vooral gebruik gemaakt van de Codex Sinaïti-
cus. Het overgrote deel van de verschillen met de meeste Nederlandse vertalingen is daaruit te
verklaren!

4. Verklaringsmethode.

Het boek Matteüs beschrijft het leven van Jezus vanaf zijn geboorte, en het eindigt met zijn
opstanding uit de dood en de verschijningen aan zijn discipelen. Het bevat echter niet een
gewone beschrijving van het leven van de Mensenzoon. In dit boek vertelt de apostel Matteüs
de gebeurtenissen met een profetisch inzicht.20 Hij wilde daarmee de boodschap van God
doorgeven. Hij schreef alleen dat op, wat daarvoor nodig is. Deze boodschap bevat ook profe-
tieën over de toekomst.

In dit bijbelboek vinden we vooral een concrete beschrijving van gebeurtenissen uit het leven
van Jezus, waarbij kennis van oudere boeken uit het Oude Testament wordt verondersteld.
Deze kennis is nodig om te weten, hoe men bepaalde dingen moet uitleggen.

Bovendien is het heel lang geleden, dat het boek geschreven is. Er worden dus symbolen ge-
bruikt die toen voor iedereen duidelijk waren, maar die voor ons geen betekenis meer hebben.
Als we die tijd niet kennen, zijn veel van dat soort zaken op het eerste gezicht niet duidelijk.
Wanneer wij in een boek eieren voor je geld kiezen gebruiken, kan het best zijn, dat iemand
daar 300 jaren later niets meer van begrijpt. Een Rus zal dit spreekwoord waarschijnlijk ook
niet begrijpen. Daarom zullen wij dus studie moeten maken van de tijd waarin dit boek ge-
schreven is.

Elke tijd kent dus zijn eigen symbolen, en elke cultuur heeft haar eigen tekens. Daarnaast zijn

19 Vooral bij het bijbelboek Openbaring zijn zogenaamd incomplete verzen met vergelijkbare verzen aangevuld.
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
20 Het woord apostel betekent (uit)gezondene. Een apostel is iemand die door de Heer Jezus is uitgezonden in de
wereld om alle mensen op te roepen een volgeling van Hem te worden. Apostelen bezitten veel geestelijke ga-
ven. Ze doen wonderen en tekenen (Hand.2:43, 5:12, 2Kor.12:12), en ze hebben de gave van genezing
(Hand.3:1-8, 5:15,16, 14:8-10). Het zijn evangelisten die eveneens profeet zijn (Luk.11:49, Hand.1:8, 13:1-4 met
14:14). Iemand die niet aan deze kenmerken voldoet, is geen apostel. Alle apostelen hebben een rechtstreeks
mandaat van de Here (Joh.20:21-23, Ef.2:19,20). Ze leiden niet een plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten.
Ze stellen wel oudsten en diakenen aan (Hand.6:1-6, 14:23, Tit.1:5), en ze hebben gezag over de Kerk van Jezus
de Gezalfde (Ef.2:19,20). Echte apostelen zorgen voor eenheid zoals God dat wil (Hand.15:28-31).
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er symbolen die minder aan tijd en plaats gebonden zijn. We zullen dus rekening moeten hou-
den met bepaalde kenmerken van de taal en cultuur waarin het boek Matteüs is ontstaan. De
schrijver van dit bijbelboek is afkomstig van de Joodse traditie.

De Joodse cultuur verschilt nogal van de Griekse en onze huidige cultuur. De Griekse cultuur
is rijk aan mythen en sagen, waar slechts een kleine kern van waarheid in zit. Abstracte filoso-
fie en wetenschap verschaften een moraal, niet de godsdienst. Het concrete stond op een lager
plan. Het Hebreeuws beschrijft veel realistischer.21 Tussen concrete wetenschap, geschied-
schrijving en godsdienst bestond geen strikte scheiding.

Om dat na te gaan, kan men in het Oude Testament volop terecht. Het is aanschouwelijk en
concreet. Het behandelt op zeer begrijpelijke wijze de geschiedenis van het dagelijks leven.
Onderricht in wijsheid, was concreet. Geen vage formules. We vinden hierin dus veel over-
eenkomst met het Nederlands.

Toch zijn er ook verschillen tussen onze gedachtewereld en die van de Joden uit de Oudheid.
Bij hen ging men uit van de concrete waarneming en eigen beleving daarvan. Wij gaan er veel
meer van uit, hoe het in werkelijkheid is. Als er bijvoorbeeld rookwolken opstijgen, waardoor
men de zon niet meer kan zien, dan zei iemand uit de Joodse cultuur, dat de zon verduisterd
werd. Wij zouden zeggen, dat we de zon niet meer kunnen zien. Volgens mensen uit de Jood-
se cultuur zou de zon helemaal geen licht meer geven, terwijl dat absoluut niet het geval hoeft
te zijn. Het is slechts een accentverschil, waarbij geen duidelijke scheidslijn te trekken is. We
moeten er wel aan denken, want het kan aanleiding geven tot grote misverstanden.

Zo zijn er nog meer kleine verschillen. In onze tijd vindt men het belangrijk te weten waar, en
wanneer iets gebeurt. In de oude Joodse cultuur vond men de betekenis van het gebeuren het
belangrijkste. Wij beginnen meestal te vertellen bij het begin, en houden ons dan aan de tijds-
volgorde. De gebeurtenissen krijgen zo een tijdruimtelijke ordening. In de oude Joodse cul-
tuur, behandelde men eerst het belangrijkste. De volgorde bestond uit thema's. Een strakke
tijdsvolgorde was vaak afwezig. Zo wordt bijvoorbeeld het sterven van Terach in Gen.11:32
al vermeld, terwijl dit na het gebeuren in Gen.12 moet hebben plaatsgevonden. De profeet Da-
niël beschreef verscheidene malen dezelfde tijdsperiode vanuit andere gezichtspunten. Zo
kreeg men een genuanceerder beeld.22

Toch gaf men de tijd wel realistisch weer. De tijd was voor de Israëlieten geen symbool. Het
was alleen wat minder belangrijk, dan bij ons. Hoewel het bijbelboek Richteren thematisch
geschreven is, kan men met veel gereken de tijdsvolgorde wel (ongeveer) achterhalen.

Ook de 3½ jaar vervolging die de profeet Daniël voorspelde, is letterlijk onder de Syrische
koning Antiochus IV (175 – 164) uitgekomen. Vanaf het einde van 168 tot in het jaar 164
voor Christus heeft die onderdrukking geduurd.23 Hoewel men andere zaken belangrijker
vond, veronachtzaamde men de tijdsweergave niet. Het is ook hier slechts een accentverschil.

Hoewel het Grieks de oorspronkelijke taal van het boek is, vinden we van de Griekse cultuur
erg weinig terug. Veel beelden en gegevens komen uit het Oude Testament. De invloed van
de cultuur uit het oude Midden-Oosten is verreweg het grootst. Het abstracte denken van de
Griekse cultuur bestond in het oude Midden-Oosten niet. In Egypte rekende men alleen met
3 koeien, maar niet met 3 als abstract getal. De vaardigheden die men leerde, waren direct met
een praktisch beroep uit de maatschappij van die tijd verbonden. Een op zichzelf staande tak

21 Dronkert K., Gids voor het Oude Testament, Kampen, 1964, pag. 181 v.v.
22 De hoofdstukken in het bijbelboek Daniël staan ook niet in chronologische volgorde. Zo vond bijvoorbeeld de
openbaring van de ram en de bok in het 8e hoofdstuk eerder plaats, dan het verschijnen van de vreemde schriftte-
kens op de muur uit het 5e hoofdstuk.
23 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
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van wetenschap die boven de praktijk verheven zou zijn, kende men niet. De Griekse wijsgeer
Plato scheidde de wetenschap als iets verhevens af van de gewone praktijk (= het handelen),
die voor het mindere volk bestemd zou zijn. Dit on-bijbelse denkpatroon heeft geen invloed
op het boek Matteüs gehad.

Wat bij dit bijbelboek erg opvalt, is het gebruik van motieven uit het Oude Testament. Het
woord motief betekent niet altijd beweegreden. Een motief kan ook de kleinste eenheid in tijd
en ruimte binnen een verhaal zijn. Een goed voorbeeld van een motief is de profetie van Im-
manuël (Jes.7:10-16).24

De profeet Jesaja zei tegen koning Achaz (732 – 727), dat een jonge vrouw uit zijn omgeving
op dat moment een zoon kreeg. Zij zou die zoon de naam Immanuël (= God is met ons) ge-
ven. Uit het vervolg (Jes.8:5-8) blijkt, dat het over Achaz’ eigen zoon Hizkia (727 – 697)
ging.25 Via deze vrome koningszoon zou God weer bij zijn volk zijn. Voordat Hizkia goed en
kwaad van elkaar kon onderscheiden, zou koning Achaz al bevrijd zijn van zijn belagers: ko-
ning Resin (754 – 732) van Aram en koning Pekach (734 – 732) van Israël. De bevolking van
hun landen zou zijn weggevoerd. Dat kan niet rechtstreeks op de Heer Jezus slaan, want voor-
dat Hij geboren werd, waren Resin en Pekach al lang uit Achaz’ rijk vertrokken, en was ko-
ning Achaz al eeuwen geleden gestorven.

In Matteüs 1:23 lezen we, dat deze geschiedenis nog eens zou gebeuren. Zoals de Here in de
tijd van de duistere periode van de zeer slechte koning Achaz zich over zijn volk had ont-
fermd, zo zou Hij opnieuw zijn licht laten stralen in een donkere tijd. Een nog veel betere ver-
losser dan koning Hizkia zou worden geboren; een nieuwe Immanuël: Koning Jezus de Ge-
zalfde, God is met ons.26

Kort samengevat gaan we dus de volgende lijn aanhouden. We nemen in eerste instantie alles
letterlijk.

Slechts in bepaalde gevallen wijken we daarvan af:
1. Als het erbij staat, dat we iets geestelijk op moeten vatten.
2. Als taalmiddelen in een andere richting wijzen. Dit kan bij bepaalde uitdrukkingen, of ver-

bindingswoorden.
3. Als de aangehaalde motieven uit de rest van de Bijbel daar aanleiding toe geven. Kennis

van de Bijbel is daarvoor nodig.
4. Als het verband waarin het staat, aanleiding geeft om het symbolisch op te vatten.

We proberen dus in eerste instantie het boek te lezen, zoals het op de eerste lezers overkwam.
Vanuit het referentiekader van de eerste lezer kunnen we dan de lijnen doortrekken naar van-
daag.

5. De vorm en structuur van het boek.

De apostel Matteüs schreef zijn evangelie (= zijn blijde boodschap/zijn goede bericht) in eer-

24 Andere voorbeelden van motieven zijn: het Lam, het kruis en de pottenbakker, de onvruchtbare vrouw die toch
een kind krijgt, de Hoeksteen, enz., enz.
25 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
26 Helaas wordt een profetisch motief in het Nieuwe Testament vaak opgevat als de (enige) concrete vervulling
van die profetie. Bij bijvoorbeeld de profetie over Immanuël zou Jesaja uitsluitend rechtstreeks profeteren over
Jezus. Deze interpretatie van profetische motieven leidt tot grote misverstanden. De profetie van Jesaja over
Immanuël kan niet rechtstreeks op de Heer Jezus slaan, want voordat Hij geboren werd, waren de koningen Re-
sin (754 – 732) en Pekach (734 – 732) al lang uit Achaz’ rijk vertrokken, en was koning Achaz (732 – 727) al
eeuwen geleden gestorven. Hier kan hooguit gesproken worden over een herhaalde vervulling van deze profetie
van Jesaja, al geeft deze term minder duidelijk aan, hoe een profetisch motief is bedoeld.
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ste instantie vooral voor de Joden. Dat blijkt al uit het geslachtsregister in het 1e hoofdstuk.
Dit geslachtsregister wordt in 3 delen verdeeld (1.Mat.1:2-6, 2.Mat.1:7-11, 3.Mat.1:12-16).
Het zijn 3 groepen van 14 geslachten (Mat.1:17). Het getal 7 dat bij de Joden een volheid aan-
duidde, speelt daarbij een grote rol (3 x (2 x 7)).27 Dit getal zien we in het 1e bijbelboek van
het Nieuwe Testament enkele malen terugkeren.28 Een aanspreekpunt voor de Joden zien we
ook terug in de ordening van de toespraken van de Here Jezus. Zoals de 5 boeken van Mozes
(= de Tora/de Wet) voorin de Bijbel de grondslag vormen van het oude verbond (= het Oude
Testament), zo zijn toespraken van Jezus de Gezalfde uit verschillende tijden in 5 groepen bij
elkaar gezet (Mat.5-7, 10, 13:1-52, 18, 23-25) als het fundament van het nieuwe verbond (=
het Nieuwe Testament). Ook koos de apostel Matteüs in het begin van dit bijbelboek zijn on-
derwerpen in overeenstemming met het begin van de geschiedenis van het volk Israël. Daar-
mee vergeleek hij eveneens het ontstaan van het oude verbond tussen de Here en Israël met de
totstandkoming van het nieuwe verbond tussen God en zijn volk:

De apostel Matteüs. De 5 boeken van Mozes.

1. De voorgeschiedenis en de
geboorte van Jezus.

De voorgeschiedenis en het ont-
staan van het volk Israël.

2. De vlucht naar Egypte voor
de dreigende dood van Jezus
en de terugkeer naar het hei-

lige land.

De vlucht naar Egypte voor de
dreigende hongerdood van de

voorvaders van Israël en de terug-
keer naar het beloofde land.

3. De doop van Jezus in de Jor-
daan.

De doortocht van het volk Israël
door de Rietzee (= de Schelfzee).

4. De 40 dagen van Jezus in de
woestijn.

De 40 jaren van het volk Israël in
de woestijn.

5. De Bergrede voor Gods volk. De wetten voor Israël.

Het Joodse karakter komt vooral naar voren bij de manier waarop Matteüs vaak naar het Oude
Testament verwijst.29 Daaruit citeert hij bovendien veel vaker dan de andere evangelisten. Hij
gaat er daarbij van uit, dat zijn volksgenoten deze oude profetische geschriften kennen en er-
kennen. Ook geeft de apostel geen verklaring van Joodse gewoonten.30

27 Vergelijk hierbij de 7 (scheppings)dagen van de week (Gen.1:3-2:3), de rol van dit getal tijdens de zondvloed
(Gen.7:1-10, 8:10-12), de 7 lammeren die Abraham aan Abimelech gaf (Gen.21:28-30), de 7 jaren die Jakob
voor elk van zijn vrouwen werkte bij Laban (Gen.29:15-30), de dromen van de farao in Egypte (Gen.41:1-36),
de 7 dagen rouw over de gestorven Jakob (Gen.50:10), enzovoort.
28 De 7 boze geesten (Mat.12:45), de 7 broden en 7 manden (Mat.15:34-37), en de 7 broers (Mat.22:25-28).
29 Dit doet de apostel Matteüs onder andere door een aangehaalde profetie uit het Oude Testament in te leiden
met de woorden zodat vol(ledig )gemaakt (of aangevuld/vervuld/ten uitvoer gebracht) … (Mat.1:22, 2:15,17,23,
4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4, 26:56, 27:9). In deze gevallen komt het citaat meer overeen met de (Masoreti-
sche) Hebreeuwse tekst, dan met de Septuagint (= Oude Testament in het Grieks). Andere citaten lijken meer op
de tekst van de Septuagint.
30 Matteüs legt bijvoorbeeld niet uit, waarom de discipelen hun handen moesten wassen (Vergelijk Mat.15:1-3a

met Mark.7:1-5.). Ook vertelt hij niet, wat het feest van de ongezuurde broden is (Vergelijk Mat.26:17 met
Mark.14:1,12 en Luk.22:1.). Bovendien gebruikte hij meestal de Joodse uitdrukking het koningschap (of het
koninkrijk) van de hemel[en], en sprak hij nauwelijks over het koningschap (of het koninkrijk) van God (Verge-
lijk Mat.3:2, 4:17, 5:3,10,19,20, 7:21, 8:11, enz. met Mark.1:15, 4:11,26,30, 9:1,47, 10:14, enz. en Luk.4:43,
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Matteüs wil aan de Joden laten zien, dat Jezus de Messias (= de Gezalfde) is, die in het Oude
Testament was beloofd. Hij is niet de mislukte volksleider, die de Romeinen niet uit het heili-
ge land had verdreven, maar de gezalfde Koning en de Zoon van God.

In het begin van zijn bijbelboek richt de apostel Matteüs zich in de eerste plaats tot het Joodse
volk (Mat.10:5, 15:21-28). Verderop echter, komen steeds meer de mensen uit de andere vol-
ken in beeld. Dat begint al bij de geschiedenis van de hoofdman in Kapernaüm (Mat.8:5-13).
Deze ontwikkeling in het Evangelie van Matteüs zet zich door (Mat.10:18, 12:18,21, 24:14,
25:32, 26:13), totdat de Here Jezus zijn apostelen (= zijn uitgezondenen) uitzendt in de wereld
om alle volken tot zijn discipelen (= zijn volgelingen) te maken (Mat.28:19). Zo vormt het
bijbelboek Matteüs de verbindende schakel tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Papias, die rond 130 na Christus bisschop (= opziener ofwel oudste) in Hiërapolis (Frygië)
was, gaf aan, dat Matteüs zijn werk schreef in het Hebreeuws, en dat het daarna werd ver-
taald.31 Ook Irenaeus, een bisschop in Lyon uit de 2e helft van de 2e eeuw, en Eusebius, een
bisschop in Caesarea uit het begin van de 4e eeuw, vermeldden dit. Andere schrijvers uit de
Oudheid sloten zich hierbij aan.

Dat het bijbelboek Matteüs oorspronkelijk in het Hebreeuws zou zijn geschreven, is erg on-
waarschijnlijk. Deze taal werd in de 1e eeuw na Christus alleen door de Joden nog gebruikt
om de boeken van het Oude Testament te lezen. Veel mensen in Israël konden deze taal niet
eens meer verstaan. Hoogstwaarschijnlijk bedoelden de schrijvers uit de Oudheid met de term
Hebreeuws de Aramese taal. Dat is een taal die aan het Hebreeuws verwant is. De eenstem-
migheid van de Christelijke schrijvers uit de Oudheid duidt dus aan, dat de apostel Matteüs
het 1e bijbelboek van het Nieuwe Testament oorspronkelijk in de Aramese taal heeft geschre-
ven.32

Omdat het bijbelboek Matteüs in eerste instantie vooral voor de Joden was bedoeld, is het erg
aannemelijk, dat het in de Aramese taal is ontstaan. De mensen in het heilige land spraken
hoofdzakelijk Aramees. Dit was echter een oude wereldtaal, waarvan de invloed al werd ver-
drongen door een nieuwe: het Grieks. Buiten Israël werd er in het Romeinse wereldrijk nau-
welijks Aramees gesproken. In dat rijk was de voertaal vooral Grieks, en de taal van de be-
stuurders Latijn. Een Aramees bijbelboek was voor de verspreiding van het evangelie onder
de heidenvolken ongeschikt. Het Evangelie van Matteüs is onder de niet-Joodse volken be-
kend geworden in de Griekse taal.

Nu bestaan er wel handschriften van Matteüs in het Aramees, maar die zijn in de minderheid.
Het Grieks heeft ook in dit opzicht het Aramees verdrongen. Het is zelfs beslist niet zeker, of
de huidige Aramese versies van Matteüs berusten op het oorspronkelijke evangelie, of dat het
vertalingen zijn vanuit het Grieks. Geven de huidige Aramese versies van Matteüs dit bijbel-
boek het beste weer, of kunnen we beter een vertaling uit het Grieks gebruiken.33

6:20, 7:28, 8:1,10, 9:2, enz. en Joh.3:3,5.). De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en]
is ontstaan, doordat de Joden de naam van God niet wilden uitspreken. De andere evangelisten gebruikten die
Joodse uitdrukking niet. Zelfs nu nog zijn er ongelovige Joden die de naam van God niet willen noemen!
31 Eusebius’, Kerkgeschiedenis, deel 3, 39, 16.
32 Als we deze schrijvers uit de Oudheid betrouwbaar genoeg vinden om te bewijzen, dat het bijbelboek Matteüs
al in de 1e eeuw na Christus is geschreven door de gelijknamige apostel, waarom zouden we dan twijfelen aan
hun unanieme bewering, dat Matteüs dit bijbelboek in het Aramees heeft geschreven. (Hoogstwaarschijnlijk
werd met Hebreeuws het Aramees bedoeld.)
33 Deze discussie onder wetenschappers en theologen wordt bemoeilijkt door een grote vooringenomenheid. In
het verleden is al gebleken, dat iedere geloofsrichting geneigd is zijn eigen taalvoorkeur te kiezen. Zo kozen de
Grieks-Katholieken voor het Grieks, de Rooms-Katholieken voor het Latijn, en de Hervormenden voor het He-
breeuws bij het Oude Testament en het Grieks voor het Nieuwe. De taal waarin men de Bijbel wilde lezen, en/of
waaruit men die wilde vertalen, bleek helaas een extra middel te zijn om zich van elkaar te onderscheiden.
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Voor het bewijs om voor een Griekse versie te kiezen, zijn de aanhalingen van Matteüs uit het
Oude Testament gebruikt. Veel citaten zijn inderdaad afkomstig uit de Septuagint (= Oude
Testament in het Grieks). Andere citaten komen echter meer overeen met de (Masoretische)
Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. Deze argumenten zijn dus niet doorslaggevend.

De oudste handschriften waarin gedeelten van Matteüs zijn bewaard gebleven, zijn rond het
jaar 250 na Christus ontstaan. Deze handschriften zijn in de Griekse taal geschreven. Het oud-
ste handschrift met de volledige versie van het 1e boek van het Nieuwe Testament is de Codex
Sinaïticus. Dit handschrift is rond 340 na Christus overgeschreven. De oudste bewaard geble-
ven Syrische ofwel Aramese handschriften stammen uit de 5e eeuw na Christus.

Dat de Griekse versie van Matteüs duidelijk sporen van de Hebreeuwse of Aramese taal be-
vat, is goed te verklaren. De Griekse taal moest worden aangepast om een boodschap vanuit
de Hebreeuwse denkwereld weer te kunnen geven. Het is heel goed mogelijk, dat het een ver-
taling is vanuit een Aramees origineel. Wie de Griekse versie heeft geschreven is niet hele-
maal duidelijk. Het best mogelijk, dat Matteüs, die als belastingpachter in het Romeinse rijk
beide talen goed moet hebben gekend, dat zelf heeft gedaan.34 Het is echter de leiding van de
Heilige Geest geweest, die het 1e bijbelboek van het Oude Testament in het Grieks naar ons
heeft laten toekomen (vgl. Joh.14:26, 2Pet.1:21).

Bovendien is het erg twijfelachtig, of de huidige Syrische teksten van het Nieuwe Testament
de meest oorspronkelijke zijn. De claim daarbij, dat het grootste deel van het Nieuwe Testa-
ment in het Aramees zou zijn ontstaan, maakt deze tekst niet betrouwbaarder. Het Evangelie
van Lukas, de brieven van Paulus en het bijbelboek Openbaring zijn duidelijk voor alle vol-
ken bedoeld, en in eerste instantie aan griekssprekende mensen gericht. Van deze bijbelboe-
ken is het zeker, dat die in het Grieks zijn ontstaan.

Kortom, het lijkt er sterk op, dat het bijbelboek Matteüs in het Aramees is ontstaan, en dat
enige tijd later daarvan een bewerking of vertaling in het Grieks is gemaakt. Het is heel goed
mogelijk, dat dit door de apostel Matteüs zelf is gedaan, maar dat is niet met zekerheid te zeg-
gen. De huidige Griekse handschriften geven hoogstwaarschijnlijk meer de oorspronkelijke
tekst weer, dan de Aramese. Daarom is in dit boek bij de vertaling naar het Nederlands vooral
gebruik gemaakt van het oudste handschrift waarin het hele bijbelboek Matteüs is overgele-
verd: de Codex Sinaïticus.

Hoe is de vorm of de indeling van het bijbelboek Matteüs? Is het thematisch? Behandelt het
bepaalde onderwerpen, of is het chronologisch, waarbij de gebeurtenissen uit alle hoofdstuk-
ken als op een tijdbalk zich na elkaar hebben afgespeeld.

Door een samenspel van vorm en inhoud ontstaat de structuur van een boek. Dat is ook met
Matteüs het geval. In dit bijbelboek speelt de tijd een ondergeschikte rol. Het is vooral thema-
tisch geordend, waarbij de thema’s zoveel mogelijk in chronologische volgorde zijn geplaatst.
Zo zijn toespraken van Jezus uit verschillende tijden in 5 groepen bij elkaar gezet (Mat.5-7,
10, 13:1-52, 18, 23-25). De profetieën over de verwoesting van de tempel (Mat.24:1-8), de
voleinding van de wereld (Mat.24:9-26) en de komst van Jezus de Gezalfde (Mat.24:27-44)
vloeien in elkaar over, terwijl Lukas dat meer gescheiden vermeldt (Luk.17:20-37, 21:5-24,
21:25,26, 21:27-36). Veel wonderen van de gezalfde Jezus worden in één groep samengebun-
deld (Mat.8:1-11:1).

34 Athanasius (±295 – 373), een bisschop van Alexandrië, vermeldde, dat Jakobus, een broer van de Here Jezus,
het bijbelboek Matteüs in het Grieks heeft vertaald. Papias (±65 – ±135), een bisschop in Hiërapolis, gaf aan, dat
veel meer mensen het boek van Matteüs hebben overgezet naar het Grieks. Dit laatste is echter onwaarschijnlijk.
De verschillen tussen allerlei teruggevonden kopieën van dit bijbelboek zouden in dat geval veel groter zijn
geweest.
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Het bijbelboek Matteüs bestaat uit 7 delen:

Het 1e deel bestaat uit een beschrijving van de afkomst van Jezus. Hij blijkt een afstammeling
van David te zijn, en is mede daardoor de rechtmatige Koning van Israël. Dan volgen de ge-
beurtenissen rond de geboorte van deze Koning, het optreden van Johannes de Doper, het op
de proef stellen van Gods Zoon door de duivel, en zijn eerste optreden als de Messias.

In het 2e deel gaat over het eerste onderwijs en de eerste wonderdaden van de Here Jezus. Er
beginnen zich discipelen (= volgelingen) bij Hem aan te sluiten. De Mensenzoon wijst bij zijn
onderwijs vooral op de bedoeling van Gods wetten. Bovendien onderwijst Hij niet alleen als
een leraar van die wetten, maar spreekt Hij eveneens op basis van zijn eigen goddelijke gezag.
Dat alles maakt op zijn luisteraars een grote indruk.

Vervolgens wordt in het 3e deel over de wonderen van Gods Zoon verteld. Daaruit blijkt zijn
grote macht. Hij kan zieke en gehandicapte mensen genezen, demonen uitdrijven en ingrijpen
in de grote krachten van de natuur. Die wonderen van Hem vormen mede een bewijs van de
betrouwbaarheid van zijn onderwijs. Tenslotte stelt Hij 12 apostelen aan, en stuurt ze eropuit
om eveneens onderwijs te geven en wonderen te doen.

De Here Jezus wordt in het 4e deel door steeds meer mensen afgewezen. De zogenaamde
geestelijke leiders van het Joodse volk durven zelfs te beweren, dat Hij zijn macht om wonde-
ren te doen van de satan heeft gekregen. Gods Zoon geeft daarom zijn onderwijs door middel
van gelijkenissen, en vestigt meer aandacht op zijn trouwe discipelen.

In het 5e deel richt de Meester zich bij zijn onderwijs vrijwel uitsluitend tot zijn discipelen (=
zijn volgelingen). Zij moeten zich steeds meer losmaken van de ideeën van de Farizeeën, de
Sadduceeën en het grootste deel van hun volksgenoten. Ook kondigt de Heiland herhaaldelijk
zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood aan.

Zo komen we bij de volgende indeling:

1. Hoofdstuk 1: 1 - 4:11; Het leven van Jezus voor zijn openbare optreden.
2. Hoofdstuk 4:12 - 7:29; Het eerste onderwijs van de Here Jezus.
3. Hoofdstuk 8: 1 - 10:16; Uit de wonderen van Jezus blijkt zijn grote macht.
4. Hoofdstuk 10:17 - 16: 4; Jezus wordt door steeds meer mensen afgewezen.
5. Hoofdstuk 16: 5 - 17:27; De Here Jezus geeft onderwijs aan zijn discipelen.
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3. HET BIJBELBOEK MATTEÜS.

1. Het leven van Jezus voor zijn openbare optreden.

1. Een geslachtsregister van Jezus de Gezalfde.

Hoofdstuk 1:1-17

1 De boekrol van de afstamming van de Gezalfde, een zoon van David, een zoon van
Abraham.

2 Abraham verwekte Izaäk, Izaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers.

3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte
Aram.

4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Sal-
mon.

5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Rut, Obed verwekte Isaï.

6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.

7 Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa.

8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia.

9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia.

10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia.

11 Josia verwekte Jechonja en zijn broers dicht bij de Babylonische wegvoering.

12 Na de Babylonische wegvoering verwekte Jechonja Sealtiël. Sealtiël verwekte Zerub-
babel.

13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim. Eljakim verwekte Azor.

14 Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud.

15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob.

16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, vanuit wie Jezus geboren is, die Gezalfde
genoemd wordt.

17 Al de generaties dan van Abraham tot en met David zijn 14 generaties, en van David
tot en met de Babylonische wegvoering zijn 14 generaties, en van de Babylonische wegvoe-
ring tot en met de Gezalfde zijn 14 generaties.



In het 1e gedeelte van hoofdstuk 1 (Mat.1:1-17) laat de apostel Matteüs zien, hoe de Here Je-
zus uit het voorgeslacht van Israël is voortgekomen.

1 De (boek)rol van de afstamming (of de herkomst/oorsprong/bron) van Jezus de Ge-
zalfde, een zoon (of nakomeling) van David, een zoon (of nakomeling) van Abraham.

Al in het 1e vers wordt de Here Jezus met toevoeging de Gezalfde (= de Christus (Grieks) of
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de Messias (Hebreeuws)) aangeduid (vgl. Joh.1:(41)42). Dit gebeurt mede, omdat er in die
tijd wel meer mensen waren, die Jezus (= Jahweh is redder/redding) werden genoemd. Ook
wordt meteen duidelijk gemaakt, dat Hij hoort bij het nageslacht van Abraham en David.

2 Abraham verwekte Izaäk, [en/nu/maar] Izaäk verwekte Jakob, [en/nu/maar] Jakob ver-
wekte Juda en zijn broers.

Aan Abraham had God de grote zegen gegeven. Door zijn nageslacht zouden alle volken van
de aarde worden gezegend (Gen.12:3, 18:18, 22:18). Uit zijn nakomelingen zou de Verlosser
van de volken worden geboren.

3 [En/Nu/Maar] Juda verwekte Peres en Zerach bij (of (van)uit/van(daan/af)) Tamar,
[en/nu/maar] Peres verwekte Chesron, [en/nu/maar] Chesron verwekte Aram.

Tamar is de 1e vrouw die in dit geslachtsregister wordt genoemd. Het noemen van vrouwen in
een geslachtslijst was in die tijd heel ongebruikelijk.

Tegenover Tamar had Juda zich schandelijk misdragen. In de veronderstelling dat zij een
hoer was, misbruikte hij haar, en hij verwekte op die manier zijn tweelingenzonen Peres en
Zerach (Gen.38). De naam Tamar herinnerde de Joodse lezers van het bijbelboek Matteüs er
dus aan, dat het voorgeslacht van de Messias bestond uit zondige mensen.

4 [En/Nu/Maar] Aram verwekte Amminadab, [en/nu/maar] Amminadab verwekte Nach-
son, [en/nu/maar] Nachson verwekte Salmon.

5 [En/Nu/Maar] Salmon verwekte Boaz bij (of (van)uit/van(daan)) Rachab, [en/nu/
maar] Boaz verwekte Obed bij (of (van)uit/van(daan)) Rut, [en/nu/maar] Obed verwekte Isaï.

Rachab, de 2e vrouw uit deze lijst, was een hoer (Joz.2, Hebr.11:31, Jak.2:25), en zij hoorde
bij het vervloekte nageslacht van Kanaän (Gen.9:18-27). Toch mocht ze bij het voorgeslacht
van de Here Jezus horen. De Joodse lezers werden erop gewezen, dat zelfs een verachte hei-
din door God werd uitgekozen. Dwars door de zonde heen werd ondanks alles toch de Redder
van de wereld geboren.

Ook Rut, de Moabitische vrouw van Boaz, mocht bij het voorgeslacht van Gods Zoon horen.35

Ook heidenen mochten zo meebouwen aan het toekomstige eeuwige koninkrijk. Ook heide-
nen zouden en zullen bij dat koninkrijk mogen horen.

6 [En/Nu/Maar] Isaï verwekte David, de koning. [En/Nu/Maar] David [( , de ko-
ning, )] 36 verwekte Salomo bij (of (van)uit/van(daan/af)) de (vrouw) van Uria.

David (1012 – 972) was de 1e koning uit het nageslacht van Juda (1Kron.2:4-15). Aan hem
had God beloofd, dat uit zijn nageslacht de gezalfde Verlosser geboren zou worden. Door de-
ze eeuwige Koning zou het koningshuis van David voor altijd blijven bestaan (2Sam.7:8-29,
vgl. Jes.9:6). Vooral het koningschap van David, dat zou uitmonden in het eeuwige koning-
schap van Jezus krijgt in vers 6 extra nadruk.

Ondanks die prachtige belofte, beging koning David grote zonden. Met Batseba, de vrouw
van de Kanaäniet Uria,37 bedreef hij overspel, en hij verwekte daardoor een zoon. Haar man

35 Hoewel de Moabieten niet door God waren vervloekt zoals de Kanaänieten, mochten niemand uit dat volk
zelfs tot en met het 10e geslacht niet bij een bijeenkomst met Jahweh komen (Deut.23:3-6). Voor iemand echter,
die zich heeft bekeerd tot God, geldt niet een vloek die door de zonde van één of meer personen uit het voorge-
slacht is ontstaan. De Here wil juist zijn vriendschap tonen aan de duizende mensen die van Hem houden, en zijn
geboden in acht nemen (Ex.20:6, Deut.5:10, Jer.32:18, Ezech.38).
Zie Turennout T. van, Ezechiël, God maakt sterk, Grijpskerk, 2020.
36 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Waarschijnlijk is het een overbodige toevoeging.
37 Uria wordt in de Bijbel een Hetiet genoemd (2Sam.11:3). De voorvader van de Hetieten heette Het. Hij was
een zoon van Kanaän, de voorvader van alle Kanaänieten (Gen.10:15). Elke Hetiet was dus ook een Kanaäniet.
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Uria liet hij omkomen in de strijd (2Sam.11). Daarvoor werd de koning door de Here zwaar
gestraft (2Sam.12:1-19, 13:1-19:4). De 2e zoon van David (1012 – 972) en Batseba werd Sa-
lomo genoemd. Hij werd voorbestemd om tot het voorgeslacht van de Here Jezus te horen.

Ook bij het noemen van de 4e vrouw uit deze geslachtslijst blijkt de grote macht van de zonde.
De macht en genade van God is echter groter. De komende Verlosser zou de macht van de
zonde volledig vernietigen.

Na koning Salomo (972 – 932) volgen de koningen uit zijn nageslacht.

7 [En/Nu/Maar] Salomo verwekte Rehabeam, [en/nu/maar] Rehabeam verwekte Abia,
[en/nu/maar] Abia verwekte Asa.

8 [En/Nu/Maar] Asa verwekte Josafat, [en/nu/maar] Josafat verwekte Joram, [en/nu/
maar] Joram verwekte Uzzia.

De Judese koning Joram (849 – 842) verwekte niet Uzzia, maar Ahazia. Tussen de koningen
Joram en Uzzia (785 – 733) zijn 3 koningen en een koningin overgeslagen: koning Aha-
zia (842), koningin Atalja (842 – 836), koning Joas (836 – 797) en Amazia (797 – 785). Ver-
derop zal blijken, dat het weglaten van die namen geen vergissing is geweest.38

9 [En/Nu/Maar] Uzzia verwekte Jotam, [en/nu/maar] Jotam verwekte Achaz, [en/nu/
maar] Achaz verwekte Hizkia.

10 [En/Nu/Maar] Hizkia verwekte Manasse, [en/nu/maar] Manasse verwekte Amon, [en/
nu/maar] Amon verwekte Josia.

11 [En/Nu/Maar] Josia verwekte Jojakim 39 en zijn broers (dicht) bij de Babylonische
wegvoering (of deportatie/ballingschap).40

38 Waarom juist de namen van deze koningen zijn weggelaten is niet met volledige zekerheid te zeggen. Een
mogelijke verklaring ligt in de waarschuwing van de Here, dat Hij voor de ongerechtigheid van de vaders (het
1e geslacht) ook de kinderen (het 2e geslacht), de kleinkinderen (het 3e geslacht) en de achterkleinkinderen (het
4e geslacht) zal straffen (Ex.20:5). De Judese koning Joram (849 – 842) en zijn kwaadaardige vrouw en koningin
Atalja (842 – 836) trokken zich in al hun slechte daden niets van Jahweh aan. Dit was eveneens met hun zoon
Ahazia (842) het geval (2Kon.8 en 11, 2Kron.21, 22:1-10). Ook hun kleinzoon Joas (836 – 797) bleek na de
dood van hogepriester Jojada een slechte koning te zijn (2Kron.24). Met de achterkleinzoon Amazia (797 – 785)
ging het helaas dezelfde kant op (2Kron.25). Bovendien is de naam van de onwettige koningin Atalja weggela-
ten. Zij was het begin en de drijvende kracht van het grote kwaad in het koningshuis van Juda.
39 In de Griekse tekst staat hier de naam Jojachin. Dit moet echter een fout zijn. Hoogstwaarschijnlijk heeft hier
oorspronkelijk de naam van koning Jojakim (608 – 597) gestaan. De argumenten voor deze conclusie zijn:
1.In vers 11 wordt verwezen naar de broers, alsof die bekend zouden zijn. Van Jojachin wordt maar één broer

genoemd: Zedekia (1Kron.3:16). Of er nog meer broers van hem zijn geweest, weten we niet. We weten wel,
dat Jojakim (= Eljakim) meer dan één broer heeft gehad. In de Bijbel staat, dat Jochanan, Joahaz (= Sjaloem)
en Zedekia (= Mattanja) zijn broers waren (2Kon.23:31,36, 24:18, 1Kron.3:15, 2Kron.36:2,5,11, Jer.22:11).

2.Volgens vers 17 worden in dit geslachtsregister 3 x 14 namen genoemd. Bij het ontbreken van de naam Jo-
jakim zouden we één naam te weinig hebben.

3.Evenals bij de Griekse tekst van het Nieuwe Testament leveren in de Griekse vertaling van het Oude Testa-
ment: de Septuagint (LXX), de namen Jojakim en Jojachin soms vergelijkbare problemen op.

(Trouwens, de genoemde volgorde van de zonen van de goede koning Josia (640 – 609) in 1Kron.3:15 is in
strijd met de leeftijden van die zonen in het 2e bijbelboek Koningen en Kronieken. Joahaz (609) was 2 jaren
jonger dan zijn broer Jojakim (2Kon.23:31,36, 2Kron.36:2,5). Zedekia (597 – 586) was duidelijk jonger dan
die twee (2Kon.24:18, 2Kron.36:11). Kortom, er staat in 1Kron.3:15 alleen dat Jochanan de oudste was, en
bij de andere 3 zonen van Josia speelt de leeftijd blijkbaar een onderschikte rol.)

40 Het is zelfs best mogelijk, dat er oorspronkelijk het volgende heeft gestaan: [En] Josia verwekte Jojakim en
zijn broers, en Jojakim verwekte Jechonja (dicht) bij (of tegen/in/naar) de Babylonische wegvoering (of deporta-
tie/ballingschap).
In elk geval lijkt het er sterk op, dat hier één of meer fouten zijn gemaakt tijdens het overschrijven van dit vers.
Dit moet dan al voor het overschrijven van de Codex Sinaïticus zijn gebeurd, want ook daarin wordt de naam
van koning Jojakim (608 – 597) in het 1e hoofdstuk van Matteüs niet genoemd.
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David (1012 – 972)

Salomo (972 – 932)

Rehabeam (932 – 915)

Abia (915 – 913)

Asa (913 – 873)

Josafat (873 – 849)

Joram (849 – 842) x Atalja (842 – 836)

Ahazia (842)

Joas (836 – 797)

Amazia (797 – 785)

Uzzia (785 – 733)

Jotam (733 – 732)

Achaz (732 – 727)

Hizkia (727/714 – 697)

Manasse (697 – 642)

Amon (642 – 640)

Josia (640 – 609)

Joahaz (609) Jojakim (608 – 597) Zedekia (597 – 586)

Jojachin (597)
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In vers 11 en 12a komt het dieptepunt van het koningshuis van David (1012 – 972) aan de
orde: de wegvoering naar Babel.

12 [En/Nu/Maar] na de Babylonische wegvoering (of deportatie/ballingschap) verwekte
Jechonja Sealtiël. [En/Nu/Maar] Sealtiël verwekte Zerubbabel.

Jechonja wordt ook wel Jojachin genoemd. Deze jonge koning die slechts 3 maanden en
10 dagen regeerde (2Kron.36:9), was een zoon van koning Jojakim (608 – 597) (2Kon.24:6,
1Kron.3:16).

Sealtiël werd na de Babylonische wegvoering geboren. Hij was niet een zoon van Jojachin
maar een kleinzoon (1Kron.3:17). De naam van de vader van Sealtiël is Assir.41 Hij wordt
hier niet genoemd.

Doordat er vaker namen worden weggelaten, is het dus ook niet zeker, of Zerubbabel een
zoon is van Sealtiël. Misschien zijn er tussen Sealtiël en Zerubbabel eveneens namen wegge-
laten, maar daarover geeft de rest van de Bijbel geen zekerheid.

Met Jojachin (597) leek er een einde te komen aan het koningshuis van David. Daarna zien
we allerlei onbekende namen. Na Sealtiël houdt deze stamboom in het Oude Testament op, en
zijn we verder volledig op het Nieuwe Testament aangewezen. Dit onbekende voorgeslacht
van de Here Jezus leek niet zoveel betekenis meer te hebben.

Voor ons kan het bijzonder lijken, dat de apostel Matteüs op de hoogte was van die lijst met
onbekende namen. Bij de Joden kwam het bijhouden van geslachtsregisters echter wel vaker
voor. In het verleden moesten mensen die uit de ballingschap terugkeerden naar het heilige
land, via een namenlijst van hun voorouders bewijzen, dat ze bij het volk Israël hoorden. Ook
teruggekeerde personen die zeiden, dat ze als priesters behoorden te functioneren, moesten op
die manier aantonen, dat ze echt van priesterlijke afkomst waren (Ezra 2:59-63). Het was bij
de mensen uit de tijd van het Nieuwe Testament niet ongewoon, dat ze op de hoogte waren
van hun voorgeslacht. Dit blijkt onder andere wel uit het feit dat ze wisten, bij welke stam ze
hoorden (Luk.2:36a, Hand.4:36, Rom.11:1). Zo zou Jozef eveneens over zijn eigen stamboom
hebben kunnen beschikken.

13 [En/Nu/Maar] Zerubbabel verwekte Abihud, [en/nu/maar] Abihud verwekte Eljakim.
[en/nu/maar] Eljakim verwekte Azor.

41 Door veel uitleggers wordt Assir uit 1Kron.3:17 niet als een zoon van Jojachin gezien. Het wordt gelezen als
De zonen van Jojachin de gevangene waren Sealtiël zijn zoon en Malkiram …. Dit is echter onjuist:
1. Er staat niet Jojachin de Assir (= de Gevangene) maar Jojachin Assir (= Gevangene). Het (lid)woord de ont-

breekt. Zo vatten zowel de (Masoretische) Hebreeuwse tekst als de Septuagint (= een zeer oude vertaling van
het Oude Testament in het Grieks) het woord Assir op als een naam. Hij was tijdens Jojachins gevangenschap
(misschien wel als een gevangene (= een assir)) in Babylonië geboren.

2. Het is niet erg waarschijnlijk, dat Jojachin (597) die vanaf zijn 18e jaar ruim 36 jaar in de gevangenis heeft
doorgebracht, en hoogstwaarschijnlijk een korte tijd na zijn vrijlating is gestorven (2Kon.24:8-15, 25:27-30,
2Kron.36:9,10, Jer.52:31-34), nog 7 zonen en eventueel een vergelijkbaar aantal dochters heeft gekregen.
De vroegere vazalkoning Jojachin heeft na zijn vrijlating in 561 voor Christus door de Babylonische koning
Evil-Merodach (562 – 560) hoogstwaarschijnlijk niet lang meer geleefd. Dit blijkt uit het feit dat de schrijver
van het bijbelboek 2Koningen en die van het boek Jeremia wel het overlijden van Jojachin hebben vermeld,
maar niet de ingrijpende moordaanslag op koning Evil-Merodach, die niet lange tijd na die vrijlating zich af-
speelde. De tekst deelt alleen mee (2Kon.25:27-30, Jer.52:31-34), dat de rest van Jojachins leven zich af-
speelde tijdens de regering van koning Evil-Merodach, en niet dat de nieuwe Babylonische koning Neriglis-
sar (560 – 556) de zorg voor Jojachin overnam.

3. Bovendien is Assir een naam die wel vaker in de Bijbel voorkomt (Ex.6:23, 1Kron.6:22,23,37).
We kunnen dus beter lezen De zonen van Jojachin waren Assir, Sealtiël was zijn zoon, en Malkiram enz. De
zoon van Jojachin was Assir, en zijn kleinzonen waren Sealtiël, Malkiram en wat er verder op volgt. Sealtiël was
dus een zoon van Assir, en een kleinzoon van Jojachin.
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14 [En/Nu/Maar] Azor verwekte Zadok, [en/nu/maar] Zadok verwekte Achim, [en/nu/
maar] Achim verwekte Eliud.

15 [En/Nu/Maar] Eliud verwekte Eleazar, [en/nu/maar] Eleazar verwekte Mattan, [en/nu/
maar] Mattan verwekte Jakob.

16 [En/Nu/Maar] Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, van(uit) (of bij/van(daan/af))
wie (of welk(e)/wat) Jezus geboren is, de genoemde (of geroepen) Gezalfde (= die Gezalfde
genoemd wordt).

In vers 16 staat niet, dat Jozef in letterlijke zin de vader van de Here Jezus is. De Zoon van
God de Vader is niet Jozefs bloedeigen zoon. Bij de Joden echter, gold Jozef, de man van
Maria, wel als de wettige vader. Zo wordt hij hier weergegeven als de vertegenwoordiger van
het koningshuis van David.

17 Al(le(s)) de generaties (of de geslachten/geboorten) ((wel)nu) dan (of dus) van(af/uit)
Abraham tot en met (of tot(dat)) David (zijn) 14 generaties (of de geslachten/geboorten), en
van(af/uit) David tot en met (of tot(dat)) de Babylonische wegvoering (of deportatie/balling-
schap) (zijn) 14 generaties (of de geslachten/geboorten), en van(af/uit) de Babylonische weg-
voering (of deportatie/ballingschap) tot en met (of tot(dat)) de Gezalfde (zijn) 14 generaties
(of de geslachten/geboorten).

Het gaat dus over 3 x 14 genoemde namen. Vanaf Abraham tot en met David eindigt het bij
het hoogtepunt van het koningschap van David. Vanaf dat hoogtepunt gaat het tot het diepte-
punt van de wegvoering om vervolgens bij het hoogtepunt van de Here Jezus te eindigen.

1. Abraham - David 2. David - Wegvoering 3. Wegvoering - Jezus

1 Abraham 1 Salomo 1 Jechonja

2 Izaäk 2 Rehabeam 2 Sealtiël

3 Jakob 3 Abia 3 Zerubbabel

4 Juda 4 Asa 4 Abihud

5 Peres 5 Josafat 5 Eljakim

6 Chesron 6 Joram 6 Azor

7 Aram 7 Uzzia 7 Zadok

8 Amminadab 8 Jotam 8 Achim

9 Nachson 9 Achaz 9 Eliud

10 Salmon 10 Hizkia 10 Eleazar

11 Boaz 11 Manasse 11 Mattan

12 Obed 12 Amon 12 Jakob

13 Isaï 13 Josia 13 Jozef

14 David 14 Jojakim 14 Jezus

Het zijn 3 groepen van 2 x 7 geslachten. Het getal 7 duidde bij de Joden een volheid aan. Dit
getal komt in de Bijbel erg vaak voor. Hierbij kunnen we denken aan de dagen van de schep-
ping, waarbij de 7e dag als rustdag werd aangewezen (Gen.1:3-2:3), en de rol van het getal 7



34

tijdens de zondvloed (Gen.7:1-10, 8:10-12). Het komt ook voor bij de 7 lammeren die Abra-
ham aan Abimelech gaf (Gen.21:28-30), en de 7 jaren die Jakob zowel voor Rachel als voor
Lea moest werken bij zijn oom Laban (Gen.29:15-30). Bij de dromen van de farao in Egypte
komt het getal 7 als een volheid iedere keer naar voren (Gen.41:1-36). De rouw over de ge-
storven vader Jakob duurde 7 dagen (Gen.50:10). Zo komen we ook verderop in de Bijbel het
getal 7 steeds weer tegen.

Deze stamboom van de Here Jezus is vol symboliek. Er staan bij elkaar 6 x 7 namen. Samen
vormen ze nog geen volledige volheid van 7 x 7. Die volheid moest tot stand komen via het
lijden en sterven van Gods Zoon, waarna Hij als de grote Overwinnaar naar de hemel is ge-
gaan om zijn koninkrijk te stichten. Dat koninkrijk zal pas tot volledige volheid komen door
de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Als we namen van het voorgeslacht van de Here Jezus, die hierboven staan, vergelijken met
de namen die in het Evangelie van Lukas worden genoemd (Luk.3:23-38), dan zien we duide-
lijke verschillen. Tot en met koning David (1012 – 972) zien we een grote overeenkomst,
maar daarna wijken de lijsten van elkaar af.

Dit komt, omdat de apostel Matteüs schreef vanuit het perspectief en de denkwereld van de
Joden, terwijl Lukas zijn evangelie weergaf vanuit het blikveld van de heidenen. Als koning
hoorde Jezus bij het nageslacht van koning David, koning Salomo (972 – 932) en hun konink-
lijk nageslacht, maar wat bloedband betreft stamde Gods Zoon af van David, Natan en hun
nageslacht. Dit stemt overeen met het Oude Testament.

Om de verdorvenheid van het nageslacht van koning Salomo had de profeet Jeremia gezegd,
dat God vazalkoning Jojachin (597) als een zegelring van zijn hand zou afrukken. Het nage-
slacht van Jojachin werd als kinderloos aangemerkt (Jer.22:24-30).42 Van de nakomelingen
van Jojachin, die van Salomo afstamde, zou niemand meer op de troon van koning David zit-
ten. Ook al kwam Jojachin zelf nog een paar maanden op die troon, de Here hakte de boom
om (vgl. Jes.11:1).43

Daarmee veranderde God wel zijn plannen, maar bleef trouw aan de belofte die Hij aan David
had gedaan. Hij had namelijk aan koning David (1012 – 972) een eeuwig koningschap be-
loofd (2Sam.7:16). Daarom voorspeldde de profeet Haggaï in 520 voor Christus, dat de Al-
machtige Zerubbabel tot een zegelring zou maken (Hag.2:24). Een koninklijke zegelring werd
gebruikt als een soort handtekening om brieven en wetten te bekrachtigen (vgl. 1Kon.21:8).
Na de Babylonische ballingschap deed Jahweh dus Zerubbabel als zijn zegelring aan zijn vin-
ger.

Om de slechtheid van koning Salomo (1Kon.11) en zijn nageslacht ging Jahweh verder met
de nakomelingen van Natan (Jes.11:1,2), een jongere broer van Salomo, en eveneens een zoon
van koning David en Batseba (1Kron.3:5 en Luk.3:31, vgl. Zach.12:12,13). Jezus stamt dus
van Natan af. De Messiaanse belofte die God aan David had gedaan, was bij vazalkoning Jo-
jachin (597) weggehaald, en werd gegeven aan de landvoogd Zerubbabel.

Deze Zerubbabel kan dus niet de Zerubbabel zijn, die in het Evangelie van Matteüs wordt
genoemd (1Kron.3:17 en Mat.1:7-12). Die Zerubbabel was een nakomeling van Jojachin, en
dat nageslacht had de Here uitgesloten van de troon van David (1012 – 972) (Jer.22:30). Het
Evangelie van Matteüs was in eerste instantie aan de Joden gericht. Het geeft bij het ge-
slachtsregister van Jezus de mannelijke lijn weer, die eindigt bij Jozef. Niet voor niets wordt

42 Zie Turennout T. van, Jeremia, Jahweh sticht, Grijpskerk, 2021.
43 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
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Jozef een zoon van David genoemd (v.20). We weten echter, dat hij niet de biologische vader
van de Here Jezus was.

In het boek Lukas (3:23-31) kunnen we lezen over een andere Zerubbabel. Deze Zerubbabel
is een nakomeling van Natan, een jongere broer van koning Salomo (972 – 932) (2Sam.5:14,
1Kron.3:5, Jes.11:1,2).

Omdat de arts Lukas zijn evangelie in de eerste plaats aan de van oorsprong heidense Teofilus
(= Vriend van God) schreef, trok hij zich weinig aan van de Joodse cultuur. De mannelijke
lijn van de (koninklijke) stamvaders was voor hem veel minder interessant. Bij de Romeinse
cultuur, die in dit opzicht veel meer op de onze lijkt, was de gewone realiteit veel belangrij-
ker. Daarom is het voor de hand liggend, dat Lukas in zijn geslachtsregister de voorouders
van Maria de moeder van de Here Jezus weergeeft. Dit verklaart, waarom hij met een namen-
lijst kwam, die sterk afwijkt van die uit Matteüs.

Isaï
David

1Kronieken 3:17 en Matteüs 1:7-16 Lukas 3:23-32

Salomo Natan
Rehabeam …{nageslacht}
…{nageslacht}
Jojakim
Jojachin Neri
Assir Sealtiël
Sealtiël Zerubbabel
Zerubbabel Resa
Abiud …{nageslacht}
…{nageslacht}
Jakob Eli
Jozef Maria 44

Jezus

Men meende, dat Jezus een zoon van Jozef was (Luk.3:23), maar in werkelijkheid was Hij
een (klein)zoon van (H)Eli, de vader van Maria.45 Het geslachtsregister van Matteüs is er niet
om de bloedband van Jezus met David via Jozef aan te geven, maar om te bewijzen, dat Gods
Zoon de wettige opvolger is van een koninklijk voorgeslacht.

44 Dat Maria een dochter van Eli was, was bij de Joden bekend. In de Talmoed wordt Mirjam (= Maria) als doch-
ter van Levi genoemd. (Zie Bette J.C. e.a., SBNT, deel 2, Het evangelie naar Mattheüs, Soest, 1986, pag. 757.)
45 Die lezing is in de nieuwere bijbelvertalingen ten onrechte niet mogelijk. In de (herziene) Statenvertaling ech-
ter wel. (Tip! Gebruik voor bijbelstudie ook de (herziene) Statenvertaling.) “En Hij, Jezus, begon omtrent 30 ja-
ren (oud) te wezen, zijnde, alzo men meende, (de) zoon van Jozef, den (zoon) van Heli, … (Luk.3:23).”



36

2. De geboorte van Jezus.

Hoofdstuk 1:18-25

18 De geboorte van Jezus de Gezalfde was op deze manier: Nadat zijn moeder Maria ver-
loofd was met Jozef, voordat zij gingen samenwonen, was zij zwanger vanuit de Heilige
Geest.

19 Jozef, haar man, die oprecht was, en haar toch niet te schande wilde maken, wilde in
het geheim de verloving te verbreken.

20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een hemelse knecht van de Heer verscheen aan
hem in een droom, en zei: “Jozef, zoon van David, jij zou toch niet bang moeten zijn om Ma-
ria, jouw vrouw, bij je te nemen, want wat in haar verwekt is, is vanuit de Heilige Geest.

21 Zij zal een zoon baren, en jij zal Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk
redden van hun zonden.

22 Dit alles is gebeurd, zodat volledig gemaakt zou worden, wat door de Heer gezegd is
via een profeet, toen hij zei:

23 “Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren, en ze zullen Hem de
naam Immanuël geven.” Wat vertaald betekent: “God is met ons.”

24 Jozef ontwaakte vanuit de slaap. Hij deed, zoals de hemelse knecht van de Heer hem
bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich.

25 Hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. Hij gaf Hem
de naam Jezus.



18 [En/Nu/Maar] de geboorte van Jezus de Gezalfde was op deze manier (of was zo):
Nadat zijn moeder Maria verloofd (of ondertrouwd) was met Jozef, voor(dat) (of eer(der) dan)
(dan) zij (gingen) samenwonen (of samenkomen/samen gaan), was zij in (of met/door) (de)
baarmoeder (of buik) hebbend(e) (of (vast)houdend(e)/bezittend(e)) (= was zij zwanger) [aan-
getroffen (of gevonden/ontmoet)] (van)uit (of bij/van(daan/af)) de Heilige Geest.

Een verloving was bij de Joden vergelijkbaar met in ondertrouw gaan. Voor de wet was Maria
dus een echtgenote van Jozef. Als een meisje was verloofd, bleef ze eerst nog thuis wonen.

Maria wist, dat zij, nadat zij was verloofd, zwanger was geworden door de scheppingskracht
van de Heilige Geest, want dat had de engel Gabriël (= Kerel van God) haar al voor haar
zwangerschap verteld (Luk.1:26-35). Dit alles is gebeurd, voordat zij bij Jozef ging wonen.

19 [En/Nu/Maar] Jozef, haar man, (die) oprecht (of rechtvaardig) is (= was), en haar
(toch) niet te schande wil(de) maken (of haar (toch) niet (in het openbaar/openlijk) als voor-
beeld wil(de) stellen), wilde (graag) (of wenste/besloot) in het geheim (of heimelijk/onge-
merkt) haar (te) laten gaan (of haar los( te )laten/weg( te )sturen) (= de verloving te verbre-
ken).

Voordat Jozef seksuele omgang met Maria had gehad, vernam hij, dat zij zwanger was. Daar-
door dacht hij, dat zij hem ontrouw was geweest. Daarom wilde hij niet met haar trouwen.
Normaal gesproken had Jozef, die hier oprecht wordt genoemd, het volste recht om de verlo-
ving te verbreken. Omdat hij nog steeds van Maria hield, wilde hij haar toch niet te schande
maken door er een rechtszaak van te maken.46 Hij wilde aan het verbreken van de verloving
zo weinig mogelijk ruchtbaarheid geven.

46 Volgens de wetten die de Here via de volksleider Mozes aan zijn volk had gegeven, zou Maria de doodstraf
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20 [En/Nu/Maar] (Terwijl) hij deze( dinge)n overweegt (of in overweging neemt/over-
denkt) (= overwoog), zie (of kijk), een (hemelse) knecht (of een engel/boodschapper) van de
Heer (ver)scheen (aan) hem door middel van (of volgens) (= in) een droom, zeggend(e) (= en
zei): “Jozef, zoon (of nakomeling) van David, jij (of je/u) zou (toch) niet bang (moeten) zijn
(of (toch) niet (moeten) vrezen/ontzag (moeten) hebben voor) (om) Maria, (jo)uw (of je)
vrouw, (er)bij (of tot) je (of (jo)u) te nemen (of te aanvaarden), want (of immers) het in (of
met/door) haar verwekte (= want wat in haar verwekt is,) is van(uit) (of bij/van(daan/af)) de
Heilige Geest.

Voordat Jozef zijn plan kon uitvoeren, greep God in. Via een droom vertelde een engel aan
hem,47 wat er werkelijk aan de hand was. Maria zwanger was geworden door de Heilige
Geest. Dat stond echter, een huwelijk tussen haar en Jozef niet in de weg. Haar zwangerschap
mocht wel lijken op een schande, maar het was juist een eer om de moeder van Gods Zoon te
mogen worden.

Wanneer Jozef met Maria was getrouwd, dan zou hij volgens het Joodse recht de vader van
het Kind van Maria zijn. Omdat Jozef uit het koninklijke nageslacht van David was, zou niet
alleen hij, maar ook Maria’s Kind een zoon (of een nakomeling) van David worden genoemd.

21 [En/Nu/Maar] zij zal een zoon (of nakomeling) baren, en jij zal Hem zijn naam Jezus
noemen (of roepen) (= en jij zal Hem de naam Jezus geven), want (of immers) Hij zal zijn
volk redden (of behouden) van(uit/af) hun zonden.

Jozef zou als de rechtmatige vader het Kind een naam moeten geven. Hij moest het Jezus (=
Jahweh is redder/redding) noemen. Dat het komende Kind Jezus moest heten, wist Maria al,
want dat had de engel Gabriël tegen haar gezegd (Luk.1:31). Zo was de openbaring in Jozefs
droom een bevestiging daarvan. Daardoor werden zowel Maria als Jozef in hun geloof ver-
sterkt. Zij hadden zich niets ingebeeld. De droom van Jozef was absoluut geen bedrog.

Met Jezus zou Jahweh zijn volk niet redden van de Romeinen. Hij zou het ook niet in de eer-
ste plaats verlossen van de gevolgen van de zonde, maar vooral van de macht van de zonde
zelf.

In het volgende vers is niet meer de engel aan het woord, maar spreekt de Heilige Geest via de
apostel Matteüs (2Pet.1:20,21).48

22 [En/Nu/Maar] dit (of dat) alles (of (ge)heel) is gebeurd (of geworden/ontstaan), (zo)dat
vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer gebracht) zou (of mocht) worden het
gezegde (of het gesprokene) door (of onder invloed van) de Heer (= worden, wat door de
Heer gezegd is) via (of door (middel van)) de (= een) profeet, zeggend(e) (= toen hij zei:)

23 “Zie (of Kijk), de (= een) maagd zal in (of met/door) de baarmoeder (of de buik) heb-
ben (of (vast)houden/bezitten) (= maagd zal zwanger worden (of zijn)), en zij zal een zoon (of
nakomeling) baren, en ze zullen zijn naam Immanuël noemen (of roepen) (= en ze zullen Hem
de naam Immanuël geven).” Wat (of Welk(e)/Wie) vertaald is (= betekent): “God (is) met
ons.”

Het volledig maken van een profetie is een uitdrukking die vaker in het bijbelboek Matteüs

kunnen krijgen (Deut.22:23-27).
47 Via een droom kan de Here zijn boodschap aan iemand doorgeven (Gen.20:3-7, 31:10-13,24, 41:1-32, enz.,
Num.12:6, Hand.2:17). Veel dromen zijn echter bedrog (Deut.13:1-5, Pred.5:2,6).
48 Trouwens, alle bijbelboeken zijn helemaal door de Heilige Geest geïnspireerd, en via apostelen en profeten tot
ons gekomen (Ef.3:5, 2Tim.3:14-17, 2Pet.3:2). Zo vormt de Bijbel het fundament van de gemeente van God,
waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is (Ef.2:20).
Een hoeksteen zit ter versteviging boven in een hoek van een gebouw (Ps.118:22b).
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voorkomt (Mat.2:15,17,23, 4:14,15, 8:17, 12:17, enz.). Het betekent niet automatisch, dat al
die aangehaalde profetieën in de tijd van Jezus’ leven op aarde in vervulling zijn gegaan. In
een aantal gevallen was zo’n profetie al vervuld. Door de vergelijking van een vervulde profe-
tie met een gebeurtenis die de Mensenzoon had meegemaakt, werd de betekenis van die ver-
vulde profetie pas volledig duidelijk.

De naam van de profeet die de profetie van vers 23 had gebracht, wordt niet eens genoemd.
Blijkbaar ging Matteüs er van uit, dat zijn Joodse lezers wel zouden weten, wie dat was. Het
was de profeet Jesaja.

Deze profeet bracht de boodschap van de profetie van Immanuël aan de slechte Judese koning
Achaz (732 – 727). In het begin van zijn regering werd hij met zijn volk getroffen door een
bedreigende oorlog. De situatie leek hopeloos. De profeet Jesaja zei, dat God de koning en het
Judese volk zou verlossen. Hij vroeg aan Achaz om aan de Here een teken te vragen om zijn
vertrouwen op Hem te versterken. De koning van Juda weigerde dat. Hij wilde de grote pro-
blemen op zijn eigen manier oplossen (2Kon.16:1-8).

Ondanks de weigering van koning Achaz kwam de Here toch met een teken. Jesaja kondigde
dit teken aan door de volgende profetie: “Ziet, een jonge vrouw is zwanger,49 en baart een
zoon. Zij zal hem de naam Immanuël geven (Jes.7:14).” 50 Een jonge vrouw uit de omgeving
van Achaz baarde op hetzelfde moment dat Jesaja deze profetie uitsprak, een zoon. Zij zou die
zoon de naam Immanuël (= God is met ons) geven. Uit het feit dat deze vrouw die naam aan
haar pasgeboren kind gaf, blijkt, dat zij het geloof en het vertrouwen in God had, dat koning
Achaz miste.

De slechte regering van koning Achaz bracht veel ellende en narigheid met zich mee voor het
Judese volk, dat bovendien in een geestelijke duisternis leefde (2Kon.16, 2Kron.28). De ko-
mende Immanuël zou licht gaan brengen in deze duisternis.

Hoogstwaarschijnlijk wordt met deze Immanuël Hizkia bedoeld. Hij was een zoon van Achaz
en Abia; zijn gelovige moeder (2Kon.18:2, 2Kron.29:1). Toen Hizkia (727 – 697) ongeveer
16 jaren oud geworden was, volgde hij zijn vader op als koning van het Tweestammenrijk
Juda. Trouw diende hij zijn hemelse Vader. Zijn regering bracht de verlossing en zegen van
God met zich mee (2Kon.18:1-20:11, 2Kron.29-32, Jes.36-38).51 Koning Hizkia was voor zijn
volk als een stralend licht in de diepe duisternis. Toch was dat licht helaas verre van volmaakt
(2Kon.20:12-19, 2Kron.32:25,26). Het volmaakte Licht moest nog komen in deze wereld
(Joh.8:12, 9:5, 12:44-46).

In Matteüs (v.23) lezen we, dat een vergelijkbare gebeurtenis zou gaan plaatsvinden. Zoals
God na de ellendige periode van koning Achaz zich over zijn volk had ontfermd, zo zou Hij
nu opnieuw zijn licht laten stralen in de donkere tijd. Een nieuwe en volmaakte Immanuël zou
worden geboren: Jezus de Verlosser; God is met ons.52

24 [En/Nu/Maar] Jozef ontwaakt(e) van(uit/af) de slaap. Hij deed (goed) (of maakte
(klaar)), (zo)als de (hemelse) knecht (of de engel/boodschapper) van de Heer hem bevolen
had, en hij nam zijn vrouw (er)bij (of tot) zich (of en hij aanvaardde zijn vrouw).

49 Het Hebreeuwse woord voor jonge vrouw dat ook maagd kan betekenen, is in het bijbelboek Matteüs weerge-
geven als maagd.
50 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
51 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
52 De evangelist Matteüs gebruikte wel vaker vervulde profetieën of gebeurtenissen uit het Oude Testament als
een motief voor zijn geschreven evangelie, waarbij die vervulde profetie of gebeurtenis opnieuw op een nieuwe
manier in vervulling ging (vgl. Hos.11:1 met Mat.2:15, en Jer.31:15 met Mat.2:18). (Een motief is de kleinste
eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Zo heb je bijvoorbeeld het motief van Immanuël, het Lam, de te-
ruggeroepen zoon uit Egypte, de huilende Rachel, het kruis en de pottenbakker, enz., enz.)
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Jozef deed gehoorzaam, wat God hem via de engel had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij
zich. Maria kwam bij Jozef wonen.

25 [En/Ook/Zelfs] hij had geen gemeenschap met haar (of hij leerde haar niet ken-
nen/kende haar niet), tot(dat) (of tot en met) (= voordat) [zij [( haar eerstgeboren )] 53 (een)
zoon (of nakomeling) gebaard (of voortgebracht) had. [En/Ook/Zelfs] hij noemde (of riep)
zijn naam Jezus (= Hij gaf Hem de naam Jezus).

Uit vers 25 blijkt opnieuw, dat Jozef niet de biologische vader van de Here Jezus was. Voor-
dat Gods Zoon werd geboren, had hij geen geslachtsgemeenschap met zijn vrouw Maria. La-
ter gebeurde dat wel, want Jezus de Gezalfde had broers en zussen (Mat.12:46, 13:55,56a,
Mark.3:31,32, 6:3, Luk.8:19,20, Joh.2:12, 7:3-5,10).

God x Maria x Jozef

De Here Jezus Jakobus Jozef Simon Judas

53 Deze woorden staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften
toegevoegd.



40

3. De wijzen uit het oosten.

Hoofdstuk 2:1-12

1 Jezus was geboren in Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen
vanuit het Oosten kwamen in Jeruzalem.

2 Zij vroegen: “Waar is de geboren Koning van de Joden? Ja, wij hebben zijn ster in het
Oosten gezien, en wij zijn gekomen om Hem zelf hulde te bewijzen.”

3 Koning Herodes luisterde. Hij werd verbijsterd, en heel Jeruzalem met hem.

4 Hij bracht al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen. Hij vroeg aan
hen, waar de Gezalfde geboren zou worden.

5 Zij zeiden tegen hem: “In Betlehem in Judea, want zo is het opgeschreven door de
profeet:

6 “Jij echter, Betlehem, land van Juda, jij bent beslist niet de minste onder de voornaam-
sten van Juda, want vanuit jou zal een leider voortkomen, die mijn volk Israël weiden zal.”

7 Toen heeft Herodes de wijzen in het geheim geroepen, en vroeg bij hen nauwkeurig
na naar de tijd, dat de ster geschenen had.

8 Hij stuurde hen naar Betlehem, en hij zei: “Gaat, en informeert nauwkeurig naar het
Kindje! Als jullie het gevonden mochten hebben, vermeldt het mij, zodat ook ik kom, en Het
hulde zou kunnen bewijzen.”

9 Zij hebben de koning gehoord, en reisden weg. Zie, de ster die zij hadden gezien in het
Oosten, ging hun voor, totdat zij er was gekomen, en stond boven de plaats waar het Kindje
was.

10 Toen zij de ster zagen, waren zij heel erg blij.

11 Toen zij in het huis waren gekomen, zagen zij het Kindje met zijn moeder Maria. Zij
zijn neergevallen, en zij bewezen Het hulde. Zij hebben hun schatkisten open gedaan. Zij bo-
den Het geschenken aan: goud, wierook en mirre.

12 Door God opgedragen in een droom om toch niet naar Herodes terug te keren, ver-
trokken zij via een andere weg naar hun land.



In het begin van het 2e hoofdstuk vertelt de apostel Matteüs, dat de Here Jezus in Betlehem in
Judea is geboren. Daarmee onderscheidde hij die plaats niet alleen van een andere Betlehem
in het gebied van de stam Zebulon (Joz.10:15,16), maar hij gaf daarmee vooral aan, dat Gods
Zoon in het gebied van de stam Juda ter wereld was gekomen. Uit die stam zou de Redder van
Gods volk worden geboren, de eeuwige Vredevorst (Gen.49:10).54

In de tijd dat Jezus (= Jahweh is redder/redding) werd geboren (4 v.Chr.), regeerde koning
Herodes de Grote (37 – 4) in Judea, Idumea en Samaria. Mede om zijn goede bestuurskwali-
teiten was hij door de Romeinen in dat gebied als koning aangesteld. De Edomiet Herodes
was niet alleen een bekwaam bestuurder. Hij was ook erg sluw en wreed. Hij deinsde er bij-
voorbeeld niet voor terug om enkele van zijn eigen zonen te vermoorden.55 Dat was in het
verleden al gebleken.

1 [En/Nu/Maar] Jezus was geboren in (of door/met) Betlehem van (= in) Judea, in (of

54 Het woord Silo uit Genesis 49 vers 10 betekent zowel eigenaar als rust en vrede. Het woord Vredevorst vat
deze betekenisvarianten goed samen (vgl. Jes.9:5).
55 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 16, hoofdstuk 11:7, deel 17, hoofdstuk 7:1 en 8:1.
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door/met) (de) dagen van koning Herodes. Zie (of Kijk), wijzen (of leraren/astrologen)
van(uit/af) het Oosten (of de opgang (van de zon)) kwamen (tot) in (of naar/tot) Jeruzalem.

Een wijze was in die tijd een soort magische wetenschapper. Tussen wetenschap en magie
maakte men in die tijd geen duidelijk onderscheid. Zo hoorden astronomie en astrologie bij-
voorbeeld bij elkaar. Hoeveel wijzen naar Jeruzalem kwamen, is niet bekend. Dat ze naar de
hoofdstad van Israël kwamen om de Koning van de Joden te zoeken, ligt voor de hand.

Met het Oosten werd toen vooral het verre Oosten bedoeld. Dat is het gebied van het Twee-
stromenland waar de Assyriërs en de Babyloniërs woonden.

2 Zeggend(e) (= Zij vroegen): “Waar is de geboren Koning van de Joden? Immers (of
Want) (= Ja), wij hebben zijn ster in (of door/met) het Oosten (of de opgang (van de zon))
(na)gezien (of bezien/bekeken/(op)gemerkt), en wij zijn gekomen (om) (voor) Hem (zelf)
hulde te bewijzen (of eerbied te tonen/te (ver)eren/te aanbidden/te knielen).”

Uit de vraag van de wijzen bleek, dat ze er zeker van waren, dat er een belangrijke Koning
van de Joden was geboren. Ze wilden alleen weten, waar die zojuist geboren Koning was. Het
is heel goed mogelijk, dat ze meer wisten over die belangrijke Koning van de Joden. Eeuwen
geleden was gedurende de regering van de Babylonische koning Nebukadnezar II (604 – 562)
een zeer intelligente Jood jarenlang het hoofd van alle wijzen geweest. Die Jood heette Dani-
el (Dan.2:48, 5:11,12).56 Hij was een trouwe dienaar van de Here, en maakte daar in het hei-
dense Babel beslist geen geheim van. Het ligt voor de hand, dat hij aan de wijzen over de God
en de Koning van de Joden heeft verteld.

Welke ster, of wat voor verschijnsel de wijzen hebben gezien, is niet met zekerheid vast te
stellen. Wel was lang geleden door Bileam de ster genoemd als een symbool van een machti-
ge koning van Israël (Num.24:15-17). Of de wijzen dat hebben geweten, is beslist niet zeker.

3 [En/Nu/Maar] koning Herodes luisterde (of hoorde). Hij werd verbijsterd (of werd ont-
hutst/onrustig/in verwarring gebracht), en (ge)heel Jeruzalem met hem.

De komst van de wijzen met hun vraag over de Koning van de Joden verspreidde zich blijk-
baar snel door de stad Jeruzalem. Het bericht bereikte ook het paleis van koning Herodes de
Grote (37 – 4). De achterdochtige vorst hechtte grote waarde aan de boodschap en de vraag
van de wijzen, en hij begreep heel goed, dat het wel eens om een belangrijke Joodse koning
zou kunnen gaan. Misschien wel de Messias (= de Gezalfde) die de Joden verwachtten. De
Edomiet Herodes voelde zich daardoor erg bedreigd. Hij zag het Koningskind niet als zijn
redder, maar als zijn concurrent. Daarom besloot hij het Kindje te vermoorden (Mat.2:13,16);
het Kindje dat gekomen was om alle mensen van de wereld voor eeuwig en altijd te verlossen
van de zonde en de hel (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).57

In de stad Jeruzalem werden de mensen ook erg bang. Niet voor de jonge Koning van de Jo-
den, maar wel voor Herodes. Bij onrust en dreigende opstandigeheid onder het volk wisten ze,
dat hij zwaar en wreed kon straffen. Wat stond hen in de nabije toekomst te wachten? Nie-
mand uit de hoofdstad kwam echter op het idee om samen met de wijzen de nieuwe Koning te
gaan zoeken.

De koning zette de wijzen niet gevangen, en hij stuurde ze ook niet onmiddellijk weg. Daar
was hij veel te sluw voor. De wijzen waren voor hem niet het probleem, maar die Joodse Ko-
ning wel. Daarom wilde hij daar meer van weten.

56 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
57 Dit betekent niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken. Iedereen die God in gehoorzaamheid wil dienen,
kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. In principe kan iedereen zalig worden, want
de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!



42



43

4 [En] hij bracht (of verzamelde) al(le(s)) (of ieder/elk) de overpriesters (of de hoge-
priesters) en schriftgeleerden (of (godsdienst)leraren/schrijvers/klerken) van het volk (bij-
een/samen). Hij vroeg (of onderzocht) van(af) (of bij) (= aan) hen, waar de Gezalfde wordt
geboren (= de Gezalfde geboren zou worden).

In Israël had één hogepriester de leiding over de andere priesters en over de Levieten.58 Een
hogepriester bleef de rest van zijn leven zijn funktie behouden. Tegen Gods wil in benoemde
in die tijd de Romeinse prefect of koning van Judea een nieuwe hogepriester, als hij dat nodig
vond. De voorgaande hogepriester bleef slechts in naam zijn funktie behouden, en wordt voor
het onderscheid aangeduid als overpriester. In de praktijk kwamen in die tijd de hogepriester
en de overpriesters uit dezelfde familie. Die familie had mede daardoor veel invloed.

Een schriftgeleerde was oorspronkelijk iemand die goed kon lezen en schrijven. Later kreeg
dit woord de betekenis van onderzoeker, leraar en uitlegger van Gods wetten en de geschriften
van zijn profeten.

In de tijd van het Nieuwe Testament waren de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten
vertegenwoordigd in een Joodse Hoge Raad, die het Sanhedrin werd genoemd.59 Deze raad,
die uit 71 leden bestond, sprak recht in theologische en politieke zaken. Of de oudsten in die
tijd altijd aanwezig waren, is niet helemaal duidelijk.

Herodes vroeg aan de overpriesters en schriftgeleerden om bijeen te komen, want hij wilde
weten, waar de Koning van de Joden geboren zou worden. De overpriesters en schriftgeleer-
den deden gehoorzaam, wat de wrede vorst van hen vroeg. Ze wisten maar al te goed, dat ko-
ning Herodes (37 – 4) niet van tegenspraak hield. Vroeger had hij zelfs leden van het Sanhe-
drin laten vermoorden.60

Dat de wijzen de ster zagen, bleek dus niet voldoende om de pasgeboren Koning van de Joden
te kunnen vinden. Daar was kennis van de Bijbel uit die tijd voor nodig.

5 [En/Nu/Maar] zij zeiden (of spraken) (tegen) hem: “In (of Door/Met) Betlehem van (=
in) Judea, want (of immers) zo (of op deze manier) is het (op)geschreven door (middel van)
(of via) de profeet:

6 “En jij (= Jij echter), Betlehem, land (of grond/aarde) van Juda, jij bent beslist niet (of
geenszins) de minste (of de kleinste) onder (of in/met/door) de voornaamsten (of de leiders/
bestuurders/vorsten) van Juda, want (of immers) (van)uit (of bij/van(daan/af)) (jo)u zal een
leider (of een hoofd/commandant/vorst) voortkomen (of naar buiten komen/uitkomen), die (of
dat) mijn volk Israël weiden (of hoeden/voeden/regeren/besturen) zal.”

Opnieuw wordt de naam van de profeet niet genoemd (vgl. Mat.1:22). Blijkbaar verwachtte
Matteüs, dat de Joodse lezers wel zouden weten, wie dat was. Het gaat hier over een profetie
van Micha (5:1):

“Jij echter, Betlehem (= Broodhuis) Efrata (= Vruchtbaarheid), klein onder de duizenden van
Juda. Uit jou (= Uit Juda) zal Hij voor mij (of voor Mij) (= voor Micha en voor de Here
(vgl. 1Sam.16:1)) voortkomen om een heerser (of een bestuurder) te zijn in Israël, en zijn oor-
sprong is van oudsher; vanaf eeuwige dagen.” 61

58 Levieten waren nakomelingen van Levi, een zoon van Jakob. De Levieten die niet hoorden bij het priesterlijk
nageslacht van Aäron, hielpen de priesters bij hun werk in de tabernakel en de tempel in Israël.
59 De oudsten waren oorspronkelijk oude wijze mannen die waren aangesteld om recht te spreken. Ze moesten er
ook zorg voor dragen, dat het recht werd gehandhaafd en uitgevoerd (Num.11:16,17,24-29). Het waren eveneens
vertegenwoordigers van het volk (Ex.24:9,10, Ps.107:32).
60 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 14, hoofdstuk 9:4 en deel 17, hoofdstuk 2:4.
61 Uit dat kleine Betlehem zou een heerser of bestuurder voortkomen van wie de oorsprong al vanaf eeuwig be-
staat. Dat kan alleen maar over de beloofde Messias worden gezegd.
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De geciteerde tekst uit het bijbelboek Micha lijkt in het Evangelie van de apostel Matteüs
nogal af te wijken.62 Het slot van vers 6: die mijn volk Israël weiden (of hoeden/regeren/be-
sturen) zal, komt zelfs niet van de profeet Micha, maar uit het 2e bijbelboek Samuël (5:2b). In
hoofdstuk 5 vers 2 wordt koning David (1012 – 972) van het Tweestammenrijk Juda door de
vertegenwoordigers van het Tienstammenrijk Israël gevraagd om ook hun koning te worden.
Zo werd hij koning over alle 12 stammen van Israël.

Toch is de overeenkomst tussen het gedeelte uit het bijbelboek Micha en de weergave daarvan
door Matteüs groter dan het lijkt. Om aan te geven, dat het over Betlehem in Juda gaat, en niet
over Betlehem in Zebulon (Joz.10:15,16), gebruikte de profeet Micha het woord Efrata.63 Hij
gaf daarna aan, dat Betlehem een klein aantal inwoners had, en maakte evenals de apostel
Matteüs duidelijk, dat die kleine plaats toch van zeer grote betekenis zou zijn. Uit Betlehem
zou een leider ofwel een koning voortkomen die eeuwig zal regeren. Dit laatste laat Matteüs
naar voren komen door te verwijzen naar de herder David, die koning van heel Israël is ge-
worden (2Sam.5:2b).

Dat laatste is best belangrijk, want de Here had aan koning David een eeuwig koningshuis
beloofd (2Sam.7:4-16). Iemand uit zijn nageslacht zou voor altijd regeren. Die koning is de
Here Jezus. Hij was, en Hij is ook God. Hij bestaat eeuwig. Hoewel Hij als mens uit het nage-
slacht van koning David voortkwam, regeert Hij dus voor altijd (vgl. Dan.7:13,14, Jes.11:1-5,
53:2-12, Luk.3:23-32).

Kortom, de overeenkomst tussen de tekst uit het bijbelboek Micha en het citaat van Matteüs
komt wat betekenis betreft, sterk overeen, alleen de presentatie is anders. Matteüs legt daarbij
meer de nadruk op het koningschap van Jezus als nakomeling van Juda en van koning David.

De overpriesters en de schriftgeleerden gaven vanuit de oude (schriftelijk overgeleverde) pro-
fetieën aan koning Herodes (37 – 4) een duidelijk antwoord. De Koning van de Joden zou in
Betlehem in Judea worden geboren. Daarmee gaven ze aan de wrede vorst de informatie die
ervoor had kunnen zorgen, dat het Koningskind door hem was vermoord. Hieruit bleek hun
onverantwoordelijkheid en liefdeloosheid. De bijeengekomen leiders van het volk toonden
geen eerbied en respect voor het Kindje. Terwijl zij vlak bij Betlehem woonden, en goed op
de hoogte waren van de Bijbel uit die tijd, deden ze geen enkele moeite om de al lang ver-
wachte Koning van hun eigen volk te gaan zoeken.

De wijzen echter, die veel minder kennis hadden van de overlevering van Gods profeten,
kwamen na een lange reis helemaal uit het verre Oosten om de belangrijke Koning van een
ander volk te eren en hulde te bewijzen. De hoogmoed en het ongeloof van de overpriesters en
de schriftgeleerden komt hier zeer duidelijk naar voren. Zelfs geen enkele Jood ging met de
wijzen mee. Het grootste deel van de Joden zou de Here Jezus afwijzen, terwijl veel mensen
uit andere volken in Hem zouden geloven (Mat.8:10-12, Rom.11:11-15).

7 Toen (of Dan/In die tijd) heeft Herodes de wijzen (of de leraren/astrologen) in het ge-
heim (of heimelijk/ongemerkt) (op)geroepen (of genoemd), en vroeg (of speurde) bij (of van-

Zie Turennout T. van, Micha, wie is aan Jahweh gelijk, Grijpskerk, 2020.
62 Dit komt niet door een verschil tussen de (Masoretische) Hebreeuwse tekst en het betreffende vers uit de Sep-
tuagint. Tussen die 2 bronnen is in dit geval grote overeenkomst.
63 Betlehem en Efrata zijn 2 verschillende namen voor één en dezelfde plaats (Gen.35:19b, 48:7b, Rut 1:2, 4:11b,
1Sam.17:12, 1Kron.4:4b). De naam Efrata wordt hoogstwaarschijnlijk toegevoegd om de plaats Betlehem in het
gebied van de stam Juda te onderscheiden van Betlehem in Zebulon (Joz.19:15,16).
Bovendien zou uit de stam Juda een koningschap voortkomen (Gen.49:10). De eerste koning die van Juda (= één
van de 12 zonen van Jakob) afstamde, was koning David (1012 – 972).
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(af)) hen nauwkeurig (of zorgvuldig) na naar de tijd van de (ver)schijnende ster (= de tijd, dat
de ster geschenen had (of verschenen was/gezien was)).

Nadat Herodes de Grote (37 – 4) de gevraagde informatie van de overpriesters en de schrift-
geleerden had gekregen, liet hij in het geheim de wijzen bij zich komen. Hij wilde de aanwij-
zingen voor zijn slechte plannen zoveel mogelijk verborgen houden. De kwaadaardige vorst
wilde van de wijzen weten, wanneer zij de ster hadden gezien. Zo kon hij ongeveer nagaan,
wanneer die Koning van de Joden was geboren. Herodes ging er blijkbaar van uit, dat de ster
voor de eerste keer vlak na de geboorte van het Koningskind was verschenen.

Om zijn slechte plannen voor de wijzen te camoufleren zei de sluwe vorst, dat hij wilde we-
ten, waar en wanneer de Koning van de Joden was geboren, omdat hij Hem eveneens hulde
wilde bewijzen.

De wijzen, die de slechtheid van Herodes blijkbaar niet goed kenden, gaven de koning zo
nauwkeurig mogelijk antwoord, want op grond van die informatie liet de wrede koning later
alle jongetjes in Betlehem vermoorden, die 2 jaar of jonger waren (v.16b).

8 En sturend (of zendend) hen (= Hij stuurde (of zond) hen) naar (of tot/(tot) in) Betle-
hem, (en) hij zei (of sprak): “Gaat (of (Ver)trekt/Reist) (weg), (en) informeert (of onderzoekt)
nauwkeurig (of zorgvuldig/precies) over (of (rond)om/betreffende) (= naar) het Kind(je)!
[En/Nu/Maar] als (of wanneer/na/zodra) jullie (of u) (het) gevonden (of aangetroffen/ont-
moet) mochten (of zouden) (of zou (of mocht)) (kunnen) hebben, (ver)meldt (of bericht/ver-
kondigt) (het) mij, (zo)dat (of hoe (ook maar)) ook (of evengoed/en) ik kom, (en) Het hulde
zou (of mocht) (kunnen) bewijzen (of Het eerbied zou (of mocht) (kunnen) tonen/Het zou (of
mocht) (kunnen) (ver)eren (of aanbidden)).”

We lezen niet, dat de wijzen aan koning Herodes hebben beloofd, dat ze bij hem zouden te-
rugkomen, als ze het Koningskind gevonden zouden hebben.64

9 [En/Nu/Maar] zij hebben de koning (aan)gehoord (of verstaan/begrepen), (en) reisden
(of (ver)trokken/gingen) (weg). [En] zie (of kijk), de ster die (of welk(e)/wat) zij hadden (na)-
gezien (of bezien/bekeken/(op)gemerkt) in (of door/met) het Oosten (of de opgang (van de
zon)), ging hun voor, tot(dat) (of tot en met) zij (er) was gekomen, (en) stond (stil) (of bleef
staan) boven (of op) (de plaats) welk(e) (of die/wat) (= waar) het Kind(je) was.

Niets vermoedend van de kwade bedoeling van Herodes gingen de wijzen naar Betlehem. Het
zal hen wel opgevallen zijn, dat niemand uit Jeruzalem met hen mee ging. Het is mogelijk, dat
ze daardoor begonnen te twijfelen aan het belang van hun reis. Doordat ze opnieuw de ster
voor zich zagen, die ze in het verre Oosten al eerder hadden gezien, werden ze in elk geval
bemoedigd.

De wijzen zagen de ster recht voor zich staan in de richting van Betlehem, boven de plaats
waar het Kindje was. Het is niet zo, dat die ster boven die plaats, plotseling stilstond. Zoals
wij een ster op onze reis bij wijze van spreken met ons mee zien gaan, zo zagen de wijzen dat
ook. Als we stilstaan op de plaats van onze bestemming, dan lijkt die ster daar eveneens stil te
staan. Zo stond de ster boven de plaats waar het Kindje was.

10 [En/Nu/Maar] hebbende (na)gezien (of bezien/bekeken/(op)gemerkt) de ster (= Toen
zij de ster zagen,) waren zij blij met een heel erg (of zeer (sterke)/geweldig) grote blijdschap
(= waren zij heel erg blij).

64 Ook al hadden ze dat wel gedaan, dan speelde het nog geen rol van betekenis. Je moet God meer gehoorzaam
zijn dan mensen. Bovendien zouden ze dan hebben beloofd om terug te keren, zodat koning Herodes met behulp
van hun informatie het Koningkind kon aanbidden, en niet om die informatie te misbruiken om Jezus te ver-
moorden.
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Blijkbaar reisden de wijzen ’s nachts, want ze konden de ster opnieuw zien. Tijdens de andere
nachten op hun lange tocht naar Jeruzalem was dat dus hoogstwaarschijnlijk niet het geval
geweest. Natuurlijk waren ze door het zien van die bijzondere ster erg blij. Alle mogelijke
twijfel in hen maakte daardoor plaats voor zekerheid. Ze hadden zich niet vergist.

Zowel door de schriftelijke (en waarschijnlijk ook mondelinge) overlevering van de profeten
uit de tijd van het Oude Testament als door een natuurverschijnsel, maakte de Here aan de
wijzen zijn boodschap duidelijk.

Hoe wisten de wijzen, waar precies het huis van Jozef en Maria was, zodat ze daar konden
stoppen en aankloppen? Misschien hebben ze in Betlehem wel naar de weg gevraagd.65 Op
welke manier de wijzen het juiste huis hebben gevonden, is niet helemaal duidelijk. Blijkbaar
is het dus ook niet zo belangrijk.

11 En (tot) in (of naar/tot) het huis gekomen (= Toen zij in het huis waren gekomen,)
(be)zagen (of bekeken/merkten … op) zij het Kind(je) met zijn moeder Maria. [En] (zij) zijn
(neer)gevallen, (en) zij bewezen Het hulde (of toonden Het eerbied/(ver)eerden (of aanbaden)
Het). [En] (zij) hebben hun schatkisten (of schatkamers) open gedaan (of geopend/heropend).
Zij boden (of brachten/offerden) Het geschenken (of gaven) (aan): goud, wierook en mirre.

In vers 11 lezen we, dat Maria en haar Kindje in een huis waren. Blijkbaar was er sinds de
geboorte al een korte periode voorbijgegaan. In de tijd dat de wijzen op reis waren, hadden
Jozef en Maria in Betlehem blijkbaar onderdak in een huis kunnen vinden.

Als wierook wordt verbrand, dan ruikt het erg lekker. Vooral daarom werd het gebruikt voor
reukoffers in de tabernakel en de tempel.66 Ook voor afgoden werd er wierook aangestoken.67

Mirre werd onder andere toegepast als parfum, en om wijn te kruiden. Ook werd het gebruikt
om gestorven koninklijke personen te balsemen.68

De wijzen moeten wel rijk zijn geweest om zulke dure cadeaus te kunnen geven. Wierook en
mirre werden door vooraanstaande rijke mensen gebruikt. Het waren koninklijke geschen-
ken.69 De wijzen waren door hun eerbied en hun cadeaus de voorlopers van alle heidenen die
de Here Jezus zouden eren en dienen (vgl. Mat.28:19).

Niet veel later kwamen die dure geschenken goed van pas. Daar konden Jozef en Maria hun
heen- en terugreis naar en vanuit Egypte van betalen (Mat.2:13-15,19-21). Dat geldt waar-
schijnlijk eveneens voor hun kortdurende verblijf in dat land.

De wijzen zijn waarschijnlijk niet lang in Betlehem gebleven. Dat was ook niet nodig, want ze
hadden het doel van hun lange reis bereikt. In het volgende vers wordt hun vertrek al vermeld.

12 [En] goddelijk (= door God) opgedragen (of bevolen/gewaarschuwd) door middel van
(of volgens) (= in) een droom (om) (toch) niet naar (of tot/bij) Herodes terug te keren (of om
te buigen), vertrokken zij (of keerden zij terug/trokken zij zich terug) via (of door (middel
van)) een ander(e) weg (of route/tocht/reis) naar (of tot/(tot) in) hun land (of hun gebied).

65 In Betlehem waren in elk geval wel mensen die wisten over het Koningskind dat bij Jozef en Maria was gebo-
ren. Daarover hadden herders hen verteld (Luk.2:15-18).
66 Een reukoffer moest worden verbrand, zodat een aangename geur zou opstijgen als teken van de gebeden van
de gelovigen, die opstijgen voor de troon van God (Ex.30:1-10,34-38, 35:15, 2Kron.26:16b, Ps.141:2a, Luk.1:10,
Op.5:8b, 8:3,4, 11:1).
67 Wierook is gemaakt van hars vanuit boswellia-bomen. De hars stroomt na inkervingen uit de boom.
68 Mirre is een sap dat gewonnen wordt uit de natuurlijke of kunstmatige spleten van de bast van een aantal be-
dektzadige bomen of struiken (Commiphora).
69 Het tonen van respect voor een koning door het geven van geschenken komt in de Bijbel wel vaker voor
(Gen.43:11, 1Sam.10:27, 1Kon.10:2, Ps.72:10,11,15, )
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Toen de wijzen in een droom vernamen, dat ze niet via koning Herodes (37 – 4) moesten te-
ruggaan, deden ze gehoorzaam, wat de hemelse Vader hen had opgedragen. Waarom ze dat
moesten doen, zullen ze niet hebben geweten, want anders zouden ze Jozef en Maria wel heb-
ben gewaarschuwd. Die waren zich van geen gevaar bewust.

Hoe de apostel Matteüs wist, dat God de wijzen rechtstreeks liet terugkeren naar hun land,
weten we niet. Het is mogelijk, dat de wijzen over hun recente droom met Jozef en Maria
hebben gesproken. Zij waren door het bezoek van de wijzen versterkt in hun geloof en hun
vertrouwen op de Here.

Het ligt voor de hand, dat de wijzen in hun eigen land over hun bijzondere reis en over de
Koning van de Joden hebben gesproken, en dat ze aan andere mensen daarover hebben ver-
teld.
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4. De vlucht naar Egypte en de kindermoord.

Hoofdstuk 2:13-18

13 Toen zij vertrokken waren, zie, een hemelse knecht van de Heer verscheen aan Jozef
in een droom, en hij zei: “Sta op, neem het Kindje en zijn moeder, en vlucht naar Egypte!
Blijf daar, totdat Ik het jou zou kunnen zeggen, want Herodes is van plan om het Kindje te
zoeken om Het te doden!”

14 Hij was opgestaan, en nam ’s nachts het Kindje en zijn moeder, en vertrok naar Egyp-
te.

15 Hij bleef daar tot en met de dood van Herodes, zodat volledig gemaakt zou worden,
wat door de Heer gezegd is via de profeet, toen hij zei: “Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroe-
pen.”

16 Toen Herodes heeft gemerkt, dat hij door de wijzen bedrogen werd, werd hij erg
kwaad. Hij heeft soldaten eropuit gestuurd. Hij doodde al de jongens in Betlehem en in het
hele gebied daarvan van 2 jaar oud en daar beneden overeenkomstig de tijd die hij bij de wij-
zen nauwkeurig had nagevraagd.

17 In die tijd werd volledig gemaakt, wat gezegd is door de profeet Jeremia, toen hij zei:

18 “Een stem is in Rama gehoord; een luid gehuil en veel geklaag: Rachel, huilend om
haar kinderen. Ze wilde niet getroost worden, omdat zij er niet meer zijn.”



De satan (= De tegenstander) probeerde het verlossingswerk van de Here onmogelijk te ma-
ken. Hij wilde, dat de wrede koning Herodes de Grote (37 – 4) het jonge Koningskind zou
vermoorden (vgl. Op.12:4b,5). Zoals hij in het verre verleden de farao in Egypte aanspoorde
om het volk Israël uit te roeien (Ex.1:8-21), zo probeerde hij iedere keer opnieuw te voorko-
men, dat de beloofde Messias zou komen, en door zijn lijden en sterven de zonden van de
wereld weg zou nemen (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).

Als de tegenstander van de Almachtige succes lijkt te hebben, dan grijpt God tijdig in. In een
droom vertelde Hij via een engel aan Jozef, dat Herodes van plan was het Kindje te vermoor-
den. De engel verscheen ’s nachts een korte tijd later, nadat de wijzen waren vertrokken.

13 En (of Nu/Maar) (= Toen) zij vertrokken (of teruggekeerd/zich teruggetrokken) (wa-
ren/hadden), zie (of kijk), een (hemelse) knecht (of een engel/boodschapper) van de Heer
(ver)schijnt (= verscheen) (aan) Jozef door middel van (of volgens) (= in) een droom, zeg-
gend(e) (= en hij zei): “Opgestaan (= Sta op), neem het Kind(je) en zijn moeder, en vlucht
(weg) naar (of tot/(tot) in) Egypte! [En] wees (= blijf) daar, tot(dat) (of zolang (als)/tot en
met) [een keer (of ooit)] Ik (het) (jo)u zou (of mocht) (kunnen) zeggen (of spreken), want (of
immers) Herodes is van plan (of staat op het punt) (om) het Kind(je) te zoeken (of te verlan-
gen/te proberen) (om) Het te doden (of Het uit de weg te ruimen/te vernietigen)!

Jozef twijfelde niet aan de betekenis of de boodschap van de droom, en nam zijn verantwoor-
delijkheid op zich. Terwijl het nacht was, stond hij op. Samen met Maria en haar Kind vertrok
hij waarschijnlijk nog in dezelfde nacht naar Egypte. Daarmee gehoorzaamde Jozef aan de
opdracht van de Here. Het is heel goed mogelijk, dat daarbij ook de angst voor de wrede
Herodes een rol zal hebben gespeeld.

14 [En/Nu/Maar] hij (= Jozef) (was) opgestaan, (en) nam ’s nachts het Kind(je) en zijn
moeder, en vertrok (of keerde terug/trok zich terug) naar (of tot/(tot) in) Egypte.
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We zien hier, dat de belangen van het belangrijke Koningskind voorop staan. De jonge Ko-
ning van de Joden staat centraal, en wordt steeds het eerst genoemd.

In Egypte waren het Kind met Jozef en Maria veilig. Bovendien woonden daar veel andere
Joden. Waar Jozef en Maria die korte tijd in Egypte woonden, vernemen we niet. We lezen
alleen, dat ze daar bleven, totdat Herodes was gestorven. Dat gebeurde in het vroege voorjaar
van het jaar 4 voor Christus.

15 [En/Ook/Zelfs] hij was (= hij bleef) daar tot en met (of tot(dat)) de dood (of het over-
lijden) van Herodes, (zo)dat vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer gebracht)
zou worden het gezegde (of het gesprokene) door (of onder invloed van) de Heer (of de Vorst/
Eigenaar) (= worden, wat door de Heer gezegd is) via (of door (middel van)) de profeet, zeg-
gend(e) (= toen hij zei): “(Van)uit (of Bij/Van(daan/af)) Egypte heb Ik mijn Zoon (of nako-
meling/afstammeling) (op)geroepen.”

De door Matteüs niet met name genoemde profeet is Hosea. Hij zei, dat de Here als een lief-
devolle vader zijn zoon uit Egypte had geroepen (Hos.11:1).70 Met die zoon van de Almachti-
ge bedoelde Hosea het jonge volk Israël (Ex.4:22,23). Dit motief van de teruggeroepen zoon
uit Egypte gebruikte de apostelFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Matteüs hier opnieuw.71

Zoals God zijn zoon Israël uit Egypte had geroepen, zo zou Hij dat opnieuw doen. Hij zou
ook zijn zoon Jezus uit Egypte terugroepen naar het heilige land.

16 Toen (of Dan/In die tijd) Herodes heeft (op)gemerkt (of (in)gezien/geweten), (om)dat
hij door (of onder invloed van) de wijzen (of de leraren/astrologen) bedrogen (of voor de gek
gehouden) werd, werd hij erg kwaad (of woedend). [En/Ook/Zelfs] (hij) heeft (soldaten) (er-
opuit) gestuurd (of (uit/weg)gezonden). Hij doodde al(le) de jongens (of de kinderen/meisjes)
[die] in (of door/met) Betlehem en in (of door/met) het (ge)hele gebied (of binnen al(le) de
grenzen) daarvan van(af/uit) 2 jaar oud (of van 2-jarig) en daar beneden volgens (of door mid-
del van) (= overeenkomstig) de tijd die (of welk(e)/wat) hij bij (of van(af)) de wijzen (of de
leraren/astrologen) nauwkeurig (of zorgvuldig) had nagevraagd (of nagespeurd).

Na het vertrek van de wijzen uit het paleis van Herodes de Grote (37 – 4) zal het niet langer
dan 1 à 2 weken hebben geduurd, voordat de wrede vorst erachter kwam, dat die mannen niet
bij hem zouden terugkomen. Daardoor voelde hij zich bedrogen. Op grond van de informatie
van de wijzen en de schriftgeleerden dacht hij ongeveer te weten, wanneer het Koningskind in
Betlehem was geboren. Om zeker te zijn van zijn zaak voegde hij daar veel meer tijd aan toe.
Daarom liet hij in Betlehem en het omliggende gebied dat daarbij hoorde, alle jongetjes ver-
moorden, die net 2 jaar oud of jonger waren.72

Toen Jozef en Maria met het pasgeboren Kindje naar Egypte vluchtten, moet Jezus nog heel
jong zijn geweest. Volgens het Evangelie van Lukas lieten zij overeenkomstig de wetten van
Mozes het reinigingsoffer voor Maria brengen in de tempel in Jeruzalem (Luk.2:22-24). Dit
reinigingsoffer moest 40 dagen na de geboorte van een zoon worden gebracht (Lev.12:1-8).
Tussen de vlucht naar Egypte en het reinigingsoffer op de 40e dag heeft de kindermoord in
Betlehem plaatsgevonden, en is koning Herodes de Grote overleden. Na de offerplechtigheid
in de tempel, vertrok Jozef met zijn gezin naar de plaats Nazaret (Luk.2:22-39) om daar te

70 Zie Turennout T. van, Hosea, redder, Grijpskerk, 2019.
71 Een motief is de kleinste eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Voorbeelden van motieven zijn de pro-
fetie van Immanuël, het Lam, de huilende Rachel, het kruis en de pottenbakker, de onvruchtbare vrouw die toch
een kind krijgt, de Hoeksteen, enz., enz.
72 Dat de schrijver Flavius Josefus (37 – ±100) van deze kindermoord geen melding maakt, is heel begrijpelijk.
De plaats Betlehem was niet zo groot. Daardoor was het aantal vermoorde kleine jongetjes beperkt. Vergeleken
met de andere wrede wandaden van Herodes de Grote (37 – 4) valt deze kindermoord helaas in het niet.
Zie Flavius J., Joodse Oudheden, deel 14, hoofdstuk 9:4, deel 16, hoofdstuk 11:7 en deel 17, hoofdstuk 2:4.
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gaan wonen (Mat.2:22,23). Het lijkt er dus sterk op, dat ze vanuit Egypte via Jeruzalem naar
Nazaret zijn teruggekeerd.
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17 In die tijd (of Toen/Dan) werd vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer
gebracht) het gezegde (of het gesprokene) (= , wat gezegd is) door (of onder invloed van) de
profeet Jeremia, zeggend(e) (= toen hij zei):

18 “Een stem (of Een klank) is in (of door/met) Rama gehoord; [( een dodenklacht (of
een jammerklacht) en )] 73 een (luid) gehuil en veel (of groot) geklaag (of getreur): Rachel,
huilend (of rouwend) (om) haar kinderen. [En] ze wilde (of wenste/verlangde) niet (of nee)
getroost (of niet bemoedigd) worden, (om)dat zij (er) niet (of nee) (meer) zijn.”

Opnieuw verwijst de apostel Matteüs hier naar een situatie uit het Oude Testament. Hij ge-
bruikt daarbij een profetie van Jeremia (31:15).74

De plaats Rama lag in het gebied van de stam Benjamin dicht bij de grens van het Tienstam-
menrijk Israël (1Kon.15:17).75 Het was na de verovering van Jeruzalem in 586 voor Christus
een verzamelplaats van gevangenen. Daar werd de profeet Jeremia door Nebuzaradan, een
bevelhebber van de Babylonische koning Nebukadnezar II (604 – 562), vrijgelaten (Jer.40:1).
Uit het feit dat Jeremia over de dodenklacht vanuit Rama profeteerde, blijkt dat hij erg onder
de indruk was van het geklaag en gejammer van de Joodse gevangenen in die plaats.

Rachel was de moeder van Jozef (bij het Tienstammenrijk) en Benjamin (bij het Tweestam-
menrijk). Zij was vroeger ontroostbaar, omdat ze eerst geen kinderen had. In het bijbelboek
Jeremia (31:15) wordt ze opnieuw uitgebeeld als ontroostbaar, omdat haar kinderen er niet
meer zijn. In die tijd zou Rachel huilen om de ondergang van haar volk.

Dat deze tekst in het Evangelie van Matteüs wordt aangehaald, wil niet zeggen, dat de profeet
Jeremia hier de kindermoord in Betlehem voorspelde. Met het motief de huilende Rachel
wordt wel aangeduid, dat het geklaag vanuit Rama vergelijkbaar was met het verdriet in Bet-
lehem. De vernietiging van veel Israëlieten en Joden door (de Assyriërs en) de Babyloniërs
had overeenkomsten met de moord op ongeveer de helft van de jongste kleine kinderen in
Betlehem. Die jongetjes waren er niet meer.

73 Deze woorden staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften
toegevoegd.
74 Zie Turennout T. van, Jeremia, Jahweh sticht, Grijpskerk, 2021.
75 Volgens sommige uitleggers zou Rama worden genoemd, omdat daar het graf van Rachel zou zijn. Het graf
van Rachel lag echter niet in Rama, maar in de buurt van Betlehem (Gen.35:16,19, 48:7). Betlehem lag in het
gebied van de stam Juda dicht bij de grens met het gebied van de stam Benjamin (1Sam.10:2).
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5. De terugkeer.

Hoofdstuk 2:19-23

19 Toen Herodes gestorven was, zie, een hemelse knecht van de Heer verscheen in een
droom aan Jozef in Egypte,

20 en hij zei: “Sta op, neem het Kindje en zijn moeder, en trek weg naar het land van Is-
raël, want zij die het Kindje om het leven wilden brengen, zijn gestorven.”

21 Hij was opgestaan, en nam het Kindje en zijn moeder, en kwam in het land van Israël.

22 Toen hij gehoord had, dat Archelaüs koning was over Judea in plaats van zijn vader
Herodes, was hij bang daarheen te vertrekken. Door God gewaarschuwd in een droom, trok
hij zich terug in de streken van Galilea.

23 Toen hij daar kwam, vestigde hij zich in de stad Nazaret, zodat volledig gemaakt zou
worden, wat gezegd is via de profeten, dat Hij een Nazoreeër genoemd zou worden.



19 En (of Nu/Maar) (= Toen) Herodes gestorven (was), zie (of kijk), een (hemelse)
knecht (of een engel/boodschapper) van de Heer (of de Vorst/Eigenaar) (ver)schijnt (= ver-
scheen) door middel van (of volgens) (= in) een droom aan Jozef in (of door/met) Egypte,

20 zeggend(e) (= en hij zei): “Sta op, neem het Kind(je) en zijn moeder, en (ver)trek (of
ga/reis) (weg) naar (of tot/(tot) in) (het) land (of (de) grond/aarde) van Israël, want (of im-
mers) (zij) die het leven (of de ziel) van het Kind(je) zoeken (of verlangen) (= die het Kindje
om het leven wilden brengen), zijn gestorven.”

Hoelang Jozef en Maria met het Koningkind Jezus in Egypte zijn geweest, weten we niet pre-
cies. Het heeft in elk geval niet lang geduurd.76

Koning Herodes de Grote (37 – 4) stierf in het jaar 4 voor Christus na een akelige ziekte.77 Na
zijn dood heeft keizer Augustus (31 v.Chr. – 14 n.Chr.) het gebied waarover hij regeerde, on-
der enkele van zijn zonen als volgt verdeeld:

1. Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) kreeg gebieden ten noorden en noordoosten van het Meer
van Galilea: Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en Iturea (vgl. Luk.3:1).

2. Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) werd tetrarch (= viervorst) over Galilea en Perea.
3. Herodes Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.) werd etnarch over Judea, Samaria en Idumea.

Met ongeveer dezelfde woorden als de vorige keer: “Sta op, neem het Kind(je) en zijn moe-
der, en … (Vgl. v.20 met Mat.2:13.)”, riep de engel Jozef op om naar het land Israël te gaan,
omdat Herodes en één of meer van zijn medestanders zijn gestorven. Wie behalve Herodes
nog meer was of waren gestorven, wordt niet vermeld.78

21 [En/Nu/Maar] hij (= Jozef) (was) opgestaan, (en) nam het Kind(je) en zijn moeder, en
kwam (tot) in (of naar/tot) (het) land (of (de) grond/aarde) (van) Israël.

22 [En/Nu/Maar] gehoord hebbend(e) (= Toen hij gehoord had), (om)dat Archelaüs ko-
ning is (of regeert) (= koning was) over (of in) Judea in plaats van (of Judea voor) zijn vader
Herodes, was hij bang (of vreesde hij) daar(heen/in) te vertrekken (of (weg) te gaan/te ver-
dwijnen). [En/Nu/Maar] goddelijk (= door God) gewaarschuwd door middel van (of volgens)

76 Zie daarvoor de uitleg van Mat.2:16.
77 Zie Flavius J., Joodse Oudheden, deel 17, hoofdstuk 6:5, 7:1, 8:1.
78 Het zou onder andere Herodes’ zoon Antipater kunnen zijn, die vlak voor de dood van zijn vader op bevel van
de nietsontziende koning werd terechtgesteld, maar dit weten we absoluut niet zeker.
Zie Flavius J., Joodse Oudheden, deel 17, hoofdstuk 7:1.
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(= in) een droom, trok hij zich terug (of keerde hij terug/vertrok hij) (tot) in (of tot/naar) de
delen (= de streken) van Galilea.

Blijkbaar wilde Jozef terugkeren naar Judea om daar te gaan wonen, maar toen hij hoorde, dat
Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.) daar zijn vader Herodes de Grote (37 – 4) was opgevolgd,
schrok hij daarvan terug. Hij was minstens zo wreed en misdadig als zijn vader.

Een korte tijd later kreeg hij van God te horen, dat hij naar Galilea moest gaan. Daar kon hij
met Maria en haar Kindje gaan wonen. Galilea lag in het noorden van het heilige land. Daar
regeerde Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.), een andere zoon van Herodes de Grote.
Voor hem hoefden Jozef, Maria en Jezus blijkbaar niet bang te zijn. Opnieuw deed Jozef ge-
hoorzaam, wat de Here had gezegd.

23 En (daar) gekomen (= Toen hij daar kwam), vestigde hij zich (of (be)woonde hij) (tot)
in (of naar/tot) (de) stad [genoemd/geroepen] Nazaret, (zo)dat (of hoe (ook maar)) vol(ledig
)gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer gebracht) zou worden het gezegde (of het ge-
sprokene) (= worden, wat gezegd is) via (of door (middel van)) de profeten, (om)dat Hij een
Nazoreeër genoemd (of (op)geroepen) zou worden.

Jozef ging in de provincie Galilea in de plaats Nazaret wonen. Daar hadden hij en Maria eer-
der ook al gewoond (Luk.1:26,27, 2:4).

Opnieuw wordt er verwezen naar een profetie zonder de naam van de profeet te noemen.
Daarbij wordt het motief een Nazoreeër gebruikt. Met het woord Nazoreeër wordt een inwo-
ner van Nazaret aangeduid. Toch wordt er nergens in het Oude Testament over Nazaret of een
Nazoreeër geprofeteerd.79 De apostel haalt in vers 23 ook geen concrete profetie aan, zoals bij
de vorige keren het geval is.80

Met het motief een Nazoreeër wordt iemand bedoeld, waarvoor men niet veel respect heeft.
De plaats Nazaret lag namelijk in de provincie Galilea. In dat gebied woonden erg veel heide-
nen (Mat.4:15,16). In dat half-heidense en arme gebied was het voor de Joden vrijwel onmo-
gelijk om zich strikt aan alle wetten en regeltjes te houden, die de schriftgeleerden van die tijd
aan de mensen hadden opgelegd. De provincie Galilea met de plaats Nazaret werd door de
meeste Joden veracht (Joh.1:47, 7:41,42,52). Jezus werd in de koninklijke plaats Betlehem
geboren, maar werd later bekend als Jezus van Nazaret. De onaanzienlijkheid die daardoor op
Hem afstraalde, was door de profeet Jesaja wel voorspeld (Jes.11:1, 53:2,3, vgl. Ps.22:7). Als
een onaanzienlijk man in de ogen van de meeste Joden ging de Zoon van God hier op aarde
door het leven. Verreweg de meeste van hen verwierpen Hem (Joh.6:60-66), en ze lieten Hem
uiteindelijk kruisigen (Mark.15:13,14, Luk.23:21-23, Joh.19:15).

79 Het is mogelijk, dat een voor ons onbekende profeet wel over Nazaret of een Nazoreeër heeft geprofeteerd.
Het zou in dat geval een profeet zijn, die in de tijd van Jezus’ geboorte wel bekend was, maar waar wij niets
meer van weten, doordat daarvan geen schriftelijke overlevering bekend is.
Toch is het vroegere bestaan van zo’n profeet niet erg waarschijnlijk, want na de profeet Maleachi liet de Here
zich eeuwenlang niet meer horen door het optreden van profeten (1Mak.9:27, vgl. 1Mak.4:46, 14:41). De perio-
de dat Jahweh niet meer door middel van profeten zijn woord liet horen, duurde tot de komst van Johannes de
Doper. Na een lange periode waarin geen profeet optrad, was het profeteren van hem iets heel bijzonders. Mede
daarom dachten veel Joden, dat hij de profeet was, die door Maleachi was aangekondigd (Joh.1:19-23). (Zie
Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.)
Uit dit alles blijkt, dat die voor ons onbekende profeet, in de tijd van Maleachi of eerder zou moeten hebben
geprofeteerd. De kans dat zo’n profeet bij de Joden na meer dan 400 jaren nog erg bekend was, terwijl wij er
door gebrek aan schriftelijke overlevering niets van weten, is wel erg klein. Bovendien is dit vers zonder het
vroegere bestaan van een dergelijke profeet goed te verklaren.
80 Het kenmerkende zeggende (= en hij zei), waarna het betreffende tekst(gedeelte) wordt aangehaald, ontbreekt
in vers 23 (Zie Mat.1:22, 2:15,17.).
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6. Johannes de Doper.

Hoofdstuk 3:1-12

1 In die dagen trad Johannes de Doper in het openbaar op. In de woestijn van Judea
kondigde hij het volgende af:

2 “Bekeert jullie, want het koningschap van de hemel is dichtbij gekomen!”

3 Dit is immers, wat door de profeet Jesaja gezegd is, toen hij zei: “Een stem van ie-
mand roept in de woestijn: “Maakt de weg van de Heer klaar! Maakt zijn paden recht!”

4 Dezelfde Johannes droeg een mantel van dromedarishaar en een leren gordel om zijn
heupen, en zijn eten bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

5 In die tijd trok Jeruzalem, heel Judea en de hele omgeving van de Jordaan naar Hem
toe,

6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaanrivier, en beleden hun zonden.

7 Hij zag veel Farizeeën en Sadduceeën naar zijn dopen komen. Hij zei tegen hen: “Ad-
derenbroedsel, wie heeft jullie een wenk gegeven om te vluchten voor de komende woede?”

8 “Brengt dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering!”

9 “Jullie zouden toch niet moeten denken te kunnen zeggen bij julliezelf: “Wij hebben
Abraham als voorvader”, want ik zeg tegen jullie, dat God uit deze stenen kinderen van Abra-
ham kan verwekken.”

10 “Nu al is de bijl aan de wortel van de bomen gelegd. Iedere boom dan, die toch geen
goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt, en in het vuur gegooid.”

11 “Ik doop jullie wel met water voor bekering, maar Hij die na mij komt, is sterker dan
ik ben. Hij van Wie ik niet waard ben Hem de sandalen bij me te dragen, zal jullie dopen met
de Heilige Geest en met vuur.”

12 “Hij van Wie de wan in zijn hand is, zal zijn dorsvloer helemaal zuiveren. Hij zal zijn
graan tot in de schuur bijeenbrengen, maar het stro zal Hij verbranden met onuitblusbaar
vuur.”



Het 3e hoofdstuk begint met een zekere Johannes (= Jahweh is genadig) die verder aangeduid
wordt met de naam de Doper. Hij werd zo genoemd, omdat hij veel van zijn volksgenoten
doopte. Dat dopen gebeurde in de Jordaanrivier in de buurt van de Dode Zee aan de grens
van de woestijn of de wildernis van Judea (v.1,6,13).

Johannes hoorde bij de familie van de Here Jezus. Hij was een zoon van de priester Zacharias
en zijn vrouw Elisabet (Luk.1:36). In het Evangelie van Lukas wordt hij als de voorloper van
God aangeduid (Luk.1:76). Terwijl Jezus opgroeide in Galilea in het noorden van het heilige
land, woonden Zacharias en Elisabet met hun zoon Johannes in Judea.

De tijd waarin Johannes de Doper optrad, wordt in het Evangelie van Matteüs vaag aangeduid
met de woordgroep In die dagen. Uit het Evangelie van Lukas (3:1,2) blijkt echter, dat de
Here Jezus toen ruim 30 jaar was. Dat is enkele tientallen jaren later dan de gebeurtenissen uit
het vorige hoofdstuk. Over de jaren waarin Gods Zoon opgroeide, vertelt de apostel Matteüs
niets. Het openbare optreden van Jezus zou binnenkort beginnen.

1 [En/Nu/Maar] in (of met/door) die dagen treedt (= trad) Johannes de Doper in het
openbaar op (of is (= was) … aanwezig/komt (= kwam) (… dicht(er)bij)). In (of Door/Met) de
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woestijn (of de wildernis/eenzame plaats) van Judea kondigt (hij) af (of verkondigt (hij)/treedt
(hij) op als een heraut/maakt (hij) bekend) (= Judea kondigde hij het volgende af):

2 [( en )] [zeggend(e) (= en zei)]: “Bekeert jullie (of u) (of Komt tot inkeer/Hebt be-
rouw), want (of immers) het koningschap (of het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel-
[en] is dicht(er)bij gekomen (of genaderd)!”

Alle mensen moeten zich voortdurend van hun zonden bekeren, en ze moeten ernaar streven
om de wil van de Here te doen. Zo riep Johannes de Doper de Joden op om zich te bekeren,
want het koningschap of koninkrijk van de hemel zou dichtbij gekomen zijn.

In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zo’n land is
meestal een eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich
(enigszins) verbonden voelt met zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het
volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar op moet stellen. We zien een konink-
rijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel wél het geval.
Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Griekse woord voor koningschap
betekent daardoor ook koninkrijk.81 In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was.

De woordgroep het koningschap van de hemel heeft dezelfde betekenis als het koningschap
van God.82 Wat is nu precies het koningschap (of het koninkrijk) van God?

Na de eerste zonden van Adam en Eva in de hof van Eden (Gen.3) is het evangelie (= de blij-
de boodschap) gedurende een lange periode voor een beperkt aantal mensen of voor één volk
geweest, terwijl de rest van de volken onder de knoet van de satan (= de tegenstander) leefde.
De satan was de vorst van de wereld (Joh.12:31, 14:30, 16:11, 2Kor.4:4, 1Joh.5:19). Hij kon
de Here Jezus heel de aarde geven, als Hij maar één keer voor hem knielde (Mat.4:8-11).83 Ja,
de Zoon van God kon onderkoning van de satan worden. Hij koos echter het kruis, en kocht
zo de wereld vrij (Hebr.2:14,15,17,18). Na zijn opstanding steeg de Mensenzoon overwin-
nend op naar de hemel.84 De gezalfde Jezus werd de eeuwige koning van alle volken.85 Door
zijn offer aan het kruis ligt heel de wereld aan zijn voeten (Mat.28:18).

Zo had de profeet Daniël al gezegd, dat er een tijd zou komen, waarin God een eeuwig ko-
ningschap (of koninkrijk) zou stichten. Dat eeuwige koningschap zou op den duur aan alle
andere koningschappen en koninkrijken een einde maken (Dan.2:44, Dan.7:13,14).86

Na de hemelvaart van de Here Jezus is zijn koningschap van de hemel begonnen.87 Dat eeu-
wige koningschap was en is niet alleen maar voor de hemel bestemd. Het oefent ook zijn

81 Dit geldt trouwens ook bij het Hebreeuws en Aramees dat in het Oude Testament werd gebruikt.
82 De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam
van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de
hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van God.
83 Toen de satan dit aanbod deed, blufte hij niet. Als hij niet echt in staat was geweest om aan Jezus de hele we-
reld te geven, dan zou het voor Hem geen aantrekkelijk aanbod zijn geweest. Dan was het dus ook geen echte
verzoeking geweest, en kon de gezalfde Jezus dit aanbod vrij gemakkelijk afslaan. Door het reële aanbod van de
satan was de verleiding juist erg groot. Als Gods Zoon dat aanbod zou aanvaarden, dan hoefde Hij niet zo zwaar
te leiden. Hij kon zijn volk (op korte termijn) gelukkig maken door als koning van de hele wereld de zo gehate
Romeinen het heilige land uit te jagen, en het machtige koninkrijk van David (1012 – 972) te herstellen. Het zou
echter uiteindelijk de grootste ramp voor heel de mensheid zijn geweest!
84 De hemelvaart (en het eeuwige koningschap (of koninkrijk)) van de Mensenzoon is al door de profeet Daniël
voorspeld (Dan.7:13,14, vgl. Mat.28:18, Ef.1:20-22).
85 Dit geldt vooral voor het nageslacht van Noachs zoon Jafet (Gen.9:27). Dat nageslacht woonde hoofdzakelijk
in Europa (Gen.10:2-5, Flavius J., Joodse Oudheden, deel 1, hoofdstuk 6:1, vgl. Hand.16:6-10).
86 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
87 Een goede koning wil zijn volk in de eerste plaats dienen. Zo wilde David (1012 – 972) als koning zelfs ge-
lijkwaardig zijn aan de allerminst geachte mensen van zijn volk: de slavinnen (2Sam.6:14,20-23). Een slaaf had
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macht en invloed uit op de aarde. Ja, zelfs op de hele schepping. Het zal op den duur aan alle
andere koninkrijken (en republieken) een einde maken. Doordat de Zoon van God voor alle
zonden van de hele wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2),88

zijn de rechten van de satan volledig ingeperkt. Door de komst van het eeuwige koningschap
vanuit de hemel kon het Evangelie zich in heel de wereld verspreiden. De blijde boodschap
werd niet meer alleen aan het volk Israël gebracht, maar eveneens aan de heidenvolken. Je
hoefde niet meer bij het Joodse volk te horen om een dienaar van de almachtige God te kun-
nen zijn (Hand.10:34-36,44-47, Gal.3:26-29).

In vers 3 volgt een verdere uitleg over Johannes de Doper. Daarbij verwijst de apostel Matte-
us naar een uitspraak van de profeet Jesaja (40:3). Daar spreekt die profeet over de verlossing
van het volk Israël.89 Over de persoon die deze verlossing aankondigt, wordt niets gezegd. De
nadruk valt zijn roepende stem, en op zijn boodschap. Zoals een heraut vroeger de komst van
de koning aankondigde, zo zou de komst van God en zijn koningschap worden aangekondigd.
Niet goed onderhouden wegen moesten in die tijd dan in orde worden gebracht.

Deze profetie is met de komst van Johannes de Doper volledig in vervulling gegaan. Vanuit
de woestijn heeft hij de komst van de Here Jezus aangekondigd (Mat.11:10-14, Mark.1:3,
Luk.3:4, Joh.1:19,23).90

3 Dit (of Deze) is immers (of want) het gezegde (of het gesprokene) door (of onder in-
vloed van) de profeet Jesaja (= , wat door de profeet Jesaja gezegd is), zeggend(e) (= toen hij
zei): “Een stem (of Een klank) van een roepende (= van iemand roept) in (of door/met) de
woestijn (of de wildernis/eenzame plaats): “Maakt klaar (of Bereidt (voor)) de weg (of het
pad/de route/tocht) van de Heer (of de Vorst/Eigenaar)! Maakt (klaar) (of Doet (goed)) zijn
(platgetreden) paden recht(uit/streeks) (of vlak)!”

Niet het achterstallig onderhouden van wegen hinderde de komst van de Messias (= de Ge-
zalfde), maar de oorzaak van het achtstallige onderhoud: de structurele zonde van het volk
Israël. Het was een oproep voor de Joden om zich te bekeren. Zoals de woestijn of wildernis
waar Johannes sprak, niet zo geschikt is als een goede weg voor de koning, zo was het volk
Israël in de tijd van Jezus (nog) niet klaar voor het koningschap van God. Daarom moesten de
mensen van het Joodse volk zich bekeren.

4 [En/Nu/Maar] dezelfde (of hij) Johannes had (of bezat/hield … (vast)) zijn mantel (of
zijn kleed) (= Johannes droeg een mantel) van(uit/af) dromedarishaar (of kameelhaar) 91 en
een leren gordel (rond)om (of over/betreffende) zijn heupen (of zijn lendenen), [en/nu/maar]
zijn eten (of zijn voedsel) was (= bestond uit) sprinkhanen en wilde honing.

namelijk in de tijd van koning David een hogere positie dan een slavin. Volgens de wetten die de Here via Mo-
zes aan zijn volk had gegeven, moest een slaaf, als hij dat wilde, na maximaal 7 jaren worden vrijgelaten. Dit
gold voor een slavin lang niet altijd. Zij hoorde (mede om haar levensonderhoud) bij haar man (Ex.21:1-11).
De Here Jezus is de beste Koning die je maar kan wensen. Hij wilde en wil zijn onderdanen niet overheersen,
maar vooral dienen (Fil.2:5-8). Daarin vormde en vormt hij een tegenpool met verreweg de meeste aardse ko-
ningen en vorsten. Aan het koningschap van Gods Zoon moeten wij een voorbeeld nemen (Fil.2:1-5).
88 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God in
gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
89 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
90 De profeet Maleachi voorspelde eveneens, dat Johannes de Doper de komst van de verlosser Jezus bekend zou
maken (Mal.3:1). (Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.)
91 Kamelen kwamen en komen in Israël niet voor. Die leven in gebieden waar het ook vriest. Het Hebreeuwse
woord voor kameel en dromedaris is hetzelfde. Men heeft daar het Nederlandse woord kameel voor gekozen,
maar het moet eigenlijk gelezen worden als dromedaris. Dromedarissen komen vandaag in Israël nog steeds veel
voor.
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De manier van leven van Johannes was sober en zonder luxe. Het lijkt er sterk op, dat hij in de
woestijn woonde. Daar kon hij in een grot verkoeling zoeken, en gaan slapen. Zijn kleding
doet denken aan die van de vroegere profeet Elia (2Kon.1:8).92 Johannes was de 2e Elia die
zou komen, voordat de Mensenzoon zijn werk op aarde zou beginnen (Mat.11:14, 17:10-13,
vgl. Mal.3:1).93

In het heilige land komen verschillende soorten sprinkhanen voor. Volgens de wetten die God
via Mozes aan de Israëlieten had gegeven, mochten sprinkhanen worden gegeten (Lev.11:22).
Ze worden trouwens nog steeds gekookt of geroosterd geconsumeerd. Wilde honing is afkom-
stig van bijen die in de vrije natuur leven (vgl. Richt.14:8,9, 1Sam.14:25).94

De sobere kleding en het eenvoudige voedsel van Johannes de Doper benadrukten de ernst
van zijn boodschap aan het volk. De mensen moesten stoppen met hun zondige levenshou-
ding, en zich bekeren tot God. Ze moesten zich ook liefdevol tegenover elkaar gedragen, zoals
de hemelse Vader dat graag ziet. De armoedige kleding en levensstijl van Johannes getuigden
ook tegen de weelderige levensstijl van de elite van het volk. Vooral deze hoogmoedige en
zelfvoldane mensen moesten zich bekeren. Velen van hen dachten van zichzelf, dat ze heel
vroom waren door het uiterlijk navolgen van de wetten van Mozes, maar dat was vaak niet
meer dan schone schijn (Mat.23, Rom.9:30-32a). Later zou de Here Jezus voornamelijk met
die mensen in conflict komen.

Gebrek aan belangstelling had Johannes de Doper niet. Hij hoefde niet naar de mensen toe te
gaan. Ze kwamen uit de hele provincie Judea en het gebied rondom de Jordaanrivier wel naar
hem toe. De oproep van Johannes om zich te bekeren werd door heel veel mensen serieus
genomen en geloofd (Mat.21:24-26, Hand.18:25, 19:1-7).95

Die grote belangstelling is voor een deel wel te verklaren uit het feit dat de mensen geen enke-
le echte profeet van God in de recente geschiedenis hadden meegemaakt. Na een lange perio-
de waarin geen profeet optrad, was het profeteren van Johannes de Doper iets heel bijzonders.
We kunnen in de Bijbel nergens lezen over profeten in de tijd tussen het optreden van de pro-
feet Maleachi in de 5e eeuw voor Christus en de komst van Johannes de Doper in de 1e eeuw
na Christus.96 In die eeuwenlange periode was het profetische woord van de Here in elk geval
zeer schaars (vgl. 1Sam.3:1).

Bovendien verwachtten verreweg de meeste Joden een Messias die het volk Israël vooral hier
op deze aarde zou verlossen. Dat betekende onder andere het herstel van het koningschap of
koninkrijk van David (Mark.11:10, Hand.1:6). Dan zouden natuurlijk de soldaten van de ge-
hate Romeinse bezetter het heilige land worden uitgejaagd. Ook vanuit deze gedachtegang
wilden veel mensen graag naar Johannes luisteren.

5 In die tijd (of Toen/Dan) trok (of vertrok/ging) Jeruzalem, (ge)heel Judea en de (ge)he-
le omgeving (of en het (ge)hele omliggende gebied) van de Jordaan naar (of tot/bij) Hem (toe/
uit),

6 en zij werden door (of onder invloed van) hem gedoopt (of ondergedompeld) in (of

92 Die kleding werd ook door andere profeten gedragen (Zach.13:4).
93 Vlak voor de komst van God de Vader en zijn Zoon Jezus zal er nog een 3e Elia komen (Mal.4:5,6, Op.11:5,6).
Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
94 In de woestijn of wildernis konden ze in rotsspleten hun nesten bouwen (vgl. Deut.32:13b). Bloeiende planten
zijn in oases en het gebied langs de Jordaanrivier in voldoende mate aanwezig.
95 Zie ook Flavius J., Joodse Oudheden, deel 18, hoofdstuk 5:2.
96 Er zijn zelfs sterke aanwijzingen dat er in die periode helemaal geen profeten waren (1Mak.4:46, 9:27, 14:41)!
De schrijver van het boek Sirach noemde in zijn opsomming van bijbelse figuren na (de laatste van de
12 (kleine) profeten:) Maleachi, geen enkele profeet meer (Sir.49:10-16).
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door/met) de Jordaan (rivier), (en) belijden (of erkennen (openlijk)/bekennen) (= en beleden)
hun zonden (of hun overtredingen/afdwalingen).

De mensen die zich wilden bekeren, werden ondergedompeld in de Jordaanrivier. In die tijd
was het dopen in Israël niet onbekend. Om zich letterlijk en figuurlijk te reinigen moest men
zich in allerlei verschillende situaties in water baden (Lev.14:8,9, 15:4-27, 16:3-28, 17:15,
19:1-19, enz.). Deze reinigingsbaden werden door de Joodse traditieleer verder uitgebreid.
Later, na de ballingschap in het Tweestromenland, moesten ook de heidenen die overgingen
tot het Jodendom zich niet alleen laten besnijden, maar bovendien daarna zich baden. Dit
werd de proselietendoop genoemd. De doop van Johannes borduurde daarop voort. Hij doopte
mensen die berouw kregen van hun zonden. Die waterdoop was het teken van berouw en be-
kering, en vergeving van zonden (Luk.3:3).97

De mensen moesten, voordat ze gedoopt werden, hun zonden belijden. Dat betekent niet, dat
alle zonden uit hun hele leven concreet moesten worden opgesomd (vgl. Lev.16:21, Neh.1:6,
9:2). Wel moesten ze erkennen, dat ze zondige mensen waren.

7 [En/Nu/Maar] (in/be/na)ziend(e) (of (op)merkend(e)/wetend(e)) (= hij zag) velen van
de (= veel) Farizeeën en Sadduceeën naar zijn doop (of zijn onderdompeling) (= zijn dopen)
komen. Hij zei (of sprak) (tegen) hen: “Voortbrengels van (giftige) slangen (of adders) (=
Adderenbroedsel), wie (of wat/welk(e)) heeft jullie (of u) een wenk gegeven (of opdracht ge-
geven/(aan)gewezen) (om) (weg) te vluchten van(af/uit) (= voor) de komende (of op handen
zijnde) woede (of verontwaardiging/straf)?”

De Farizeeën waren nationalistische mensen die de wetten die de Here via Mozes aan zijn
volk had gegeven, nauwkeurig wilden naleven (Hand.26:5). Bovendien onderhielden ze voor-
schriften die vanuit een soort traditieleer waren ontstaan. Ze verzetten zich fel tegen de in-
vloed van de Griekse cultuur. In tegenstelling tot de Sadduceeën geloofden ze in een lichame-
lijke opstanding van de doden, in engelen en geesten (Mat.22:23, Hand.23:6-8). De partij van
de Sadduceeën bestond vooral uit mensen van de priesterstand. Zij vonden alleen de wetten
van Mozes belangrijk, en geloofden in de vrije wil van ieder mens. Ze waren meer met poli-
tieke zaken bezig, dan met godsdienstige. Tegenover de invloed van de Griekse cultuur waren
ze tolerant. Beide groeperingen hoorden bij de elite van het volk.

Zowel Farizeeën als Sadduceeën kwamen ook bij Johannes om te worden gedoopt. Waarom
ze zich wilden laten dopen, weten we niet zeker.98 Uit de scherpe afwijzende reactie van Jo-

97 Deze doop is heel goed vergelijkbaar met de besnijdenis in de tijd van het oude verbond. Het was het teken
van reiniging van de zonden door het bloed dat tijdens en na de besnijdenis vloeide. (Gen.17:1-14, Hebr.9:11-28,
1Joh.1:7). Johannes doopte nog in de periode van het oude verbond. Mensen die alleen met de doop van Johan-
nes zijn gedoopt, hebben zich wel met hulp van God bekeerd, maar ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvan-
gen (Hand.19:1-5).
Als iemand zich aan Jezus wil onderwerpen, en zich in zijn naam wil laten dopen, dan zal hij of zij vervuld raken
met de Heilige Geest. De mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest zijn, evenals de discipelen van Gods
Zoon op het Pinksterfeest, opnieuw geboren, dus wedergeboren. Vanaf dat moment ontvangen ze ook één of
meerdere gaven van de Heilige Geest (Hand.19:5-7, Rom.12:6-8, 1Kor.12:4-11). Van die wedergeboorte door de
doop met de Heilige Geest is de huidige waterdoop van het nieuwe verbond het teken.
De doop van Johannes is dus beslist niet hetzelfde als de doop van het nieuwe verbond (Hand.19:1-5).
Voor de duidelijkheid: de waterdoop alleen biedt geen verlossing van de zonden. Het is een teken van iets an-
ders; niet meer en niet minder.
Zie voor meer uitleg Turennout T. van, De besnijdenis, de doop en de wedergeboorte, Aduard, 2017.
98 Het kan zijn, dat ze op een oppervlakkige manier wel geloof hechtten aan de woorden van Johannes, en dan
kon de doop geen kwaad. Het is ook voorstelbaar, dat ze opportunistische motieven hadden, en zich populair
wilden maken bij het volk. Veel mensen vonden namelijk, dat Johannes een belangrijke profeet was (Mat.21:26).
Door zich te laten dopen zouden de Farizeeën en Sadduceeën hun invloed kunnen vasthouden of vergroten. Een
combinatie van beide motieven behoort eveneens tot de mogelijkheden.
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hannes weten we wel, dat hun beweegredenen om zich te laten dopen niet zuiver waren. Door
de leiding van Gods Geest wist Johannes, dat hun bedoeling niet oprecht was. In hun hoog-
moed meenden de Farizeeën en de Sadduceeën, dat ze door hun voortreffelijke levenshouding
wel bij de mensen hoorden, die geen straf van de Here hadden verdiend, en daarom wel recht
hadden op de doop. Zij hielden zich immers trouw aan de wetten van God. Zij hoorden daar-
door toch bij de bevoorrechte mensen die deel zouden hebben aan de verlossing die op komst
was.

Met de term Adderenbroedsel werd het optreden van de Farizeeën en de Sadduceeën aange-
duid als sluw, onoprecht en gevaarlijk (vgl. Mat.12:34, 23:33). De satan gebruikte deze hoog-
moedige mensen uit de elite van het volk om de doop en het werk van Johannes te ondermij-
nen (vgl. Joh.8:44). Zoals de grote tegenstander van de Here zich vele eeuwen geleden open-
baarde in een slang (Gen.3:1-15), zo listig en sluw deed hij dat tijdens het spreken en dopen
van Johannes via de Farizeeën en de Sadduceeën.

Met de komende woede wordt het eindoordeel of laatste oordeel van God bedoeld voor de
mensen die Hem niet wilden dienen (Rom.2:5-8, Op.20:11-15).

8 “Maakt ((wel)nu) dan (of dus) vruchten (klaar) (of Doet … (goed)) (= Brengt …
voort) in overeenstemming met (of passend bij/gelijkwaardig aan) de bekering (of het be-
rouw)!”

Als iemand zich echt tot God heeft bekeerd, dan blijkt dat niet alleen uit zijn woorden, maar
ook uit zijn daden (Jak.2:14-26, vgl. Luk.3:10-14). Die daden worden in vers 8 als vruchten
aangeduid.

Zoals vruchtbomen en andere planten die bruikbare vruchten horen te dragen, alleen nuttig
zijn, als ze vruchten voortbrengen, zo horen mensen zich dienstbaar op te stellen voor de Here
en voor zijn schepping.

9 “[En] jullie zouden (toch) niet (moeten) (of mochten (toch) niet) denken (of menen/
veronderstellen) te (kunnen) zeggen (of verklaren) in (of door/met) (= bij) julliezelf: “Wij
hebben (of bezitten/houden … (vast)) Abraham (als) (voor)vader”, want (of immers) ik zeg
(of verklaar) (tegen) jullie (of u), (om)dat God (van)uit (of bij/van(daan/af)) deze stenen kin-
deren (of nakomelingen) voor (= van) Abraham kan (of in staat is … te) (ver)wekken.”

De Farizeeën en Sadduceeën dachten ook evenals veel andere Joden, dat ze veel beter waren,
dan de mensen van andere volken. Zij waren immers nakomelingen van voorvader Abraham
met wie God een verbond gesloten had (Joh.8:33,37-39). Dat eeuwige verbond gold eveneens
voor Abrahams nageslacht (Gen.17:1-8).

Johannes de Doper sloeg die gedachtegang van de Farizeeën en Sadduceeën hun bij voorbaat
al uit de handen. Aan dat eeuwige verbond met Abraham waren immers voorwaarden verbon-
den. Daar moesten Abraham en zijn nageslacht zich aan houden (Gen.17:9, Joh.8:39,
vgl. Jer.18:7-10). Mensen kunnen door hun ontrouw en door hun structurele ongehoorzaam-
heid beloften van God verkwanselen (Ezech.18, vgl. Mal.3:2-5). Bovendien was de Almach-
tige niet afhankelijk van de Farizeeën en de Sadduceeën. Daarbij wees Johannes op de talrijke
stenen die in het heilige land lagen.99 Uit die stenen kon en kan de hemelse Vader zijn eigen
kinderen verwekken. Daar is Hij immers machtig genoeg voor.100 Hij had al veel eerder Adam
uit de grond van de aarde gevormd, en daarna levend gemaakt (Gen.2:7, vgl. Jes.51:1,2).

99 Veel gebieden in het huidige Israël liggen nog steeds bezaaid met keien.
100 Of met die stenen heidenen zijn bedoeld, is niet zo belangrijk. De tekst geeft dit niet aan. Johannes de Doper
wil met die stenen vooral aangeven, dat God van niemand afhankelijk is.
Natuurlijk kunnen heidenen kinderen van Abraham worden. Het gaat er niet in de eerste plaats om, of je een
biologisch kind van Abraham bent. Het is vooral belangrijk, dat bij zijn geestelijk nageslacht hoort (Jes.54:1,
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10 “Nu (of En/Maar) (nu) al [( ook (of en/zelfs) )] is de bijl aan (of bij/tegen) de wortel
van de bomen gelegd. Iedere (of Elke)) boom ((wel)nu) dan (of dus), (die) (toch) geen goede
(of mooie/gezonde) vrucht(en) (klaar)maakt (of (goed) doet) (= voortbrengt), wordt omgehakt
(of afgehakt), en (tot) in (of naar/tot) het vuur (weg/neer)gegooid (of (weg/neer)geworpen).”

Vers 10 sluit aan bij vers 8, waar we kunnen lezen over de opdracht om vruchten voort te
brengen, die in overeenstemming zijn met de bekering. Alle vruchtbomen die niet aan die op-
dracht voldoen, zullen worden omgehakt. Het hout daarvan zal worden verbrand. Met andere
woorden, als je je niet bekeert, dan loopt het uiteindelijk heel slecht met je af. In dat geval ga
je na het laatste oordeel voor altijd je ondergang tegemoet (Jes.66:24, Dan.12:2, Mat.25:46,
Mark.9:47,48).

In het volgende vers richt Johannes zich weer tot de grote groep mensen die bij hem was.

11 “Ik doop jullie (of u) wel (of inderdaad/heus) (of Ik dompel jullie wel onder) met (of
in/door) water tot (of naar/tot(in)) (= voor) bekering, maar (of en/nu) (Hij) d(i)e na (of achter)
mij komt, is sterker (of krachtiger) dan ik ben. Hij (van) Wie (of Welk(e)/Wat) ik niet (of nee)
geschikt (of bekwaam) (= waard(ig)) ben Hem de sandalen (bij me/weg) te dragen (of met de
handen op te nemen), zal jullie (of u) dopen (of onderdompelen) met (of door/in) (de) Heilige
Geest (of adem/wind) en (met) vuur.”

Johannes doopte met water als teken van de bekering. Jezus de Gezalfde, die na hem kwam,
en sterker was dan hij, zou dopen met de Heilige Geest en met vuur. Opmerkelijk is, dat de
Here Jezus zelf tot nog toe niemand op aarde met water heeft gedoopt.101 Dat deden zijn dis-
cipelen wel (Joh.4:1,2). Dit was niet de doop met de Heilige Geest en met vuur, want Gods
Geest was nog niet uitgestort (Hand.1:1-5, 11:15,16). Het gaat bij het dopen door de discipe-
len van de Here Jezus over dezelfde doop als die van Johannes: de doop als teken van de be-
kering.102

Het (weg)dragen van iemands sandalen is een uitdrukking die te maken heeft met het werk
van een slaaf in die tijd. Als een heer van een huis thuiskwam, dan moest een slaaf zijn dien-
sten aanbieden. Vaak bracht hij dan de sandalen van zijn heer weg, en waste hij zijn vuile
en/of stoffige voeten schoon (Gen.24:32, Joh.13:1-16). Johannes voelde zich vanuit zichzelf
niet goed genoeg om dit slavenwerk voor Gods Zoon te doen.

Die Zoon van God zou mensen dopen met de Heilige Geest en met vuur. Voordat de Here
Jezus zijn werk op aarde begon, werd Hijzelf door de hemelse Vader met de Heilige Geest
gedoopt (v.16,17, Luk.3:21,22). Dit is gezalfd. Daarom wordt Hij Christus, dat is Gezalfde,
genoemd. Blijkbaar had Hij de vervulling met, en de kracht van, de Heilige Geest nodig voor
zijn werk op deze wereld (Hand.1:2, 10:38).

Hij zei na zijn opstanding tegen zijn discipelen, dat ze in Jeruzalem moesten wachten op hun
doop met de Heilige Geest (Hand.1:3-5). Daardoor zouden ze kracht ontvangen om van Hem
te kunnen getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria en zelfs op de hele aarde (Hand.1:8).
Op het Pinksterfeest werden de discipelen vervuld met Gods Geest. Boven hen verschenen
tongen als van vuur (Hand.2:1-4,17,18). Ze werden door Jezus met de Heilige Geest gedoopt.

Jer.31:33, Rom.9:6,7a, 11:13-21, Gal.3:6-9,29, 4:27, vgl. Jes.49:21).
101 Voor de uitstorting van Gods Geest op de Pinksterdag doopte Jezus de Gezalfde ook niet met de Heilige
Geest. Wel gaf Hij aan zijn discipelen de opdracht om die Geest van de Almachtige te ontvangen (Joh.20:22,
vgl. Hand.1:5,8).
102 Er ontstond daardoor bij sommige discipelen van Johannes de Doper enige verwarring. Zij vonden het blijk-
baar een probleem dat de discipelen van Jezus het werk van Johannes leken over te nemen (Joh.3:22-26). Johan-
nes legde aan zijn discipelen uit, dat Gods Zoon met zijn discipelen niet zijn concurrenten waren. De invloed van
de gezalfde Jezus, die veel belangrijker was dan Johannes, moest toenemen, ook al zou dat ten koste van zijn
eigen invloed gaan (Joh.3:27-36).
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De mensen die gedoopt zijn met de Heilige Geest, zijn evenals de discipelen op het Pinkster-
feest, opnieuw geboren, dus wedergeboren.103

Zo werd ook Paulus na de handoplegging van Ananias vervuld met de Heilige Geest. Als te-
ken daarvan werden zijn blinde ogen weer geopend. Na zijn wedergeboorte werd Paulus ge-
doopt (Hand.9:10-18). Daarna kon hij met al zijn geestelijke gaven uitgroeien tot een apostel.

Het vuur is een teken van reiniging van de zonden. Voor de mensen die zich niet willen beke-
ren, betekent dit goddelijke vuur de ondergang (v.10). Ze hebben van zichzelf niet iets goeds.
Niets van hen is geschikt voor Gods koninkrijk (Joh.3:5). Ook de mensen die zich wel willen
bekeren, hebben van zichzelf niet iets goeds, maar voor hen heeft de Here Jezus alle zonden al
betaald (Ps.34:23, Jes.53:12b, Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2). Zij
worden gered, en worden door de vervulling met Gods Geest gereinigd van hun zonden. Die
worden weggebrand als door vuur. Voor hen is het goddelijke vuur juist een zegen.104

12 “Hij (van) Wie (of Welk(e)/Wat) de wan(schep) in (of met/door) zijn hand (is), [en]
zal zijn dorsvloer helemaal zuiveren (of grondig reinigen). [En] Hij zal zijn graan (of zijn tar-
we) (tot) in (of naar/tot) de schuur bijeenbrengen (of verzamelen/inzamelen), maar (of en/nu)
het stro (of het kaf/de graanhalm zonder korrels) zal Hij verbranden met on(uit)blusbaar
vuur.”

Vroeger werd in het heilige land het graan op een dorsvloer met dorssleden of met een stok
gedorst (Jes.28:27). Daardoor kwam het kaf van de graankorrels los. Na het dorsen werd het
graan gewand. Het gedorste graan werd op de dorsvloer met een wanschep en/of een hooi-
vork omhoog geworpen (Jes.30:24). Het stro werd dan weggeblazen, en de graankorrels uit de
aren bleven over. Dorsvloeren lagen vrijwel altijd op een hoge heuvel of berg, want er moest
voldoende wind zijn om tijdens het wannen het stro van het koren weg te blazen.

Met het graan worden de dienaren van de Here bedoeld (Mat.13:24-30,36-38), en met het stro
de mensen die Hem niet willen dienen (Job 21:17,18, Ps.1:4, 35:5, Hos.13:1-3). Het reinigen-
de vuur zal de mensen die God hebben afgewezen, wegzuiveren (Mat.13:39-42). Op de nieu-
we aarde, die Hij zal maken, zal er voor hen geen toekomst zijn (Op.21:1-22:5).

103 Mensen die alleen met de doop van Johannes zijn gedoopt, hebben zich wel met hulp van God bekeerd, maar
ze hebben de Heilige Geest nog niet ontvangen (Hand.19:1-5). Als ze zich aan Jezus willen onderwerpen, en in
zijn naam zich willen laten dopen, dan zullen ze vervuld raken met de Heilige Geest. Vanaf dat moment ontvan-
gen ze ook één of meerdere gaven van Gods Geest (Hand.19:5-7, Rom.12:6-8, 1Kor.12:4-11).
In de tijd van het oude verbond sprak de Heilige Geest vrijwel alleen via profeten, maar na de uitstorting van
Gods Geest op de Pinksterdag wil die Geest in iedereen wonen, die zich tot God bekeert!
104 Daarvan waren de vurige tongen op de hoofden van de discipelen het teken (Hand.2:1-3).
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7. De doop van Jezus.

Hoofdstuk 3:13-17

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt
te worden.

14 Hij echter, hield Hem tegen, en zei: “Ik heb nodig door U gedoopt te worden, en U
komt naar mij?

15 Jezus echter, antwoordde, en zei tegen hem: “Sta het nu juist toe! Ja, zo is het passend
voor ons alle gerechtigheid volledig te maken.” Toen stond hij het Hem toe.

16 Toen Hij gedoopt was, steeg Jezus direct op vanuit het water, en zie, de hemel werd
geopend. Hij zag de Geest van God neerdalen als een duif, en op Hem komen.

17 Zie, een stem uit de hemel zei: “Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik een genoegen
heb.”



Toen steeds meer mensen bij Johannes (= Jahweh is genadig) kwamen om gedoopt te worden,
kwam ook Jezus (= Jahweh is redding/redder) vanuit Galilea bij hem (Luk.3:21).

13 Toen (of Dan/In die tijd) komt (of verschijnt) (= kwam) Jezus van(uit/af) Galilea naar
de Jordaan naar (of tot/bij) Johannes om door (of onder invloed van) hem gedoopt (of onder-
gedompeld) te worden.

De Here Jezus was voor Johannes de Doper natuurlijk geen onbekende, want ze waren familie
van elkaar (Luk.1:36).105

Johannes wilde in eerste instantie Jezus niet dopen, want hij wist, dat Hij de Zoon van God
was (Luk.1:30-35,41-44). Hij had nooit zonde gedaan. Daarom had Hij de waterdoop niet
nodig. Bovendien voelde Johannes zichzelf niet waard en geschikt om zijn Heer te dopen. Om
die redenen wees hij op een zeer respectvolle manier het verzoek van Jezus af.

14 En hij (= Hij echter,) hield Hem tegen (of verhinderde Hem), zeggend(e) (= en zei):
“Ik heb (of houd … (vast)/ben) nodig (of behoefte/noodzaak) door (of onder invloed van) U
(of Jou) gedoopt (of ondergedompeld) te worden, en U (of Jij) komt naar (of tot/bij) mij?

Het is niet zo, dat Johannes door de Mensenzoon gedoopt wilde worden met de Heilige Geest,
want al voor zijn geboorte was Johannes vervuld geraakt door Gods Geest (Luk.1:13-15,
vgl. Luk.1:41,80). Daardoor kon hij optreden als profeet van de Almachtige (Luk.1:16,17).
Daar, bij het water van de Jordaan, vond hij het wel nodig, dat hij door de Zoon van God ge-
doopt zou worden met de waterdoop als teken van zijn wedergeboorte.106

De Here Jezus echter, had zich niet vergist. Zijn verzoek aan Johannes had Hij niet in een
opwelling gedaan. Hij had de doop nodig om zijn werk te doen. Door zijn werk wilde Hij
voor ons alle gerechtigheid weer volledig maken. Dat betekent, dat Hij voor de mensen alle
zonden wilde betalen, zodat ze voor God weer als rechtvaardig zouden worden.

Een belangrijk aspect van het verzoek van de Mensenzoon was, dat Hij bij de zondige mensen
gerekend wilde worden (Hebr.2:17). Terwijl Hij nooit iets verkeerds had gedaan, en niet zon-
digde, werd hij toch op de 8e dag besneden.

105 Toch kende Johannes de Here Jezus persoonlijk niet erg goed (Joh.1:33a). Hoewel hij wist, dat Hij de Zoon
van God was (Luk.1:30-35,41-44), en dat Hij zijn volk van de zonde zou verlossen (Joh.1:29), wist Johannes
niet, dat Gods Zoon al voor zijn geboorte bestond (Joh.1:30b,31a), en dat Jezus ook mensen zou dopen met de
Heilige Geest (Joh.1:33b).
106 Mogelijk heeft hij ook aan de doop met het reinigende vuur gedacht (v.11), maar dat is niet zeker.
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Hij kreeg toen het teken van reiniging door het bloed (Luk.2:21). Zo wilde Hij ook als een
zondig mens worden gedoopt met de waterdoop als teken van bekering en van vergeving van
zonden (Luk.3:3). Daarmee gedroeg Jezus zich als het Lam van God, dat de zonden van de
hele wereld op zich neemt om zo de grote schuld van alle mensen die in Hem geloven, weg te
nemen (Joh.1:29,36, 3:16, 1Joh.2:1,2).

15 En Jezus (= Jezus echter,) antwoord[en]d(e)(, en) zei (of sprak) tegen (of tot/naar)
hem: “Sta het nu (of zo) juist (of Sta het op dit ogenblik) toe (of Laat het … gaan/(Ver)hinder
het … niet)! Immers (of Want) (= Ja), zo (of op deze manier) is het passend (of betamend (=
betamelijk)) voor ons al(le(s)) gerechtigheid (of rechtvaardigheid) vol(ledig) te maken (of
(aan) te vullen/uit te voeren/te vervullen).” Toen (of Dan/In die tijd) staat (= stond) hij (het)
Hem toe (of laat hij Hem gaan/(ver)hindert hij Hem niet).

Toen Johannes van Jezus begreep, dat Hij gedoopt wilde worden om zijn uiterst belangrijke
werk te kunnen doen, gaf hij zijn verzet op. Hij deed gehoorzaam, wat de Zoon van God aan
hem had gevraagd.

16 En gedoopt (of ondergedompeld) (Toen Hij gedoopt was), steeg (of klom) Jezus direct
(of onmiddellijk/dadelijk/recht(streeks/uit)) (op) van(uit/af) het water, en zie (of kijk), de
(wolken/sterren)hemel[en] werd[en] [( voor Hem )] 107 geopend (of heropend). [En] Hij zag
(of merkte/wist) de Geest (of de adem/wind) van God neerdalen (of afdalen/naar beneden
komen) (net) als een duif, en op (of over) Hem komen (of verschijnen).

Zodra Jezus na zijn onderdompeling weer boven water kwam, ging de wolkenhemel open. Hij
zag de Heilige Geest in de vorm van een duif naar beneden komen. Als we op het zinsverband
letten, dan lezen we, dat Jezus de duif zag neerdalen, maar in het Evangelie van de apostel Jo-
hannes staat, dat Johannes de Doper dat zag (Joh.1:32). Het één sluit het ander niet uit, want
in dit geval hebben zowel de Here Jezus als Johannes de Doper die gedaante van een duif zien
neerdalen.

Het was geen echte duif. De Heilige Geest daalde neer in de zichtbare verschijning van een
duif (Luk.3:22). Zo raakte de Here Jezus vervuld en gezalfd met Gods Geest (Jes.11:2, 42:1,
61:1, Hand.10:38).108 Daardoor werd Hij in staat gesteld om met hulp van de Geest van God
zijn openbare werk op aarde te beginnen (Mat.4:1, 12:18,28, Luk.10:21, Joh.6:63).

Dat de Heilige Geest als een duif verscheen, heeft een positieve betekenis.109 Dit blijkt uit
verschillende gebeurtenissen uit de Bijbel waarbij de duif een rol speelt. Zo bracht deze vogel
na Gods berechting van de hele wereld door de zondvloed aan Noach het blijde bericht, dat hij
met zijn familie de ark binnenkort weer zou mogen verlaten (Gen.8:6-14). In het boek Hoog-
lied wordt de duif genoemd als iets dierbaars, waar iemand veel van houdt (Hoog.2:14, 6:9).
Ook het volk Israël werd vergeleken met een duif (Ps.74:19, Hos.7:11, 11:11). De verschij-
ning van een duif riep in elk geval blijde en liefdevolle gevoelens bij de mensen op.

17 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), een stem (of een klank) (van)uit (of bij/van(daan/af)) de
(wolken/sterren)hemel[en] 110 zeggend(e) (= zei): “Dit (of Deze) is mijn Zoon (of mijn Na-

107 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
108 Daarom wordt Hij Messias (= Hebreeuws) ofwel Christus (= Grieks) (vgl. Joh.1:(41)42), dat is Gezalfde, ge-
noemd.
109 Een duif was een rein dier (Lev.11:13-19, Deut.14:11-20), dat geschikt was als zondoffer (Lev.5:1-7), als
lossingsoffer (Lev.12:1-8, Luk.2:22-24) en als reinigingsoffer (Lev.14:1-32, 15, Num.6:8-12).
110 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
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komeling), de geliefde, in (of met/door) Wie (of Welk(e)/Wat) Ik een genoegen (of een wel-
gevallen) heb (of de geliefde, met Wie Ik ingenomen ben).”

Hoewel er niet letterlijk wordt gezegd van wie die stem was, blijkt uit het tekstverband, dat
het God de Vader was, die sprak (vgl. Mat.17:5b). Hij wees de Here Jezus aan als zijn lieve
Zoon.

Dit bericht was in elk geval in eerste instantie voor Johannes de Doper bedoeld (Joh.1:32,34).
Of de andere mensen die erbij waren, ook de verschijning van een duif hebben waargenomen,
en de stem hebben gehoord, weten we niet. Het is echter duidelijk, dat Johannes daar met de
discipelen van Jezus over heeft gesproken, en via de 4 evangelisten is dit bericht over de hele
wereld bekend gemaakt (Mark.1:11, Luk.3:22, Joh.1:32,34). De boodschap die God de Vader
zelf uitsprak over zijn lieve Zoon, is dus voor iedereen bestemd (Zie ook Jes.42:1, Mat.12:15-
18, 17:5, 2Pet.1:17,18.).

Juist op het moment, dat Jezus zelf de zonden van de wereld op zich nam door zich te verne-
deren, door als een zondig mens het water in te gaan om zich te laten dopen, sprak God de
Vader zijn respect en grote liefde voor Hem uit. Juist toen werd Hij vervuld met de Heilige
Geest, en kreeg Hij de kracht om met zijn werk op aarde te beginnen. Het was een heel be-
langrijk moment waarbij de drie-enige God duidelijk aanwezig was: Vader, Zoon en Heilige
Geest.

men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander.
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8. De duivel stelt Jezus op de proef.

Hoofdstuk 4:1-11

1 Toen werd Jezus door de Geest tot in de woestijn weggeleid om op de proef gesteld te
worden door de duivel.

2 Toen Hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg Hij tenslotte honger.

3 De verleider was gekomen, en zei tegen Hem: “Als U de Zoon van God bent, spreek,
zodat deze stenen broden zouden worden!”

4 Hij echter, heeft geantwoord, en zei: “Er staat geschreven: “Niet alleen van brood zal
een mens leven, maar van elk woord, dat uit de mond van God komt.”

5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, en liet Hem op de dakrand van de
tempel staan,

6 en hij zei tegen Hem: “Als U de Zoon van God bent, gooi Uzelf dan naar beneden! Er
staat immers geschreven, dat Hij aan zijn hemelse knechten over U zal opdragen, en zij zullen
U op de handen dragen, zodat U uw voet niet aan een steen stoot.”

7 Jezus zei tegen hem: “Er staat ook geschreven: “Je moet de Heer, jouw God, niet op de
proef stellen.”

8 Ook nam de duivel Hem mee naar een erg hoge berg, en toonde Hem al de koninkrij-
ken van de wereld en hun heerlijkheid,

9 en hij zei tegen Hem: “Al deze dingen zal ik aan U geven, als U neervalt, en mij aan-
bidt.”

10 Toen zei Jezus tegen hem: “Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: “De Heer,
jouw God, moet je aanbidden, en alleen Hem moet je dienen.”

11 Op dat moment verliet de duivel Hem, en zie, hemelse knechten kwamen, en zorgden
voor Hem.



Nadat de Here Jezus was gedoopt, en met de Heilige Geest was vervuld (Mat.3:16), leidde
diezelfde Geest Hem direct naar de woestijn (Mark.1:10-12, Luk.4:1). De Zoon van God ver-
zette zich niet. De hemelse Vader wilde blijkbaar, dat Hij de strijd tegen het kwaad zou be-
ginnen. Gehoorzaam volgde de Mensenzoon de leiding van de Geest.

1 Toen (of Dan/In die tijd) werd Jezus door (of onder invloed van) de Geest (of de wind/
adem) (tot) in (of naar/tot) de woestijn (of de wildernis/eenzame plaats) (weg/omhoog)geleid
om op de proef gesteld (of uitgeprobeerd/verzocht/beproefd) te worden door (of onder invloed
van) de duivel (of de (valse) beschuldiger/aanklager/lasteraar).

In de woestijn of wildernis zou Gods Zoon door de duivel op de proef worden gesteld. Die
slechte geest is de tegenstander van de Here, en de leider van de engelen die de Almachtige
willen tegenwerken (Mat.25:41, Hebr.2:16, Op.12:7,9, vgl. Op.16:14). Die engelen worden
ook wel als boze of kwaadaardige geesten aangeduid (Mat.7:22, 8:31, 12:24-28, Ef.6:12).

Zoals in het verre verleden de duivel ofwel de satan (v.10,11, Op.12:9, 20:2) door middel van
een slang Adam en Eva in de hof van Eden had verleid (Gen.3), zo probeerde hij ook de Here
Jezus op een dwaalspoor te brengen. Bij de 2 mensen die God had aangesteld om als zijn on-
derkoning en onderkoningin de schepping goed te besturen (Gen.1:26-28), was die verleiding
helaas gelukt. Zou het de duivel eveneens lukken om ook de Mensenzoon te verlokken tot het
kwaad?
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De omstandigheden waren voor de satan bij Jezus een stuk gunstiger. Adam en Eva leefden in
een wereld zonder zonde en gebrek. Zij waren op het moment van de verleiding verzadigd, en
konden op dat moment nog eten van bijna alle bomen. De Zoon van God echter, kreeg hon-
ger, en er was in de woestijn geen eten beschikbaar.

2 En (= Toen Hij) 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg Hij tenslotte (of later/daar-
na) honger.

Jezus heeft evenals de profeten Mozes 111 en Elia (Ex.34:28, Deut.9:9,18, 1Kon.19:1-8) gedu-
rende 40 dagen en 40 nachten helemaal niets gegeten (Luk.4:1,2).112 Toch werden zowel Mo-
zes en Elia, als Gods Zoon door de hemelse Vader in leven gehouden (vgl. Joh.4:34).

Vanuit de evangeliën van Markus en Lukas weten we, dat de Mensenzoon gedurende al die
40 dagen door de satan op de proef werd gesteld (Mark.1:13a, Luk.4:1,2). Hoogstwaarschijn-
lijk staan lang niet alle pogingen van de duivel om Gods Zoon te verleiden in de Bijbel.

Het is best mogelijk, dat Hij gedurende die geestelijke strijd ook met zijn Vader in de hemel
heeft gesproken. Vasten is namelijk een middel om tijd vrij te maken voor gebed; voor een
gesprek met de Here. Daarom wordt vasten in de Bijbel vaak genoemd in combinatie met
bidden (2Sam.12:16, Ezra 8:23, Ps.35:13, Dan.9:3, Luk.2:37, Hand.14:23).113

Na een periode van 40 dagen en 40 nachten vasten had de Here Jezus flink honger gekregen.
Pas na die 40 dagen en nachten werd Hij zich daar goed van bewust. Het lijkt er dus sterk op,
dat de verleiding die weergegeven is in vers 3, plaatsvond aan het einde van die tijd van vas-
ten en van geestelijke strijd.114

3 [En] de op de proef steller (of de uitprobeerder/verzoeker/beproever) (= de verleider)
was ((dichter)bij) gekomen, (en) zei (of sprak) (tegen) Hem: “Als (of Indien) U (of Jij) de
Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van God bent, spreek (of zeg), (zo)dat (uit) deze ste-
nen broden zouden (of mochten) (kunnen) worden (of ontstaan/gebeuren)!”

Hoe de duivel er wel of niet uitzag, toen hij bij Jezus kwam, weten we niet. Het is ook niet
van belang, want geesten hoeven geen zintuiglijk waarneembare verschijning aan te nemen.
Het is bovendien niet duidelijk, of het geluid van satans stem door de woestijn heeft geklon-
ken. Er staat alleen, dat de Here Jezus verstond, wat hij tegen Hem zei.

God de Vader had over Jezus gezegd, dat Hij zijn Zoon was (Mat.3:17). Nou, de satan vond,
dat die Zoon dan maar eens moest bewijzen, of Hij wel echt zijn Zoon was. Dat is precies wat
de verleider altijd doet: twijfel zaaien over de beloften en uitspraken van de Here. Zo wil hij
mensen van de Almachtige verwijderen, en met halve waarheden en hele leugens op een
dwaalspoor brengen: “Bestaat de hemelse Vader wel echt, en zo ja, doet Hij dan wel, wat Hij

111 Mozes was een heel belangrijke profeet van God (Deut.34:10-12, vgl. Ex.33:11a, Num.12:8a).
112 Of Jezus in die vastenperiode ook iets heeft gedronken, weten we niet.
113 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
Vasten is niet bedoeld om een prestatie te leveren, of om je lichaam aan je geest te onderwerpen (Mat.11:18,19).
Evenals de profeet Daniël kun je zelfs nog wat eten en drinken tijdens het vasten (Dan.10:1-3)! Vasten kan wel
een daad zijn, waarbij je jezelf nederig en onderdanig opstelt voor de Here (vgl. Jes.58:3-6). Bovendien is vasten
een middel om tijd vrij te maken voor gebed (2Sam.12:16, Ezra 8:23, Ps.35:13, Dan.9:3, Luk.2:37, Hand.14:23).
Dan hoef je veel minder aandacht te besteden aan eten, drinken en uiterlijke verzorging. Dat kostte in de Oud-
heid veel meer tijd, dan tegenwoordig.
114 Matteüs en Lukas geven de pogingen om Jezus te verleiden in de verschillende volgorde weer. Omdat Lukas
in eerste instantie zijn evangelie voor de Romein Teofilus (= Vriend van God) schreef, ligt het voor de hand, dat
hij de volgorde weergaf, waarin de visioenen zijn gebeurd (Luk.1:1-4). Vanuit het denkkader van de Romeinen
wordt de tijd iets duidelijker en realistischer beschreven, dan bij de Joden. Bij de apostel Matteüs spelen de the-
matiek (= de keuze van de onderwerpen) en de symboliek een grotere rol. Dat laatste komt bijvoorbeeld duide-
lijk naar voren bij de verschillende weergave van de geslachtsregisters (Vergelijk Mat.1:1-17 met Luk.3:23-38.).
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heeft beloofd? Bewijs het maar eens! Een goede vader die rijk en machtig is, laat zijn kind
toch geen hongerlijden (vgl. Mat.7:9-11)?”

Natuurlijk kon en mocht de Here Jezus van die talrijke stenen in de woestijn 115 broden ma-
ken.116 Later kon Hij grote menigten van mensen op een wonderbaarlijke wijze van voldoende
broden en vissen voorzien (Mat.14:14-21, 15:32-38, 16:8-10). De Mensenzoon wilde echter
geen broden maken om te bewijzen, dat Hij Gods Zoon was. Daar hoefde Hij geen bewijs
voor te leveren, want Hij vertrouwde en geloofde zijn hemelse Vader volledig.

4 En Hij (= Hij echter,) heeft geantwoord, (en) zei (of sprak): “Het (= Er) is (= staat)
(op)geschreven: “Niet alleen van (of bij/op) brood zal een mens (= zal iemand) leven (of
ademen), maar (of eerder/toch/integendeel) van (of bij/op) elk (of ieder) woord (of uit-
spraak/toespraak/zaak), (dat) via (of door (middel van)) de mond van God naar buiten gaat (of
tevoorschijn komt/vertrekt/uitgaat) (= dat uit de mond van God komt).”

De Here Jezus gebruikte de Bijbel van die tijd als het gezaghebbende Woord van God. Dat
geschreven Woord van God moeten de mensen dus gehoorzamen. Daaruit haalde de Mensen-
zoon een tekst aan uit het boek Deuternonomium (8:3). In die tekst geeft de schrijver Mozes
aan, dat de mensen niet in de eerste plaats afhankelijk zijn van brood, maar van de woorden
die de Here spreekt. De Almachtige heeft geen broden nodig om mensen in leven te houden.

5 Toen (of Dan/In die tijd) neemt (= nam) de duivel (of de (valse) beschuldiger/aankla-
ger/lasteraar) Hem mee (of erbij/bij zich) naar (of tot/(tot) in) de heilige stad, en liet (of deed)
Hem staan (of en zette Hem (neer)/en bevestigde Hem) op de vleugel (of het vleugeltje/punti-
ge uiteinde) (= de dakrand) van de tempel,

6 en zegt (= en hij zei) tegen Hem: “Als (of Indien) U (of Jij/Je) de Zoon (of de Nako-
meling/Afstammeling) van God bent, gooi (of werp (… weg)/strooi) Uzelf (of Jezelf) (dan)
(naar) beneden! Het (= Er) is (= staat) immers (of want) (op)geschreven, (om)dat Hij (aan)
zijn (hemelse) knechten (of zijn engelen/boodschappers) over (of betreffende/(rond)om) U (of
Jou) zal opdragen (of zal bevelen), en zij zullen U (of Jou) op (of in) (de) handen (weg)dragen
(of (op)tillen/(op)heffen), zodat U (of Jij) (jo)uw voet niet (eens) aan (of tegen) een steen
stoot.”

Met de heilige stad wordt hier de hoofdstad Jeruzalem bedoeld (vgl. Op.21:2,10). Daar stond
de tempel; het huis van God.

In de 2 bovenstaande verzen lezen we over een andere poging van de duivel om de Mensen-
zoon te verleiden. Hij liet Jezus op de dakrand van de tempel staan, of zette Hem daar
neer.117 Als de Here het toelaat heeft de satan veel macht. Hij kan in een ogenblik Gods zoon
daar neerzetten, of Hem daarheen laten gaan. Het in een ogenblik mensen verplaatsen komt
wel vaker in de Bijbel voor (Hand.8:39,40).

Jezus moest maar van het dak afspringen. In de heilige tempel, de plaats waar de Almachtige
zou wonen, zou de hemelse Vader zijn Zoon vast wel redden. Dan konden de vele mensen die
daar rondliepen dat zien. Ze zouden onmiddellijk geloven, dat Hij Gods Zoon was.

Opnieuw zaaide de duivel twijfel over de relatie die Jezus met God als Vader had en heeft.

115 Onontgonnen gebieden in het Midden-Oosten lagen en liggen bezaaid met (zwerf)stenen. Dit kan men nu in
sommige gebieden in het heilige land nog steeds tegenkomen.
116 Samen met God de Vader en de Heilige Geest heeft God de Zoon (= de Here Jezus = het Woord) het heelal
met de wereld en al wat daarop leeft, geschapen (Gen.1:1-26, Joh.1:1-10). Van stenen broden maken stelt in
vergelijking daarmee niet zoveel voor.
117 Hoe de grote verleider dat deed, doet niet ter zake. Het gebeurde zeker niet in een visioen, zoals sommige uit-
leggers aangeven, want de Mensenzoon kon echt van het dak afspringen, en daarbij zou zijn leven groot gevaar
kunnen lopen. Uit de Bijbel is ook niet op te maken, dat het slechts over een visioen gaat.
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Als die zogenaamde Zoon van God de Bijbel van die tijd kon gebruiken, dan kon de grote
verleider dat natuurlijk ook. De engelen van de Here zouden de Mensenzoon wel opvangen,
en Hem op de handen wegdragen. Daarbij misbruikte de satan een tekst uit het bijbelboek
Psalmen (91:11,12).

De schrijver van psalm 91 is David.118 Hij werd tijdens zijn leven door veel grote gevaren
omringd en bedreigd. Daarom beloofde de Here hem in die gevaarlijke situatie zijn bescher-
ming. De in psalm 91 genoemde bescherming van God had de dichter van dat lied in die tijd
heel hard nodig, want de satan deed er alles aan om hem van het leven te beroven, en de staat
Israël te vernietigen.

De genoemde verzen van psalm 91 zijn echter niet bedoeld om je aan te zetten tot roekeloos
gedrag. Gods Zoon wees op grond van een andere bijbeltekst (Deut.6:16) de satan terecht: “Je
moet de Here niet op de proef stellen (of tarten (Hebreeuws)).” Dit betekent, dat je Hem niet
mag provoceren ofwel proberen tot ingrijpen te dwingen. Als je echt van God houdt, dan doe
je zoiets niet. David, de dichter van psalm 91, hield juist veel van de Here (Ps.91:14).

7 Jezus zei (of sprak) tegen hem: “Het (= Er) is (= staat) ook (of bovendien/weer/op-
nieuw) (op)geschreven: “Je (of Jij/U) zal (of zult) (= moet) de Heer, (jo)uw God, niet (of nee)
op de proef stellen (of verzoeken (Grieks)).”

Met zijn antwoord aan de satan zet de Here Jezus niet de ene bijbeltekst tegenover de andere,
maar geeft Hij wel aan, dat je de Bijbel in zijn geheel moet lezen. Bovendien mag je een tekst
niet uit zijn verband rukken, zoals de duivel zojuist had gedaan. Het Woord van God bestaat
niet uit een verzameling van losse teksten. In al zijn verscheidenheid en veelzijdigheid kent
het een grote eenheid en samenhang.

Gelukkig heeft de Mensenzoon de sprong in het diepe niet gewaagd. Je moet er niet aan den-
ken, wat er allemaal had kunnen gebeuren. In elk geval zou het de grootste ramp zijn geweest,
die heel de mensheid had getroffen, want de verlossing van de zonden van alle mensen stond
bij deze poging om Jezus te verleiden opnieuw op het spel.

8 Ook (of Bovendien/Weer/Opnieuw) neemt (= nam) de duivel (of de (valse) beschuldi-
ger/aanklager/lasteraar) Hem mee (of erbij/bij zich) naar (of tot/(tot) in) een erg (of zeer) hoge
berg, en toont (of laat … zien) (= toonde) Hem al(le(s)) de koninkrijken (of de koningschap-
pen) van de wereld (of de aarde) en hun heerlijkheid (of grootsheid/glorie/waardigheid),

9 en hij zei tegen Hem: “Al(le(s)) deze( dinge)n zal ik (aan) U (of Jou) geven, als (of
indien) (ooit) U (of Jij/Je) (neer)valt, en (voor) mij aanbidt (of mij hulde bewijst/eerbied
toont/vereert/(neer)knielt).”

In de verzen 8 en 9 staat, hoe de duivel de Here Jezus op een andere manier probeerde te ver-
leiden tot een grove misstap. Omdat daarbij het misbruik van een tekst uit de Bijbel van die
tijd een vorige keer was mislukt, liet hij dat ditmaal maar achterwege. Wel zorgde hij ervoor,
dat de Mensenzoon op een hoge berg terecht kwam. Waarschijnlijk bevond die berg zich in de
woestijn (v.11, Mark.1:13, Luk.4:1-8). Zoals de Almachtige vanaf de berg Nebo aan Mozes
het hele heilige land had laten zien (Deut.34:1-4), zo toonde de satan aan de Zoon van God
nog veel meer. Jezus zag toen alle prachtige en machtige koninkrijken van de wereld.

Vanaf de berg Nebo kun je normaal gesproken niet het hele land Israël bekijken. God moet
dat aan Mozes door middel van een openbaring of visioen hebben laten zien. De satan deed
een nog groter wonder. Hij liet Jezus zelfs naar de mooie koninkrijken van de hele wereld kij-
ken.

118 Zie Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
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Nee, de Mensenzoon zag niet het verdriet en de ellende van de mensen. Hij zag niet de ver-
woestende gevolgen van de zonden, en het verderfelijke werk van de satan zelf. Op een leu-
genachtige manier zag Hij alleen, wat mooi en indrukwekkend was. Ook hier blijkt een halve
waarheid weer erger te zijn, dan een hele leugen. Al dat moois zou de grote verleider aan Je-
zus geven, als Hij maar één keer de satan zou aanbidden, en hem hulde zou bewijzen.

Nu is het de vraag, of de duivel, de grote leugenaar (Joh.8:44b), wel het recht en de middelen
had om aan Gods Zoon alle mooie koninkrijken van de hele wereld te geven.

Welnu, dat recht had hij. Dit kwam, doordat Adam en Eva, die de Here had aangesteld als on-
derkoning en onderkoningin van de prachtige schepping (Gen.1:26-28), zich door hun zonden
hadden onderworpen aan de satan (Gen.3).

Daarom wilde God de wereld redden. Hij stuurde zijn Zoon als mens naar de aarde om door
zijn lijden en zijn sterven voor de zonden van alle mensen te betalen (Ps.34:23, Jes.53:12b,
Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2). Jezus zou de strijd aangaan tegen sa-
tans macht. Zo wilde Hij zijn recht op het onderkoningschap wegnemen, en de mensheid ver-
lossen van de eeuwige dood en de machten van de hel.

Toen de duivel de Mensenzoon zijn aanbod deed, blufte hij dus niet. Als hij niet echt in staat
was geweest om aan Gods Zoon de hele wereld te geven, dan zou het voor Hem geen aan-
trekkelijk aanbod zijn geweest. Dan was het ook geen echte verleiding geweest, en kon Jezus
dit aanbod vrij gemakkelijk afslaan. Door het reële aanbod van de satan was de verleiding
juist erg groot.

Als Gods Zoon dat aanbod zou aanvaarden, dan hoefde Hij niet zo zwaar te lijden en ook niet
te sterven. Hij kon zijn volk (op korte termijn) gelukkig maken door als de zogenaamde ko-
ning van de hele wereld de zo gehate Romeinen het heilige land uit te jagen, en het machtige
koninkrijk van David (1012 – 972) te herstellen. Dat was in die tijd een vurige wens van heel
veel Joden. Ja, de Zoon van God kon de hoogste dienaar van de satan worden, en zo, hoogst-
waarschijnlijk ongewild, bij de tegenstanders van de hemelse Vader gaan horen. Dat zou ech-
ter uiteindelijk de grootste ramp voor heel de mensheid zijn geweest!

De gevolgen van de eerste zonden van Adam en Eva in de hof van Eden waren duidelijk te
zien. Daarna was het Evangelie (= de blijde boodschap/het goede bericht) gedurende een lan-
ge periode voor een beperkt aantal mensen of voor één volk geweest, terwijl de rest van de
mensheid onder de knoet van de satan (= de tegenstander) leefde. De duivel was de rechtma-
tige onderkoning geworden (Joh.12:31, 14:30, 16:11, 2Kor.4:4, 1Joh.5:19). Daardoor kon hij
Jezus heel de wereld geven, als Hij maar één keer voor hem knielde (vgl. Luk.4:6,7).

Gelukkig, de Here Jezus koos de moeilijke weg met het kruis. Door zijn zware strijd en over-
winning kocht Hij de wereld vrij (Hebr.2:14,15,17,18).119 Daarmee verdween het recht van de
leider van de slechte en kwaadaardige geesten om onderkoning van Gods schepping te zijn.

10 Toen (of Dan/In die tijd) zegt (= zei) Jezus tegen hem: “Ga (weg) (of Vertrek) [( ach-
ter(waarts) Mij )],120 satan (of tegenstander)! Het (= Er) is (= staat) immers (of want) (op)ge-
schreven: “(Voor) de Heer, (jo)uw God, zal (of zult) (= moet) je (of jij/u) aanbidden (of hulde
bewijzen/vereren/eerbied tonen/(neer)knielen), en alleen Hem zal (of zult) (= moet) je (of
jij/u) dienen (of vereren/voor Hem … werken).”

119 Na zijn opstanding steeg de Mensenzoon overwinnend op naar de hemel. De gezalfde Jezus werd de eeuwige
koning van alle volken. Door zijn offer aan het kruis en door zijn opstanding ligt heel de wereld aan zijn voe-
ten (Mat.28:18).
120 Het gedeelte achter (of na) Mij staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere
handschriften toegevoegd, ofwel ten onrechte overgenomen uit hoofdstuk 16 vers 23.
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Vol afschuw over dit verleidelijke en verachtelijke voorstel van de satan, stuurde Jezus de
grote leugenaar weg. De Zoon van God heeft namelijk zeggenschap over de satan, en die
macht over hem heeft Hij door het weerstaan van de verleidingen niet uit zijn handen laten
glippen.

Terwijl de Mensenzoon zijn tegenstander wegstuurde, gaf Hij ook vanuit de Bijbel van die
tijd aan, waarom satans voorstel totaal niet deugde. In eigen woorden haalde Hij een tekst aan
uit het bijbelboek Deuteronomium (6:13), waaruit blijkt, dat je alleen de Here moet aanbid-
den.121 Hij gaf daarmee aan, dat je alleen God moet gehoorzamen. Zelf bleef Jezus in alles
zijn Vader in de hemel trouw.

11 Op dat moment (of Dan/Toen) (ver)laat (= verliet) de duivel (of de (valse) beschuldi-
ger/aanklager/lasteraar) Hem (gaan/alleen), en zie (of kijk), (hemelse) knechten (of engelen/
boodschappers) kwamen (dicht(er)bij) (of naderden), en zorgden voor (of (be)dienden) Hem.

De tegenstander van God kon niets anders doen dan het uitvoeren van het bevel van Jezus de
Gezalfde. Satan had deze strijd verloren. Daarom vertrok hij (Jak.4:7). Wel zou zijn vertrek
slechts tijdelijk zijn (Luk.4:13). Zodra de gelegenheid zich zou voordoen, zou hij opnieuw
proberen zijn slag te slaan (Mat.16:21-23, Luk.22:28).

Toen de Mensenzoon deze zware strijd tegen de listige duivel had gewonnen, bleef Hij alleen
achter. Waarschijnlijk was dat in de woestijn. Nog steeds had Hij erg veel honger (Luk.4:2).
Daarom kwamen er engelen vanuit de hemel om Hem eten te brengen en verder voor Hem te
zorgen (vgl. Luk.22:43).

121 De uitspraak van Gods Zoon lijkt het meest op de weergave van Deuteronomium 6 vers 13 uit de Septuagint.
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2. Het eerste onderwijs van de Here Jezus.

1. Het eerste optreden van Jezus in Kapernaüm.

Hoofdstuk 4:12-17

12 Toen Hij had gehoord, dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea.

13 Hij heeft Nazaret verlaten, en is komen wonen in Kapernaüm aan de zee, in het gebied
van Zebulon en Naftali,

14 zodat volledig gemaakt zou worden, wat gezegd is via de profeet Jesaja, toen hij zei:

15 “Het land van Zebulon en het land van Naftali aan de weg van de zee over de Jordaan:
het Galilea van de heidenen,

16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en over hen die zaten in een
land van de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.”

17 Vanaf toen begon Jezus het volgende af te kondigen en te zeggen: “Bekeert jullie,
want het koningschap van de hemel is dichtbij gekomen!”



Nadat de Here Jezus door Johannes was gedoopt, bleef Hij nog een korte periode in Judea. Hij
kreeg daar zelfs meer discipelen dan Johannes (Joh.4:1,2). Na enige tijd vertrok de Mensen-
zoon naar Galilea.

12 En (of Nu/Maar) (= Toen) [( Jezus )] 122 gehoord (of begrepen) hebbend(e) (= Hij had
gehoord), (om)dat Johannes (= Jahweh is genadig) overgeleverd was, keerde Hij terug (of
trok Hij zich terug/vertrok Hij) naar (of tot/(tot) in) Galilea.

Dat Johannes de Doper door Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) was gearresteerd, en ge-
vangen was genomen (Luk.3:19,20), was niet de reden dat Jezus naar Galilea ging. De gezalf-
de Zoon van God vluchtte niet naar Galilea voor het gevaar, want dan had Hij beter in Judea
kunnen blijven, waar de prefect Pontius Pilatus (26 – 36) het land bestuurde:

1. De Here Jezus vertrok niet uit Judea, nadat Johannes de Doper was gearresteerd, maar
omdat de Farizeeën hadden gehoord, dat het aantal volgelingen van Hem groter werd,
dan de groep volgelingen van Johannes (Joh.4:1-3). Het lijkt er dus sterk op, dat Hij
wegging, omdat Hij een openlijk conflict met de Farizeeën nog wilde vermijden. Pas
nadat Hij had gehoord, dat Johannes was gevangengenomen, kwam Hij in Galilea aan.

2. Johannes de Doper was in Perea gearresteerd, dat door Herodes Antipas vanuit Galilea
werd bestuurd. Jezus ging wat dat betreft, eerder naar het gevaar toe.

3. De apostel Matteüs geeft aan, dat de Mensenzoon naar Galilea ging, omdat God dat zo
wilde. Dat blijkt uit het feit dat daarmee een profetie van Jesaja (8:23-9:1) in vervulling
ging (v.14-16).

Toen het werk van Johannes de Doper ophield door zijn arrestatie, was voor de Here Jezus de
tijd aangebroken om in Galilea met zijn werk te beginnen. Daar wilde Hij de blijde boodschap
gaan brengen. Zo voorkwam de Zoon van God voorlopig ook een conflict met de geestelijke
leiders in de hoofdstad Jeruzalem. In het noorden van het heilige land kon Hij zijn volle aan-
dacht geven aan de verspreiding van het Evangelie. Daarbij richtte Hij zich niet in de eerste
plaats tot de welvarende elite van Israël, maar zette Hij zich bij zijn werk vooral in voor het
gewone volk.

122 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk voor de leesbaarheid toegevoegd.
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De Mensenzoon is eerst naar de plaats Nazaret gegaan, waar Hij met zijn ouders had ge-
woond (Mat.2:23). Daarna verhuisde Hij naar Kapernaüm (= Kapar-Nahum = Dorp van
troost). Dit was eveneens een plaats in Galilea.

De stad Kapernaüm had een veel gunstiger ligging dan Nazaret. Het lag aan een belangrijke
weg, die langs de noordkant van het Meer van Tiberias liep. Al het verkeer vanuit de provin-
cie Iturea en het noorden van de Dekapolis naar de hoofdstad van Galilea kwam er langs. Me-
de doordat Kapernaüm aan de grens lag van het gebied aan de westkant van het Meer van
Tiberias en de Jordaan, was er in die plaats ook een belastingkantoor (Mat.9:9).

13 [En] (Hij) heeft Nazaret verlaten (of achtergelaten)(, en) is komen (of gaan) (be)wonen
(of zich … vestigen) (tot) in (of naar/tot) Kapernaüm [het] aan (of bij) de zee (of de kust), in
(of door/met) het gebied (of binnen de grenzen) van Zebulon en Naftali,

14 (zo)dat vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer gebracht) zou worden
het gezegde (of het gesprokene) (= worden, wat gezegd is) via (of door (middel van)) de pro-
feet Jesaja, zeggend(e) (= toen hij zei):

15 “(Het) land (of (De) grond/aarde) van Zebulon en (het) land (of (de) grond/aarde) van
Naftali (aan) de weg (of het pad/de straat/route) van (de) zee (of (het) meer) over (of (de) zee
(of (het) meer) naar (of aan) de overkant (van)/verder (dan)) de Jordaan: (het) Galilea van de
heidenen (of de volken),

16 het volk de (= dat) in (of met/door) duisternis zit (of gaat zitten/zich bevindt/verblijft/
woont) (= zat), heeft een groot licht (na)gezien (of bezien/(op)gemerkt), en over (of voor) [de]
dezelfde(n) (= hen) (die) (gaan) zitten (of zich bevinden/verblijven/wonen) (= die zaten) in (of
met/door) een land (of een gebied) en (= van) (de) schaduw van (de) dood, is een licht opge-
gaan.”

In het noordoosten van het heilige land hadden vroeger de mensen van de stammen Zebulon
en Naftali gewoond. Verreweg de meeste mensen die van Zebulon en Naftali afstamden,
woonden niet meer in het heilige land.

In de laatste 2 bovenstaande verzen haalt de apostel Matteüs een tekst aan uit de Hebreeuwse
versie van het bijbelboek Jesaja (8:23-9:1). In het noordelijke deel van het heilige land zou het
licht van Gods genade gaan schijnen.

Hoogstwaarschijnlijk heeft er in die tijd een weg gelegen vanaf de Middellandse Zee naar het
gebied aan de andere kant van de Jordaanrivier.

Al in de tijd van de profeet Jesaja woonden in Galilea veel heidenen.123 Daarom werd dit ge-
bied het Galilea van de heidenen genoemd.

Daar, in het noorden van het heilige land, waar vroeger de stammen Zebulon en Naftali had-
den gewoond, had de geestelijke duisternis van de afgoderij en het heidendom in Israël het
meest voet aan de grond gekregen. Daarom werden juist deze mensen door de Here zeer
zwaar gestraft. Eerst gebeurde dat door de invallen van de Syriërs, en later door de oorlogen
met de Assyriërs. Het gebied werd in 732/731 voor Christus het allereerst door de Assyrische
koning Tiglatpileser III (745 – 727) veroverd. De meeste mensen werden toen naar Assyrië
gedeporteerd (2Kon.15:29, 16:1,7-9, 1Kron.5:26).

Vaak werden in het vroegere stamgebied van Zebulon en Naftali oorlogen gevoerd. Mede
daardoor was in de loop van de jaren de bevolking verarmd.

123 Het woord Galilea is afkomstig van een Hebreeuws woord dat draaien of opendraaien betekent. Via de afge-
leide betekenis van iets ronds zoals een cirkel of kring komt het dan uit bij de aanduiding van een gebied of
(land)streek.
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In de tijd van de Here Jezus woonden in Galilea eveneens veel heidenen, en mensen die van
Joden en heidenen afstamden.

Tegenover het uitzichtloze lot van de ongehoorzame Israëlieten en de verheidenste bevolking
in het noorden van het heilige land, stelde de profeet Jesaja de prachtige toekomst van de die-
naren van de Almachtige. Juist in het gebied waar de duisternis het eerst begon, en volop
aanwezig was, zou het licht van de genade van de hemelse Vader het eerst in volle kracht
gaan stralen.124

De Zoon van God trad vooral op in Galilea, en niet in Jeruzalem. Dat Hij in het gebied waar
veel heidenen woonden, voornamelijk zijn werk deed, was al een voorteken van de lange pe-
riode waarin het Evangelie voor de heidenvolken van grote betekenis zou zijn. Hij bracht en
brengt licht in de (geestelijke) duisternis.

17 Van(af/uit) toen (of dan/die tijd) begon Jezus (het volgende) af te kondigen (of te ver-
kondigen/bekend te maken/als een heraut op te treden) en te zeggen: “Bekeert jullie (of u) (of
Komt tot inkeer/Hebt berouw), want het koningschap (of het koninkrijk) van de (wolken/ster-
ren)hemel[en] 125 is dicht(er)bij gekomen (of genaderd)!”

Met zijn oproep tot bekering gebruikte Jezus in het 2e gedeelte van het bovenstaande vers pre-
cies dezelfde woorden als die van Johannes de Doper (vgl. Mat.3:1,2). Hij bouwde voort op
het werk van zijn heraut. Zijn prediking ging echter verder dan de oproep tot bekering. Het
accent lag meer op het onderwijs van zijn discipelen en zijn leerlingen. In de loop van de tijd
ontwikkelde het zich verder in die richting.

Toch was en blijft de oproep tot bekering erg belangrijk en noodzakelijk. Alle mensen moeten
zich voortdurend van hun zonden bekeren, en ze moeten ernaar streven om de wil van de Here
te doen.

De woordgroep het koningschap van de hemel betekent hetzelfde als het koningschap van
God.126 Wat is nu precies het koningschap (of het koninkrijk) van God?

De profeet Daniël had al gezegd, dat er een tijd zou komen, waarin de hemelse Vader een
eeuwig koningschap (of een eeuwig koninkrijk) zou stichten. Dat eeuwige koningschap zou
op den duur aan alle andere koningschappen en koninkrijken een einde maken (Dan.2:44,
Dan.7:13,14).127

Na de hemelvaart van de Here Jezus is zijn koningschap van de hemel begonnen. Dat eeuwige
koningschap was en is niet alleen maar voor de hemel bestemd. Het oefent ook zijn macht en
invloed uit op de aarde. Ja, zelfs op de hele schepping. Het zal op den duur aan alle andere
koningschappen een einde maken. Doordat de Zoon van God voor alle zonden van de hele
wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2),128 zijn de rechten van

124 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
125 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander.
126 De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam
van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de
hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van God.
127 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
128 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
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de satan ingeperkt. Door de komst van het eeuwige koningschap vanuit de hemel kon het
Evangelie zich in heel de wereld verspreiden.129

129 Zie eventueel nog de uitgebreidere uitleg van het koningschap van de hemel bij Matteüs 3 vers 2.
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2. De eerste discipelen van Jezus.

Hoofdstuk 4:18-22

18 Toen Hij langs het Meer van Galilea liep, zag Hij 2 broers: Simon, die Petrus genoemd
wordt, en Andreas, zijn broer, een werpnet in het meer werpen, want zij waren vissers.

19 Hij zei tegen hen: “Volgt Mij, en Ik zal jullie vissers van mensen maken.”

20 Zij hebben onmiddellijk de netten achtergelaten, en volgden Hem.

21 Hij is vandaar verdergegaan. Hij zag 2 andere broers: Jakobus, een zoon van Zebede-
us, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs. Zij maakten hun netten in
orde. Hij riep hen.

22 Zij hebben onmiddellijk het schip en hun vader achtergelaten, en volgden Hem.



In de onderstaande verzen (18-22) lezen we over de eerste discipelen van Jezus. Het was in
die tijd gebruikelijk, dat meesters (= rabbijnen) werden omringd door hun leerlingen ofwel
hun discipelen. Die leerlingen moesten niet alleen theoretisch onderwijs ontvangen, maar ook
een bijpassende levenswijze praktisch leren toepassen.

18 En (of Nu/Maar) (= Toen Hij) langs (of (vlak)bij/naast) het Meer (of de Zee) van Gali-
lea (rond)lopend (of wandelend/gaande) (= liep), (be)zag (of merkte … op/bekeek) Hij
2 broers: Simon, de genoemde (of geroepen) Petrus (= Simon, die Petrus genoemd wordt), en
Andreas, zijn broer, een (werp)net (tot) in (of naar/tot) het meer (of de zee) werpen (of gooi-
en/strooien), want zij waren (of immers) vissers.

De Zee ofwel het Meer van Galilea wordt in het Oude Testament ook wel het Meer van Kin-
neret genoemd (Num.34:11, Joz.12:3, 13:27). Andere namen daarvoor in het Nieuwe Testa-
ment zijn het Meer van Gennesaret (Luk.5:1) en het Meer van Tiberias (Joh.6:1, 21:1). In de
huidige tijd is het ongeveer 21 kilometer lang en 12 kilometer breed.

Toen de Here Jezus Simon de eerste keer zag, gaf Hij hem meteen de naam Petrus (= Rots-
(blok)) (Joh.1:43, vgl. Mat.10:2, 8:14, 16:16-18).

Het werpnet dat zij in de zee gooiden (v.18), was een rond net van enkele meters breed.

19 [En] Hij zegt (= zei) tegen hen: “Komt achter (of na) (= Volgt) Mij, en Ik zal jullie (of
u) vissers van mensen maken (of doen).” 130

Met de term vissers van mensen gebruikte de Mensenzoon voor de vissers Simon en Andreas
duidelijke taal (v.18). Daarmee wordt bedoeld, dat ze mensen door hun woorden en hun daden
moesten overtuigen en overhalen om discipelen van Jezus te worden. Daardoor zouden men-
sen die naar de discipelen van de Heiland wilden luisteren, en in de waarheid van hun bood-
schap zouden geloven, worden gered van de eeuwige ondergang (vgl. 2Kor.12:15,16).

20 [En/Nu/Maar] zij hebben onmiddellijk (of meteen/direct/terstond) de netten achterge-
laten(, en) volgden Hem.

Dat Petrus en Andreas onmiddellijk met de Here Jezus meegingen, komt hier waarschijnlijk
vreemd over, maar zij kenden Hem al. Andreas, die in Judea eerst een discipel van Johannes
de Doper was geweest, had zijn broer Petrus geroepen, en hem aan de Zoon van God voorge-
steld (Joh.1:35-43).

21 [En] (Hij) is (van)daar (of van die plaats) verdergegaan. Hij (be)zag (of merkte …

130 In het Oude Testament werd het woord vissers al figuurlijk gebruikt (Jer.16:16).
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op/bekeek) 2 ander(e) broers: Jakobus, d(i)e (= een zoon) van Zebedeüs, en Johannes, zijn
broer, in (of met/door) het (vracht)schip met hun (voor)vader Zebedeüs. (Zij) maken (of repa-
reren) (= maakten) hun netten (in orde/klaar). [En] Hij riep hen (op) (of Hij noemde hen).

Een korte tijd of een paar dagen later zag de Here Jezus 2 andere broers. Dat waren Jakobus
en Johannes. Ze maakten hun netten klaar om te kunnen gaan vissen. Eventuele beschadigin-
gen werden dan hersteld.131

In vers 21 gaat het waarschijnlijk over sleepnetten die vanuit een vissersschip werden neerge-
laten (vgl. Luk.5:1-11, Joh.21:1-11).

22 [En/Nu/Maar] zij hebben onmiddellijk (of meteen/direct/terstond) het (vracht)schip en
hun vader achtergelaten(, en) volgden Hem.

Ook Jakobus en Johannes, 2 zonen van Zebedeüs, besloten onmiddellijk de Here Jezus te vol-
gen. Dit kan eveneens vreemd overkomen. Toch is ook dit goed te verklaren. Ze waren fami-
lie van de Mensenzoon.

De moeder van Jakobus en Johannes heette Salome. Als we verschillende gedeelten uit de
Bijbel met elkaar vergelijken, dan blijkt, dat zij hoogstwaarschijnlijk een zus van Jezus’ moe-
der Maria was (Mat.27:56, Mark.15:40, Joh.19:25). In dat geval waren Jakobus en Johannes
dus volle neven van de Here Jezus.

Eli

Zebedeüs x Salome God x Maria x Jozef

Johannes Jakobus 132 De Here Jezus Jakobus Jozef Simon Judas

Het feit dat deze 4 mannen die zich bij de Heiland aansloten, Hem wel kenden, geeft aan, dat
ze geen roekeloze sprong in het duister waagden door plotseling met een vreemde mee te
gaan. Het was wel een daad van geloof om zijn oproep te gehoorzamen, en Hem onmiddellijk
voortdurend te volgen. Ze gaven hun vaste bron van inkomsten en het dagelijkse contact met
hun familie daarvoor op. Vanaf het begin van Jezus’ werk bleven ze bij Hem om later met
hulp van de Heilige Geest van Hem te kunnen getuigen (Joh.15:26,27). Ze zouden kunnen
vertellen, wat ze met hun eigen ogen en oren hadden gezien en gehoord (1Joh.1:1).

131 Het waren blijkbaar geen arme mensen, want ze hadden schepen en netten om te vissen. Het waren heel ge-
wone eenvoudige mensen uit die tijd (Hand.4:13).
132 Het is opmerkelijk, dat Jakobus als eerste van de apostelen zijn werk in Gods koninkrijk met de dood moest
bekopen (Hand.12:1,2), en dat zijn broer Johannes hoogstwaarschijnlijk het langs heeft geleefd.
Zie voor dat laatste Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
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3. De eerste genezingen.

Hoofdstuk 4:23-25

23 Hij trok rond in heel Galilea, leerde in hun synagogen, maakte het evangelie van het
koninkrijk bekend, en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

24 Het gerucht van Hem verspreidde zich tot in heel Syrië. Ze brachten bij Hem alle men-
sen die ziek waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en ver-
lamden. Hij genas hen.

25 Hem volgden grote volksmenigten vanuit Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en
vanuit de overkant van de Jordaan.



De apostel Matteüs geeft in het onderstaande gedeelte (v.23-25) een beschrijving van het ver-
lossingswerk van de Mensenzoon. In deze periode bestond er veel belangstelling voor het suc-
cesvolle optreden van Gods Zoon.

23 [En/Ook/Zelfs] Hij trok (of ging/wandelde) rond (in) (ge)heel Galilea, lerend (of on-
derwijzend) (= leerde) in (of door/met) hun synagogen (of hun bijeenkomsten (van Joden)),
[en/ook/zelfs] bekend makend (of afkondigend/verkondigend) (= maakte … bekend) het
evangelie (of de blijde boodschap/het goede bericht) van het koningschap (of het koninkrijk),
en genezend (of (be)dienend) (= genas) elke (of iedere/alle) ziekte (of lijden/kwelling) en elke
(of iedere/alle) kwaal (of zwakheid/slapheid) onder (of in/door/met) het volk.

Met de woorden het koningschap (of het koninkrijk) wordt in vers 23 het koningschap (of het
koninkrijk) van God bedoeld.133

Jezus bleef niet in Kapernaüm of in de omgeving van die stad. Nee, in heel Galilea ging Hij
hard aan de slag met zijn werk. Dat bestond uit mensen onderwijs geven over het koningschap
van God (vgl. Mat.5-7) en mensen genezen van allerlei ziekten en kwalen (vgl. Mat.8,9). Het
één was onlosmakelijk verbonden met het ander. De wonderen bekrachtigden het onderwijs
van de Mensenzoon (b.v. Mat.9:6, Joh.14:11).

Al in het begin van zijn werk blijkt een belangrijk verschil met het optreden van Johannes de
Doper. Nergens lezen we in de Bijbel, dat Johannes wonderen had gedaan, of mensen van
ziekten had genezen. In de eerste tijd van het optreden van de Zoon van God lag het accent
daarvan meer op zijn verlossingswerk en de blijde boodschap, dan op de komende berechting
van de Here, zoals dat bij Johannes het geval was.

Synagogen zijn waarschijnlijk gedurende de Babylonische ballingschap ontstaan. Het zijn
gebouwen waarin Joden op rust- en feestdagen bij elkaar kwamen (en nog steeds komen) om
een gedeelte uit de Bijbel van die tijd te lezen, en erover te spreken (Hand.13:15). Iedereen
die ze in die tijd geschikt vonden, mocht het woord voeren. Geregeld gaf de Here Jezus on-
derwijs in een synagoge (vgl. Luk.4:3).134

24 [En/Ook/Zelfs] het gerucht (of het bericht) van Hem vertrok (of ging (weg)/verdween)
(= verspreidde zich) (tot) in (of naar/tot) (ge)heel Syrië. [En/Ook/Zelfs] ze brachten (of boden
… aan/offerden) bij Hem al(le(s)) de ziek (of ellendig/ongelukkig) zijnden (of hebbenden/
(vast)houdenden) (= Hem alle( mense)n die ziek waren), gekweld (of in het nauw gebracht/
geplaagd) door allerlei ziekten (of kwellingen) en (of ook/zelfs) pijnen (of folteringen/kwel-
lingen),

133 Zie voor de betekenis daarvan de uitleg van vers 17 of Matteüs 3 vers 2.
134 Vroeger was een synagoge ook een gewone ontmoetingsplaats, een soort dorpshuis. Dat is trouwens tegen-
woordig nog steeds het geval.
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[en/ook/zelfs] (door één of meer kwaadaardige geesten) bezetenen, [en/ook/zelfs] maanzieken
(of (psychisch) gestoorden/lijders aan toevallen) en (of ook/zelfs) (éénzijdig/gedeeltelijk) ver-
lamden. [En/Ook/Zelfs] Hij genas (of (be)diende) hen.

In Syrië, het gebied ten noorden van het heilige land,135 waren relatief veel Joden. Ze woon-
den vooral in de steden. Zij hadden natuurlijk veel belangstelling voor wat er in hun thuisland
Israël gebeurde. Via hen konden geruchten over de Here Jezus zich gemakkelijk verspreiden.

De Mensenzoon had blijkbaar de macht om alle patiënten te genezen. Daarmee deed Hij af-
breuk aan de macht van de zonde en de gevolgen daarvan. Niet alleen lichamelijke gebreken
en ziekten werden genezen. Gods Zoon bracht ook redding voor geestelijke ellende en bevrij-
ding van het lijden van menselijke zielen. De satan leed en lijdt bij elke genezing een neder-
laag.

Sommige verschijnselen van mensen die (door één of meer kwaadaardige geesten) bezeten
zijn, komen overeen met het ziektebeeld van hen die lijden aan epilepsie (Mark.9:17-20,
Luk.9:37-42). Toch is dat niet hetzelfde:
1. In de Bijbel komen immers mensen voor die door één of meer duivelen zijn bezeten, die

door hen kunnen spreken, en/of die zeer gewelddadig zijn (Mat.8:28-32, Luk.4:33-35,
8:27-29, Mark.1:23-26, 3:11, 5:1-13), of mensen die door hun bezetenheid doof, stom of
doofstom zijn (Mat.9:32,33, 12:22, Mark.9:25).

2. Bovendien staat er in Gods Woord dat de Here Jezus de geesten, die mensen in bezit had-
den genomen, uitdreef (Mat.8:16, 17:18, Mark.9:25-27, Luk.9:42).

Het is duidelijk, dat deze mensen lijden door het werk van de satan: de tegenstander van God.

Iemand die door één of meer kwaadaardige geesten was bezeten, werd in sommige gevallen
ook wel maanziek genoemd (Mat.17:14-18, vgl. Mark.9:17-27, Luk.9:37-42). Mensen met de-
ze vorm van bezetenheid kregen allerlei toevallen, of deden de meest verschrikkelijk dingen
met zichzelf. In de Oudheid dacht men, dat deze kwelling van mensen samenhing met de
stand van de maan.136 Daarom werd daarvoor het woord maanziek gebruikt.

In die tijd waren veel ziekten niet te genezen. Dit betrof vooral mensen die leden aan geeste-
lijke ziekten. Dat de Here Jezus dat wel kon, beschouwden ze vooral toen als een heel erg
groot wonder.

25 [En/Ook/Zelfs] Hem volgden grote (of vele) (volks/mensen)menigten (of scharen)
van(uit/af) Galilea, [en/ook/zelfs] Dekapolis (of Tien steden), [en/ook/zelfs] Jeruzalem, [en/
ook/zelfs] Judea en (of ook/zelfs) (van(uit/af)) (de) over(kant (van)) (of overzijde (van)/verder
(dan)) de Jordaan.

Heel veel mensen kwamen bij de Mensenzoon om zijn leer (Mat.7:28,29, 22:33, Mark.1:22,
11:18, Luk.4:32) en om zijn wonderen (Joh.2:23, 3:1,2, 4:48, 6:2, 7:31). Het is bijzonder, dat
zoveel mensen in staat waren om naar Hem toe te komen. Waarschijnlijk wisselden veel
groepen elkaar af. Bovendien waren er veel feestdagen waarop de Joden de gelegenheid had-
den om naar Jezus toe te gaan.

De Dekapolis was een gebied ten zuidoosten van het Meer van Galilea, waar vooral heidenen
woonden. Oorspronkelijk lagen er 10 steden in dat gebied. Welke steden dat precies zijn, is
niet met zekerheid te zeggen.137

135 Het huidige land Libanon hoorde in die tijd bij Syrië.
136 Dit is trouwens niet onmogelijk.
137 In dit gebied lagen volgens Plinius de steden: Damascus, Opoton, Filadelfia, Rafana, Skytopolis, Gadara,
Hippondion, Pella, Galasa, en Canata.
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4. De zaligsprekingen.

Hoofdstuk 5:1-12

1 Toen Hij de volksmenigten zag, ging Hij de berg op. Nadat Hij was gaan zitten, kwa-
men zijn discipelen bij Hem.

2 Hij opende zijn mond, en Hij onderwees hen, en zei:

3 “Gelukkig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk van de hemel.”

5 4 “Gelukkig zijn de zachtmoedige mensen, want zij zullen de aarde erven.”

4 5 “Gelukkig zijn de treurende mensen, want zij zullen getroost worden.”

6 “Gelukkig zijn de mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zul-
len verzadigd worden.”

7 “Gelukkig zijn de barmhartige mensen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.”

8 “Gelukkig zijn de mensen met een rein hart, want zij zullen God zien.”

9 “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden.”

10 “Gelukkig zijn de vervolgde mensen om de gerechtigheid, want van hen is het konink-
rijk van de hemel.”

11 “Gelukkig zijn jullie, wanneer ze ooit jullie verwijten zouden maken, zouden vervol-
gen, en ter wille van Mij al liegend allerlei kwaad over jullie zouden spreken.”

12 “Weest blij, en jubelt, want jullie loon is groot in de hemel, want zo hebben zij de pro-
feten die er voor jullie waren, vervolgd.”



In dit hoofdstuk begint het gedeelte (Mat.5:1-7:29) dat de Bergrede wordt genoemd. Daarin
staan verschillende toespraken van de Mensenzoon, die de apostel Matteüs in één groep bij
elkaar heeft gezet.138 Die toespraken vonden plaats in het begin van Jezus’ optreden. In die
periode toonden grote volksmenigten belangstelling voor zijn onderwijs. Pas toen na verloop
van tijd bleek, dat het grootste deel van het volk Israël zich niet echt wilde bekeren, ging de
Zoon van God over tot het spreken in gelijkenissen (Mat.13:1-53).

De Bergrede begint met de zaligsprekingen. Dat is het gedeelte (v.1-12) waarbij Jezus de Ge-
zalfde herhaaldelijk een kwetsbaarheid of nare situatie schetst, en vervolgens een verrassend
perspectief biedt. Daardoor krijgen de zinnen van deze verzen iedere keer een opvallende en
paradoxale (= schijnbaar tegenstrijdige) wending. Zo word je gestimuleerd om door te lezen.

1 En (of Nu/Maar) (= Toen Hij) de (volks/mensen)menigten (of de scharen) (be/na)-
ziend(e) (of bekijkend(e)/(op)merkend(e)) (= zag), ging (of klom) Hij (tot) in (of naar/tot) de
berg (= Hij de berg op). En Hij (neder)gezeten (= Nadat Hij was gaan zitten), kwamen zijn
discipelen (of volgelingen/leerlingen) (dichter)bij Hem.

Toen Jezus op een dag een grote volksmenigte zag, klom Hij een berg op, en ging daar zitten
om aan zijn leerlingen ofwel zijn discipelen onderwijs te geven. Zo konden meer mensen
Hem beter zien. Hoogstwaarschijnlijk was het een bekende berg in de buurt van zijn woon-
plaats Kapernaüm. Zittend onderwijs geven was de gewoonte in die tijd (Mat.24:3, 26:55,
Mark.4:1, 9:35, 13:3, Luk.4:20, Hand.16:13).

138 Bij de evangelist Lukas, die vooral in volgorde van tijd schreef, staan die toespraken verspreid over meedere
hoofdstukken van het gelijknamige bijbelboek.
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De discipelen die bij Jezus gingen zitten, hoeven niet precies dezelfde mensen te zijn als de
latere 12 apostelen. De volksmenigte bleef beneden.

2 En hebbende geopend (= Hij opende) zijn mond(, en) Hij onderwees (of leerde) hen,
zeggend(e) (of verklarend(e)) (= en zei):

3 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de armen (of de nederigen) van geest,
(om)dat (= want) van hen is het koninkrijk (of het koningschap) van de (wolken/sterren)he-
mel[en].”

In vers 3 moeten we denken aan mensen die ondanks tegenslagen in het leven zich echt heel
gelukkig kunnen voelen.

Wie zijn de armen van geest? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden moeten we vooral
letten op de tijd en de plaats, waar deze woorden zijn uitgesproken. De Here Jezus trad op in
Galilea op het moment dat al enige discipelen en belangstellenden zich om Hem heen hadden
verzameld. De mensen die daar en in de omstreken van dat gebied woonden, voelden zich
arm van geest. Ze hoorden niet bij de culturele bovenlaag van de bevolking. Die bovenlaag
bevond zich vooral in het belangrijke gebied Judea met de hoofdstad Jeruzalem en de prachti-
ge tempel. In het noorden van Israël echter, woonden de mensen die in verreweg de meeste
gevallen niet zo hoog waren opgeleid. Door de elite werden ze veracht als de volksmenigte
die de wet van God niet kent (Joh.7:49). Het was een halfheidense bevolking van midden-
standers, harde arbeiders en zwakken van de samenleving; van boeren, vissers, knechten, sla-
ven, bedelaars en zieken. Veel mensen waren zo arm en uitgebuit, dat ze aan de verplichtin-
gen van de godsdienstige normen van de elite van het volk niet konden voldoen. Daar hadden
ze geen tijd, geen mogelijkheden, geen geld en niet voldoende kennis voor. Juist voor mensen
zoals zij, die niets van zichzelf verwachtten, maar toch Jezus wilden volgen, was het geluk
van het koninkrijk ofwel het koningschap van God (vgl. Jes.11:4, Ps.72:2-4).

Dit geldt ook voor de dienaren van de Here van vandaag. Ze weten, dat ze uit zichzelf zwak
en arm van geest zijn. Ze zijn niet in staat om te leven zoals de hemelse Vader dat graag wil,
maar ze willen in al hun onvolmaaktheid er zich wel voor inzetten. Ze verwachten echter alles
van Gods genade en liefde. Voor hen is het koningschap vanuit de hemel de bron van eeuwig
heil.

De woordgroep het koningschap van de hemel betekent hetzelfde als het koningschap van
God.139 Wat is nu precies het koningschap (of het koninkrijk) van God?

De profeet Daniël had al gezegd, dat er een tijd zou komen, waarin de Here een eeuwig ko-
ningschap (of koninkrijk) zou stichten. Dat eeuwige koningschap zou op den duur aan alle
andere koningschappen en koninkrijken een einde maken (Dan.2:44, Dan.7:13,14).140

Na de hemelvaart van de Here Jezus is zijn koningschap van de hemel begonnen. Dat eeuwige
koningschap was en is niet alleen maar voor de hemel bestemd. Het oefent ook zijn macht en
invloed uit op de aarde. Ja, zelfs op de hele schepping. Het zal op den duur aan alle andere
koningschappen een einde maken. Doordat de Zoon van God voor alle zonden van de hele
wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2),141 zijn de rechten van

139 De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam
van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de
hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van God.
140 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
141 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
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de satan ingeperkt. Door de komst van het eeuwige koningschap vanuit de hemel kon het
Evangelie zich over heel de wereld verspreiden.142

De Heiland liet met het genezen van het lichaam en/of de ziel van mensen, door zijn wonde-
ren en door zijn onderwijs al iets van de gevolgen en de kracht van het koningschap van God
op de aarde zien. De mensen die Hem als hun koning dienen, zijn burgers van zijn konink-
rijk (Ef.2:19, Fil.3:20).

In het volgende vers gaat het niet plotseling over een andere groep mensen. In heel dit gedeel-
te (v.1-12) gaat het steeds over dienaren van de Here, waarbij iedere keer een ander aspect
wat meer naar voren komt.

5 4 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de zachtmoedige(of zachtaardige)(
mense)n, (om)dat (= want) zij zullen de aarde (of het land/de grond) erven (of beërven).” 143

Met de zachtmoedige mensen worden hier niet alle zachtaardige of aangename mensen be-
doeld. De boodschap van het bovenstaande vers was in eerste instantie gericht aan het gewone
volk in Galilea. Die mensen waren ondergeschikt aan het Romeinse rijk. Ze waren geen baas
over hun eigen land, en hadden moeite om zich te kunnen handhaven. Ze hadden niet de or-
ganisaties en middelen om zich tegen de willekeur van hun bestuurders te kunnen verweren.
Ze konden zich alleen maar nederig opstellen, en het beste ervan maken. Het gaat hier dus
over (ongeveer) dezelfde mensen als in vers 3.

Juist tegen deze kwetsbare mensen zei de Here Jezus, dat ze zelfs de hele aarde zouden er-
ven (Ps.37:9,11,29,34). De zegen van het koningschap vanuit de hemel zal van doorslageven-
de betekenis zijn op de wereld.

Datzelfde geldt ook voor de dienaren van de Mensenzoon van vandaag. Deze mensen hebben
de liefde van God leren kennen. Zij hebben de opdracht om niet alleen Hem lief te hebben,
maar eveneens om van elkaar te houden (Lev.19:18, 25:25, Mat.19:19, 22:39, 5:44, enz.). Met
de hulp van de Heilige Geest moeten ze leren om door hun geestelijke groei zachtmoedig te
worden (Mat.11:29, Gal.5:22, Tit.3:1-7). Ze hebben het lang niet altijd makkelijk. Op deze
zondige wereld hebben ze nauwelijks een vaste grond onder hun voeten. Hoewel juist deze
mensen recht hebben op de wereld (Mat.19:29), die de Almachtige heeft geschapen, voelen ze
zich vaak vervreemd in deze maatschappij. Toch zullen ze de hele nieuwe aarde, die de Here
zal maken, erven (Op.21:1-22:5).

4 5 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de treurende(of rouwende)( mense)n,
(om)dat (= want) zij zullen getroost (of bemoedigd) worden.”

De treurende mensen lijden op aarde, doordat het zo slecht gaat in de wereld. Ze hebben ver-
driet, als ze de wettenloosheid, oppervlakkigheid en liefdeloosheid om zich heen zien; ver-
driet over de zonde en de gevolgen daarvan. Ze zien, dat veel mensen worden onderdrukt en/
of uitgebuit. Ze voelen zich vreemden op deze aarde. De treurende mensen hebben eveneens
hun eigen problemen, zwakheden en gevoelens van twijfel. Regelmatig roepen ze naar God
om hulp, en ze willen dicht bij Hem leven en schuilen. Deze mensen zullen worden getroost,
bemoedigd en geholpen (Ps.126:5, 2Kor.7:10, Jak.4:9,10, Op.21:4).144

6 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn de mensen) d(i)e hongeren[den] (of

142 Zie eventueel nog de uitgebreidere uitleg van het koningschap van de hemel bij Matteüs 3 vers 2.
143 Op grond van het oudste teruggevonden handschrift van het Nieuwe Testament (= de Codex Sinaïticus) en de
inhoud is de gebruikelijke volgorde van de verzen 4 en 5 omgewisseld. Waarschijnlijk komt dit overeen met de
oorspronkelijke Griekse tekst.
144 Het woord troosten had vroeger ook de betekenis van helpen in zich. Vanuit die betekenis moeten we dit zo
opvatten en uitleggen. De Here bemoedigt niet alleen, maar helpt ook.
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sterk verlangen[den]) en dorsten[den] naar de gerechtigheid (of de rechtvaardigheid), (om)dat
(= want) zij zullen verzadigd (of gevoed) worden.”

Kinderen van de hemelse Vader lijden door al het onrecht wat ze om zich heen zien, en/of zelf
moeten meemaken. Door al dat onrecht komen veel mensen niet tot hun recht en hun doel. Er
zijn bijvoorbeeld grote graaiers die zoveel mogelijk materiële rijkdommen binnenhalen zelfs
al gaat dat ten koste van anderen.145 De één strooit met geld, terwijl andere mensen creperen,
of nauwelijks rond kunnen komen. Het is echter Gods bedoeling, dat iedereen evenveel ruimte
en kansen moet krijgen.146 Denk maar aan de sociale wetten, die de Here via Mozes aan zijn
volk Israël heeft gegeven (b.v. Lev.25, Deut.15:1-11). Deze wetten waren uniek voor die tijd,
en ze kunnen en moeten ook nu nog van grote betekenis zijn. Zowel de Israëlieten, als de
mensen van vandaag hebben zich helaas niet aan de richtlijnen van die wetten gehouden.147

Mede hierdoor voelen veel Christenen zich niet thuis in deze wereld. Het onrecht en de zonde
brengt veel verdriet en ellende met zich mee. Dienaren van God zijn niet tevreden met het
uiterlijk nakomen van de wetten van de Here, zoals de Farizeeën dat deden. Zij zijn niet blij
met mensen die langs de randen van de regels lopen; met hen die de schone schijn ophou-
den (Mat.23:25). Mensen die Jezus echt willen volgen, hebben een sterk verlangen naar eer-
lijkheid, recht en rechtvaardigheid. Zij willen Gods wetten bij wijze van spreken opeten en
opdrinken, en zo een deel van zichzelf maken. Zij willen leven naar de geest van die wetten.

Toch kunnen zij gelukkig zijn, want zij zullen verzadigd worden. De Here heeft het beloofd.
Hij biedt levend water aan. Het levende water lest de dorst voor altijd (Joh.4:10-15). Bij de
mensen die van het levende water drinken, zullen stromen van levend water uit hun binnenste
vloeien. Zij ontvangen de Heilige Geest, en ze kunnen daardoor ook andere mensen verrij-
ken (Joh.7:38,39). Zij die het brood van God eten, worden door Hem verzadigd, en sluiten een
eeuwig verbond met Hem (Jes.55:1-3).148 De gezalfde Jezus noemde zichzelf het levende
brood (Joh.6:32-35). Ieder die Hem oprecht wil dienen, krijgt verlossing van zonden en
schuld.149 Dit betekent, dat deze mensen volledig recht, gerechtigheid en eeuwig leven ont-
vangen (Joh.6:27). Is dat geen blijde boodschap?

7 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de barmhartige(of milde)( mense)n,
(om)dat (= want) zij zullen barmhartigheid (of mildheid) (onder)vinden (of ontvangen).”

Het gaat in vers 7 niet over alle aardige mensen in deze wereld. Het is geen los vers, waarbij
je met het tekstverband geen rekening hoeft te houden. In het bovenstaande vers gaat het niet
over aardige mensen in algemene zin, of over goedzakken die niet wereldwijs zijn, maar over
mensen die juist heel verstandig zijn. Het zijn wijze mensen die bij Gods Zoon willen horen,
en Hem steeds beter willen leren kennen (Job 28:28, Ps.111:10, Spr.1:7, 9:10).

Mensen die Jezus de Gezalfde willen volgen door Hem te dienen, behoren wel barmhartig en
genadig te zijn, want ze weten hoe barmhartig en liefdevol de Almachtige voor hen is. Door

145 Ook koningen in Israël mochten zich niet gedragen als grote graaiers, waardoor andere mensen in de knel
komen (Deut.17:17). Toen koning Salomo (972 – 932) dat wel deed, werd hij onder andere daarvoor door God
gestraft (1Kon.11:1-10).
146 Denk hierbij ook maar eens aan de talrijke abortussen in Nederland. Deze ongeboren baby’s die zijn ver-
moord, kregen niet de ruimte die God ze heeft toebedeeld.
147 Overeenkomstig de betekenis die de Here Jezus aan de wetten van het oude verbond toeschrijft, is het in de
tijd van het nieuwe verbond niet de bedoeling om in de huidige samenleving die wetten letterlijk te laten gelden,
maar wij moeten wel leven overeenkomstig de intentie en de geest daarvan. Dit betekent, dat er voor Christenen
geen ruimte kan en mag zijn voor liberale opvattingen, of voor steun aan vergelijkbare stromingen in de maat-
schappij. Als in de praktijk ieder voor zich gaat, dan is God zeker niet voor ons allen. Daar kan zijn zegen niet op
rusten.
148 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
149 Deelhebben aan de Here en zijn verlossingswerk herdenken we bij het Heilig Avondmaal (1Kor.10:16).
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die grote liefde voor de mensen heeft zijn Zoon voor alle zonden en tekortkomingen willen
lijden en sterven aan het kruis (1Joh.2:1,2). Hij heeft voor iedere oprechte Christen alle schuld
betaald en kwijtgescholden (Joh.3:16). Mede daarom wil de Here, dat elke volgeling van Hem
ook iedereen vergeeft, die oprecht om vergeving vraagt (Spr.21:13, Mat.6:12,14,15, 18:21-35,
vgl. Jak.2:13), en zijn of haar best doet om niet opnieuw in het kwaad te vervallen. Ondanks
alles kunnen de barmhartige dienaren van God gelukkig zijn, want zij mogen zeker weten, dat
zij barmhartigheid van hun hemelse Vader zullen ondervinden (1Pet.1:3-5).

8 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de reinen (of de schonen) van hart (=
de mensen met een rein hart), (om)dat (= want) zij zullen God zien (of zullen naar God kij-
ken).”

Wat wordt er bedoeld met mensen die rein van hart zijn? Het hart zagen de mensen in die tijd
als de kern en vertegenwoordiging van de hele mens.150 Het hart was de oorsprong van al het
leven (Spr.4:23). Als het hart rein en schoon is, dan is de hele mens dus rein (vgl. Ps.24:4,
51:12). Dan hebben we het over volledig oprechte mensen zonder zonden en tekortkomingen.

Niemand echter, kan dat zijn zonder de hulp van Jezus de Gezalfde (Rom.7:14-25). Uit gena-
de beschouwt de Here de mensen die Hem willen volgen, en die tegen de zonden strijden, als
zijn dienaren die niet kunnen zondigen, want ze zijn zijn eigendom (1Joh.3:9, vgl. Joh.9:41).
Helaas zondigen alle Christenen op aarde nog steeds, maar door het grote offer van de Men-
senzoon brengt de hemelse Vader hun zonden niet in rekening, want die zijn allemaal al be-
taald (Ps.34:23, Jes.53:12b, Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2). Mede uit
dankbaarheid daarvoor proberen oprechte dienaren van de Almachtige steeds beter te leren
om zonder zonde en slechtheid te leven (vgl. Ps.86:11).

Zij zullen God zien. Geen enkel zondig mens echter, kan Hem volledig zien, want dan zou hij
of zij sterven (Ex.33:18-23). Zijn heerlijkheid is daarvoor veel te groot. Op de nieuwe aarde,
die de Here zal maken, zal dat wel mogelijk zijn (1Kor.13:12, 1Joh.3:2, Op.22:4a), want daar
zullen al zijn dienaren voor eeuwig zonder zonde en slechtheid leven (Op.21:1-22:5). De te-
genstelling tussen de hemel en de wereld zal dan zijn verdwenen. Halleluja!

9 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de vredestichters (of de vredelieven-
de( mense)n, (om)dat (= want) zij zullen (als) (aangenomen) zonen (of nakomelingen) van
God genoemd (of (op)geroepen) worden.”

De mensen die op aarde meestal als vredestichters worden aangeduid, zijn zij die zich inspan-
nen om oorlogen of ruzies te voorkomen, of te beslechten.

In vers 9 gaat het echter niet specifiek over deze mensen. Met de term vredestichters worden
zij bedoeld, die door de hemelse Vader zijn aangenomen als zijn kinderen. Opnieuw heeft de
apostel Matteüs het hier over hen die bij de Here Jezus willen horen, en Hem willen dienen.
Toen de Zoon van God nog maar kort geleden was geboren, zongen de engelen al, dat Hij vre-
de zou brengen op aarde bij mensen waarin Hij veel plezier heeft (Luk.2:14). Hij is de Vorst
van de echte vrede (Jes.9:5), die de strijd tegen de zonde succesvol heeft gestreden; tegen de
zonde die de vrede op de aarde verstoort, en alle ellende in de wereld veroorzaakt.

Echte vrede betekent niet alleen geen ruzie, geen strijd, geen geweld en het niet verstoren van
de rust, maar vooral het liefdevol nastreven van harmonie en een goede relatie met de Al-
machtige en met de mensen (Rom.14:19, Hebr.12:14). Echte vredestichters zijn kinderen van

150 Dit blijkt uit de parallellismen die in de Bijbel voorkomen (Ps.13:3, 16:9, 19:9, 24:4, 26:2, Spr.2:2,10, 3:1,
4:21, 5:21, 7:24,25).
Bij een parallellisme staan 2 of meer (bij)zinnen bij elkaar. Die zinnen zeggen met andere woorden min of meer
hetzelfde, waardoor ze elkaar aanvullen en ophelderen. Dit kwam in de Hebreeuwse literatuur veel voor.
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de hemelse Vader (Rom.8:23, 1Joh.3:1,2), die de blijde boodschap van verlossing en van eeu-
wig geluk verspreiden met hun woorden (vgl. Ef.2:17), en die door hun daden het effekt van
die boodschap op mensen, actief laten zien (Mat.5:16). Het is de blijde boodschap die de vre-
de van God in de harten van iedereen wil brengen. Oprechte Christenen zijn vredestichters.

10 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) (zijn) de vervolgde(of mishandelde)( men-
se)n om (wille van) de gerechtigheid (of de rechtvaardigheid), (om)dat (= want) van hen is het
koninkrijk (of het koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en].”

Als je de Here Jezus wil liefhebben boven alles, dan doe je dat niet alleen in theorie, maar ook
in de praktijk. Die liefde voor Hem moet eveneens blijken uit je liefde voor je medemensen.
Vanuit liefde voor God wil je de Bijbel lezen, bestuderen, en toepassen in het dagelijks leven.
Je streeft er dan naar om oprecht en rechtvaardig te zijn. Het houdt bovendien in, dat je andere
mensen, en zelfs je vijanden, eerlijk en liefdevol behandelt (Lev.19:34, Mat.5:43-45, 19:19,
22:39, Luk.10:27). Je behoort daarbij ook op te komen voor de zwakken in de samenleving.
Dit geldt temeer als deze mensen, die het moeilijk hebben, Christenen zijn (Lev.19:17,18).

Mensen die leven vanuit gerechtigheid en waarheid hebben het vaak moeilijk. Ze worden
soms gevangengezet, gemarteld en/of vermoord. Vaak gaat de tegenstand en tegenwerking
minder openlijk en duidelijk, maar veel oprechte dienaren van God moeten in dit aardse leven
grote offers brengen. Trouw zijn en blijven aan wat de hemelse Vader van ons vraagt, is
meestal niet gewenst. Je houden aan zijn wetten en regels, die er zijn voor het welzijn van
iedereen, is niet erg populair. Eerlijk zijn, en opkomen voor mensen die in de knel dreigen te
raken, word je meestal niet in dank afgenomen. Dat hebben veel profeten in de tijd van het
Oude Testament ook ervaren (v.12b).

Toch ervoeren ze het leven samen met de Here vanuit gerechtigheid en rechtvaardigheid als
de kostbaarste schat en het hoogste goed. Ze hadden er vaak alles voor over, want zonder God
konden ze niet verder leven. Daarvoor wilden ze in veel gevallen alles doorstaan; zelfs ver-
volging om hun geloof. Dat komt overeen met wat de gezalfde Jezus wil. Zijn dienaren moe-
ten het zuiverende zout op aarde zijn (Mat.5:13, Mark.9:50, Luk.14:34). Hij wil, dat ze op
Hem lijken, en zijn medestrijders zijn in zijn koninkrijk.

Het gelukkig prijzen van de kinderen van de hemelse Vader eindigt in vers 10, zoals het is be-
gonnen. Voor de mensen die Hem willen dienen, zoals Hij dat graag wil, is het koningschap
vanuit de hemel de bron van geluk en van eeuwig heil (v.3). Het herhalen van die rijke belofte
toont de grote eenheid van deze verzen aan (v.3-10). Het gaat niet over verschillende groepen
mensen, maar over één groep van verschillende mensen. Het zijn allemaal Christenen die met
hun eigen capaciteiten en talenten de Mensenzoon willen volgen. Ze zullen worden beloond,
waarbij slechts de accenten op een andere manier worden gelegd.

De Here Jezus wist, dat Hij in de nabije toekomst zwaar zou moeten lijden. Hij wist ook, dat
zijn volgelingen een zeer moeilijke tijd van vervolging en geestelijke strijd zouden meema-
ken. Daarom richtte Hij zich in de volgende 2 verzen rechtstreeks tot hen. Daarin volgt de toe-
passing van vooral het bovenstaande vers (v.10).

11 “Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) zijn jullie (of bent u), wanneer (of als) (ooit)
ze jullie (of u) zouden (of mochten) verwijten (maken) (of smaden/berispen), [en] zouden (of
mochten) vervolgen (of mishandelen), en ter wille van (of om) Mij (al) liegend(e) (of bedrie-
gend(e)) alle(rlei) (of elk/ieder) kwaad (of slecht(heid)) [zaak (of uitspraak/toespraak/woord)]
over (of tegen(over)) jullie (of u) zouden (of mochten) spreken (of zeggen).”

Dat deze boodschap in eerste instantie vooral tegen de discipelen werd uitgesproken, wil niet
zeggen, dat dit alleen voor hen geldt. Deze woorden hebben ook voor al Jezus’ andere volge-
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lingen grote betekenis. Het zal misschien niet zo gaan als bij de apostelen, maar trouwe diena-
ren van God zullen met vergelijkbare situaties te maken krijgen.

Het is duidelijk, dat iemand niet in grote problemen moet raken door zijn of haar eigen mis-
daden (1Pet.4:15). De woorden van vers 11 en 12 gelden alleen als de verwijten en roddels
zijn gebaseerd op leugens. Het gaat hier over mensen die van alles wordt verweten, omdat ze
gehoorzaam willen zijn aan de Here Jezus (1Pet.3:14-16).

12 “Weest blij, en jubelt (of springt op van blijdschap), (om)dat (= want) jullie (of uw)
loon (of beloning) (is) groot (of veel) in (of met/door) de (wolken/sterren)hemel[en],151 want
(of immers) zo (of op deze manier) hebben zij de profeten d(i)e (er) voor jullie (of u) (waren),
vervolgd (of mishandeld).”

Veel profeten die optraden in de tijd van het Oude Testament hadden het erg zwaar. Ze kregen
geen tegenstand te verduren, omdat ze zeiden, dat je de Here moest dienen. Dat vond iedereen
wel prima. Ze werden wel lastig gevonden, omdat ze waarschuwden, dat God wil worden ge-
diend en geëerd, zoals Hij dat graag wil, en dat je dan ook je medemens moet liefhebben als
jezelf. Ze werden soms bespot en belasterd. In andere gevallen werden ze gevangengezet, ge-
marteld en/of vermoord, omdat ze protesteerden tegen onrecht en uitbuiting, en omdat ze op-
kwamen voor de zwakken in de samenleving.

Oprechte Christenen kunnen ondanks al hun verdriet en narigheid toch de moed erin houden.
Ze kunnen blij zijn, omdat ze de vrede van de Heilige Geest in hun harten mogen meedragen.
Ze mogen leven in harmonie met de hemelse Vader. Ze hoeven niet te wanhopen, omdat ze
weten, dat God zorgt, en de boel niet uit de hand laat lopen. Hij staat aan hun kant (1Pet.4:14),
en strijdt met hen mee. Ze kunnen al hun zorgen bij Hem neerleggen, en hun gebed heeft erg
veel kracht (Mat.7:7-11, Joh.16:24, Jak.5:16b). De beloning van het volgen van de Here Jezus
zal groot zijn (Mat.10:41,42). Het lijden in deze wereld zal absoluut niet opwegen tegen het
grote geluk, dat komen zal (Rom.8:18). Als de strijd voorbij is, zullen ze voor eeuwig geluk-
kig zijn, en de nieuwe aarde erven (Op.21:1-9).

151 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander.
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5. De discipelen van Jezus en de wereld.

Hoofdstuk 5:13-16

13 “Jullie zijn het zout van de aarde. Als nu het zout smakeloos zou worden, waarmee zal
het gezouten worden? Het is nergens meer nuttig voor, behalve om weggegooid te worden, en
door de mensen vertrapt te worden.”

14 “Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet geheim ge-
houden worden.”

15 “Ook steekt men geen lamp aan, en zet men haar onder een korenmaat, maar op een
standaard, en zij schijnt voor iedereen in huis.”

16 “Schijnt zo met jullie licht voor de mensen, zodat zij jullie goede werken zouden kun-
nen zien, en zij jullie Vader in de hemel zouden verheerlijken.”



Na de toepassing van de zaligsprekingen zegt de Here Jezus, dat zijn discipelen het zout van
de aarde en het licht van de wereld zijn. Met de uitleg van deze 2 begrippen vormen deze
verzen (v.13-16) een samenvatting van wat er in de Bergrede verder wordt uitgewerkt.

13 “Jullie zijn (of U bent) het zout van de aarde (of het land/de grond). Als (of Indien) nu
(of en/maar) het zout smakeloos (of krachteloos) zou (of mocht) worden, met (of door/in) wat
(of welk(e)/wie) (= waarmee) zal (het/dan) gezouten (of met zout gestrooid) worden? Tot (of
Naar/(Tot) in) (= Voor) niets (of niet één/niemand) (= nergens) is het nuttig (of krach-
tig/sterk/machtig) meer (of nog (verder)/verder/voortaan) (= Het is nergens nuttig meer voor),
behalve (als) (of tenzij/dan/als (toch) niet) (om) (naar) buiten (weg)gegooid (of (weg)gewor-
pen/gestrooid) (= om weggegooid) te worden, en door (of onder invloed van) de mensen ver-
trapt (of onder de voet gelopen/vertreden/veracht) te worden.”

Er staat niet, dat de discipelen het zout van de aarde moeten worden. Nee, ze zijn het al. Het
zout geeft veel smaak aan het eten, en het houdt het bederven van voedsel tegen. Zo moeten
de discipelen en alle andere dienaren van God zich gedragen: als smaakmakers en tegenstan-
ders van het bederf en de slechtheid in de maatschappij (Fil.2:15, Kol.4:6). Dit doe je door je
vast te houden aan de normen die de Bijbel voor ons bestwil heeft aangegeven. Ook al ga je
hiermee dwars tegen de gangbare opvattingen van de verheidenste samenleving in.

Als zout in aanraking komt met vocht en andere stoffen kan het door ontbinding onbruikbaar
en smakeloos worden. Waneer dat het geval is, dan heeft het geen nut meer. We gooien het
dan weg, en kijken er vervolgens niet meer naar om.152

Iets vergelijkbaars daarmee gebeurt met Christenen die verslappen, en zich niet actief opstel-
len. Het geloof in de Here is bij hen dan hooguit een persoonlijke mening of beleving. Ze
hebben voor bijbelstudie en voor gebed erg weinig tijd, of het komt er helemaal niet van.
Vaak komen ze in hun omgeving er niet voor uit, dat ze bij Jezus willen horen. Ze doen zo-
veel mogelijk met de anderen mee. Dit smakeloze zout is absoluut niet geschikt binnen het
koninkrijk van de hemelse Vader (vgl. Mat.8:12, Luk.13:25, Joh.15:6,8).

14 “Jullie zijn (of U bent) het licht (of de ster/het vuur) van de wereld (of de aarde/het
heelal/de mensheid). Een stad (die) op (of boven) een berg ligt, kan niet (of is niet in staat (om
… te)) geheim gehouden (of verborgen/bedekt) worden.”

De Here Jezus wordt in de Bijbel het Licht van de wereld genoemd (Jes.42:6, 49:6, Joh.1:4-9,
3:17-21, 8:12, 9:5, 12:46). De discipelen ofwel volgelingen van de Mensenzoon worden door

152 In de buurt van de Dode Zee kon en kan het zout natuurlijk vrij gemakkelijk worden gewonnen.
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Hem en de Heilige Geest lichtdragers of lichtgevers. Ze moeten het licht dat ze van God krij-
gen, laten stralen in de donkere wereld (Ef.5:8, Fil.2:15). Terwijl de werking van het zout in
de eerste plaats naar binnen is gericht, en minder opvalt, moet het licht vooral naar buiten
stralen.

Zo moeten de dienaren van God zich gedragen als een stad op een berg. Zo’n opvallende stad
gaf in die tijd de richting aan. Vooral in het donker, als er geen of weinig licht scheen op het
platteland, dan was een stad op een berg een opvallende lichtbron. Die lichtbron kon en kan
niet geheim gehouden worden. Trouwe discipelen van Jezus wijzen andere mensen in deze
duistere wereld de weg. Ze kunnen de boodschap van het Licht van de wereld niet geheim
houden. Ze doen niet hun best om op te vallen, maar dat gebeurt vaak wel, want ze zijn an-
ders. Dit blijkt niet alleen uit hun woorden, maar vooral ook uit hun daden.

15 “Ook (of En) niet steekt men (of steken zij) een (olie)lamp aan (of in brand) (= Ook
steekt men geen lamp aan), en zet (of plaatst/maakt) men (of zetten (of plaatsen/maken) zij)
haar onder de (= een) korenmaat, maar (of eerder/toch/integendeel) op de (= een) standaard
(of kandelaar/luchter), en zij schijnt (of straalt) voor ieder(een) (of elk/allen) in (of door/met)
[het] huis.”

In de tijd waarin Jezus optrad, stond in de huiskamer vaak een olielampje, dat het hele vertrek
verlichtte. Zo wil de Mensenzoon, dat zijn volgelingen hun licht laten stralen (Ef.5:8). Het
licht moet eigenlijk wel opvallen.

Natuurlijk zet je dat lampje niet onder een omgekeerde korenmaat (= ongeveer 8¾ liter). De
grootte van een korenmaat uit die tijd is vergelijkbaar met het formaat van een emmer.

De trouwe volgelingen van Jezus hoeven niet te twijfelen, of ze wel voldoende licht kunnen
doorgeven. Als je niet weet, hoe je jouw licht kan laten stralen in deze wereld, dan kan je dat
aan Hem vragen, van Wie je het licht gekregen hebt. Dan zul je leren zien, hoe je met jouw
talenten en mogelijkheden iets voor het koninkrijk van God kunt betekenen. Hoe meer je leeft
in een persoonlijke relatie met de Here,153 hoe beter je zult begrijpen, wat je kunt en moet
doen in deze wereld.

16 “Schijnt (of Straalt) zo (of op deze manier) (met) jullie (of uw) licht (of ster/vuur) voor
(of in tegenwoordigheid van) de mensen, (zo)dat (of hoe (ook maar)) zij (of men) jullie (of
uw) goede (of mooie/bruikbare/geschikte) werken (of handelingen/daden) zouden (of moch-
ten) (of zou (of mocht)) (kunnen) (na/be/in)zien (of bekijken/(op)merken/weten), en zij (of
men) jullie (of uw) Vader [de] in (of door/met) de (wolken/sterren)hemel[en] zouden (of
mochten) (of zou (of mocht)) (kunnen) verheerlijken (of prijzen/eren).”

De goede werken moeten als een rode draad door het leven van Gods dienaren lopen. Wat we
met onze woorden belijden, moeten we met onze daden laten zien. Niet om het eeuwige geluk
te verdienen, maar om de Here daarmee uit dankbaarheid te dienen. Het gaat er niet in de eer-
ste plaats om, dat mensen ons eren om onze goede werken (Mat.6:1). Door onze woorden en
daden moet vooral onze hemelse Vader de eer krijgen, die Hem toekomt (vgl. 1Kor.10:31).
Alles wat we hebben en kunnen, hebben we immers van Hem gekregen!

153 Voor een goede relatie met de Here is het nodig, dat je onder andere voldoende tijd vrijmaakt voor bijbelstu-
die en gebed, en dat je er oprecht naar streeft om Hem (ook in praktische zaken) te gehoorzamen. Kortom, God
liefhebben, en daardoor doen, wat Hij graag wil.
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6. Jezus maakt de wetten en uitspraken van Gods profeten volledig.

Hoofdstuk 5:17-20

17 “Denkt toch niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben
niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen,

18 want stellig zeg Ik jullie: “Voordat ooit de hemel en de aarde zouden vergaan, zou be-
slist niet één jota of één tittel van de wet kunnen vergaan, totdat ooit alles zou zijn gebeurd.”

19 “Wie ooit dus één van deze kleinste geboden zou breken, en de mensen zo zou leren,
zal de minste genoemd worden in het koninkrijk van de hemel. Wie ze echter zou doen, en
zou leren, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk van de hemel,

20 want Ik zeg jullie: “Als jullie gerechtigheid niet overvloedig zou zijn, meer dan van de
schriftgeleerden en Farizeeën, zouden jullie het koninkrijk van de hemel beslist niet binnen-
gaan.”



Met de uitdrukking de wet en de profeten werden in de tijd van de Here Jezus en daarna,
meestal de voorschriften van het hele Oude Testament bedoeld. Met de wet duidde men de
5 boeken van Mozes aan, en met de profeten (en de geschriften) de rest van het Oude Testa-
ment.

Door de zaligsprekingen van de Mensenzoon zou de indruk kunnen ontstaan, dat de oude wet-
ten en voorschriften niet zo belangrijk meer waren. Zondige mensen werden door de Zoon
van God zelfs het zout van de aarde en het licht van de wereld genoemd (Mat.5:13a,14a).
Daarmee werd afgerekend met de gedachtengang van de Farizeeën,154 dat je het eeuwige le-
ven met de Here moest verdienen door goede werken te doen.

In de rest van dit hoofdstuk (v.21-48) geeft Jezus aan, dat Hij de voorschriften van het Oude
Testament volledig erkent. Wat Hij daarover aan de mensen vertelde, was wel in strijd met het
onderwijs van de Farizeeën, maar niet met de wetten van de Almachtige. Veel beter (en dui-
delijker) dan die theologen van zijn tijd legde de Mensenzoon aan zijn volgelingen uit, wat de
bedoeling van de voorschriften van God was en is (Mat.7:28,29).

17 “Denkt (of Gelooft/Meent) (toch) niet, (om)dat Ik gekomen (of verschenen) ben (om)
de wet of (of dan) de profeten af te schaffen (of te annuleren/te niet te doen/te ontbinden).155

Ik ben niet (of nee) gekomen (of verschenen) (om) af te schaffen (of te annuleren/te niet te
doen/te ontbinden), maar (of eerder/toch/integendeel) (om) te vervullen (of (aan) te vullen/
vol(ledig) te maken),

18 want (of immers(,)) stellig (of inderdaad/echt/zeker/amen) zeg (of verklaar) Ik jullie
(of u): “Tot(dat) (of Tot en met) ooit (of een keer/altijd) (= Voordat ooit) de (wolken/sterren)-
hemel en de aarde (of het land/de grond) zouden (of mochten) (kunnen) vergaan (of voorbij-
gaan/passeren), zou (of mocht) beslist niet (of nooit/geenszins) één jota of (of dan) één tittel
(of haakje/uiteinde/punt) van(uit/af) de wet (kunnen) vergaan (of voorbijgaan/passeren), tot-
(dat) (of tot en met) ooit (of een keer/altijd) (= voordat ooit) al(le(s)) zou (of mocht) (kunnen)
zijn gebeurd (of geworden/ontstaan).”

De Here Jezus was niet gekomen om de (geschreven) wetten of (de boeken van) de profeten af

154 De Farizeeën waren nationalistische mensen die de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven,
nauwkeurig wilden naleven (Hand.26:5). Bovendien onderhielden ze wetten die vanuit een soort traditieleer wa-
ren ontstaan. Ze verzetten zich fel tegen de invloed van de Griekse cultuur.
155 Dat de Here Jezus op de aarde is gekomen, duidt impliciet aan, dat Hij in de tijd voor zijn geboorte al be-
stond.
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te schaffen, maar om ze te vervullen. Hij heeft ze volledig vervuld door zonder zonden te le-
ven, en door zijn lijden en zijn sterven aan het kruis om daardoor voor de zonden van alle
mensen te betalen (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).156

Een jota of jot  (= j) was en is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet.

Met een tittel wordt een krom gedeelte of een uiteinde van een Hebreeuwse letter bedoeld.
Die krommingen mogen niet worden rechtgemaakt, en de uiteinden mogen niet worden weg-
gelaten, want tussen de Hebreeuwse letters  (= k of ch) en  (= b of v),  (= r) en  (= d), en

tussen de letters  (= g) en  (= w), of  (= ch) en  (= t) bestaan duidelijke verschillen in klan-

ken.

De bedoeling van de voorschriften van het Oude Testament blijft tot in het kleinste detail van
kracht,157 totdat het niet meer nodig zal zijn. Pas als de wolken- en sterrenhemel en de aarde
zullen zijn vergaan, zal er een nieuwe aarde komen. Daar zal dan volkomen gerechtigheid en
echte vrede heersen (Op.21:1-22:5), zodat die voorschriften overbodig zullen zijn.

19 “Wie (of Welk(e)/Wat) ooit (of een keer/altijd) (of Wie dan ook) dus (of ((wel)nu)
dan) één van deze kleinste (of minste) geboden zou (of mocht) breken (of ontbinden/losma-
ken), en de mensen zo (of op deze manier) zou (of mocht) leren (of onderwijzen), zal de min-
ste (of de kleinste) genoemd (of (op)geroepen) worden in (of door/met) het koninkrijk (of het
koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en]. Wie (of Welk(e)/Wat) (ze) maar (of nu/en)
(= echter) [altijd (of een keer/ooit)] (goed) zou (of mocht) doen (of maken), en zou (of mocht)
leren (of onderwijzen), die (of deze) zal groot genoemd (of (op)geroepen) worden in (of
door/met) het koninkrijk (of het koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en],

20 want (of immers) Ik zeg (of verklaar) jullie (of u) [(om)dat]: “Als (of Indien) (ooit)
jullie (of uw) gerechtigheid (of rechtvaardigheid) (toch) niet overvloedig (of buitengewoon/
over(bodig)) zou (of mocht) zijn, meer (of groter) dan van de schriftgeleerden (of de (gods-
dienst)leraren/schrijvers/klerken) en Farizeeën, zou(den) (of mocht(en)) jullie (of u) [tot (of
naar/(tot) in)] het koninkrijk (of het koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en] beslist
niet (of nooit/geenszins) binnengaan (of binnenkomen).”

Een schriftgeleerde was oorspronkelijk iemand die goed kon lezen en schrijven. Later kreeg
dit woord de betekenis van onderzoeker, leraar en uitlegger van Gods wetten en de geschriften
van zijn profeten (vgl. Mat.2:4). Onder hen werd veel gediscussieerd en gedisputeerd over
wat de belangrijkste en de minder belangrijke geboden waren.

De Farizeeën waren nationalistische mensen die de wetten die de Here via Mozes aan zijn
volk had gegeven, nauwkeurig wilden naleven (Hand.26:5). Bovendien onderhielden ze voor-
schriften die vanuit een soort traditieleer waren ontstaan. Ze verzetten zich fel tegen de in-
vloed van de Griekse cultuur.

Toen een schriftgeleerde uit de partij van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het belangrijkste
gebod was, was het antwoord van Hem erg duidelijk en verrassend. Je moet namelijk God
liefhebben boven alles, en evenveel houden van je medemens als van jezelf (Mat.22:34-40).
Met andere woorden, er is geen belangrijkste gebod. Alle geboden zijn even belangrijk; ook
de wetten en voorschriften die niet zo van belang lijken te zijn. De Mensenzoon handhaafde

156 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
157 Alleen de voorschriften die nodig waren om vooruit te wijzen naar het lijden van Jezus de Gezalfde tot zijn
dood erop volgde, zijn door dat lijden en sterven overbodig geworden. De bloedige offerdienst in de tempel is
daardoor niet meer nodig (Hebr.7). Daarom scheurde na het sterven van Jezus de Gezalfde het voorhangsel in de
tempel van boven naar beneden (Mat.27:51, Mark.15:38, Luk.23:45).
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hier dus het hele Oude Testament. De liefde voor God en elkaar vormt daarbij het uitgangs-
punt. Echte gerechtigheid en rechtvaardigheid van een mens betekent, dat hij of zij helemaal
aan het doel beantwoordt, waarvoor de Here hem of haar heeft geschapen. Dit wil zeggen, dat
de mensen van Hem en van elkaar houden, en dat ze de schepping met alles wat daarbij hoort,
goed en harmonieus moeten beheren, zoals de Almachtige dat wil (Gen.1:26-28). Het begrip
zonde geeft het tegenovergestelde aan. Dat brengt alleen maar ellende met zich mee (Gen.3).

Dienaren van God zijn niet tevreden met het uiterlijk nakomen van de wetten van de Here, zo-
als de Farizeeën dat deden. Zij zijn niet blij met mensen die langs de randen van de regels lo-
pen; met hen die de schone schijn ophouden (Mat.23:23-26). De gerechtigheid van oprechte
Christenen moet meer zijn dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën. Mensen die Jezus
echt willen volgen, verlangen naar eerlijkheid, recht en rechtvaardigheid (Mat.23:23b). Zij
willen Gods wetten een deel van zichzelf maken. Uit liefde willen zij leven naar de geest van
die wetten.

Zo gaan in goede harmonie recht en liefde samen. Dit kan niet anders, want recht zonder lief-
de is kil, en ontaardt in zinloze kadaverdiscipline. God wil niet, dat we evenals de Farizeeën
puur de regeltjes (zo min mogelijk) volgen. Daarentegen leidt liefde zonder recht tot persoon-
lijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder goede sa-
menhang met elkaar niet bestaan.158

Overeenkomstig vers 19 is op deze aarde en in de toekomst onderscheid in het koninkrijk van
de Here. Er is zelfs sprake van een zekere rangorde (Mat.25:14-29a). Iedereen zal uit genade
zijn of haar loon ontvangen voor de goede werken die hij of zij heeft gedaan (1Kor.3:10-14,
vgl. Mat.5:12, 6:1-4,16-18,20,21, 10:41,42). Daarbij is de trouw aan de Here Jezus vooral in
moeilijke omstandigheden erg belangrijk (Mat.5:11,12).

Voor ons allemaal is het echter onmogelijk om ons uit liefde aan alle wetten van God te hou-
den, hoe goed we ook ons best doen. Onze volkomen gerechtigheid en verlossing krijgen we
door ons geloof in de Heiland, en door onze liefde voor Hem (Rom.3:21-30, 5:17-21, 8:10,
10:4-13, Gal.2:21, 5:4,5, Fil.3:9). Goede werken moeten we niet doen om het eeuwige leven
te verdienen, maar uit liefde voor God (Mat.5:13-16, 1Kor.6:9-11, 13:4-8a, Hebr.10:24). Elke
dienaar van de Here houdt van Hem, omdat Hij alle mensen eerst heeft liefgehad. Dit blijkt
hieruit, dat Jezus de Gezalfde voor alle zonde al heeft betaald (Joh.3:16, 1Joh.2:1,2, 4:19).
Daardoor kan en wil alleen Hij aan alle mensen die Hem willen volgen, rust geven voor hun
zielen (Mat.11:28,29), want zij kunnen er zeker van zijn, dat ze uit genade voor eeuwig vol-
komen gerechtigheid zullen ontvangen.

158 Met het ontstaan van de zonde in de schepping schiep de satan niets nieuws, maar hij scheidde alleen, wat
God in harmonie bij elkaar had gebracht. Iets nieuws kan de tegenstander van de Here niet scheppen. Hij kan
alleen maar verwoesten.
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7. Jezus’ uitleg van het 6e gebod.

Hoofdstuk 5:21-26

21 “Jullie hebben gehoord, dat vroeger gezegd is: “Je moet geen moord plegen”, en: “Wie
ooit een moord zou plegen, zal schuldig zijn voor het gerecht.”

22 “Ik echter, zeg jullie, dat iedereen die zonder goede reden boos is op zijn broer, schul-
dig zal zijn voor het gerecht. Wie nu ooit tegen zijn broer zou zeggen: “Leeghoofd!”, zal
schuldig zijn voor de Hoge Raad, en wie ooit zou zeggen: “Dwaas!”, zal schuldig zijn tot het
helse vuur.”

23 “Als je dan jouw geschenk zou brengen naar het altaar, en daar je zou herinneren, dat
jouw broer iets tegen jou heeft,

24 laat jouw geschenk daar voor het altaar, en ga weg! Verzoen je eerst met jouw broer,
en kom dan, en breng je geschenk!”

25 “Wees van meet af aan vriendelijk tegenover jouw tegenpartij, zolang als je met hem
onderweg bent, zodat de tegenpartij jou niet zou overleveren aan de rechter, en de rechter jou
zou overleveren aan de dienaar, en jij in de gevangenis zal worden gegooid.”

26 “Stellig zeg Ik jou: “Je zou daar beslist niet uitkomen, totdat je ooit de laatste kwa-
drant zou hebben betaald.”



Door concrete voorbeelden uit de 10 geboden die de Here via Mozes aan zijn volk heeft ge-
geven (Ex.20:1-17, Deut.5:6-21), laat Jezus duidelijk het verschil zien tussen de wil van God
en wat de Farizeeën en de schriftgeleerden zeiden tegen het volk.

In dit gedeelte (v.21-26) gaat het over het 6e gebod, waarbij het elkaar vermoorden of doods-
laan wordt verboden (Ex.20:13, Deut.5:17). Daarbij wijst de Mensenzoon niet alleen op de
letter van de wet, maar ook op de bedoeling daarvan. Die bedoeling gaat veel verder, dan het
in eerste instantie lijkt, wanneer je de wet vooral letterlijk leest. Niet alleen de uiterlijke ver-
keerde daad wordt veroordeeld, maar eveneens de achterliggende foute gedachten en gevoe-
lens die tot die verkeerde daad kunnen leiden (b.v. Lev.19:17,18). Het gaat dus in principe
niet over verschillende zonden, maar over één en hetzelfde kwaad, dat op meerdere manieren
tot uiting kan komen.

De Mensenzoon die tegen zijn discipelen en een volksmenigte sprak (v.21), zei niet: “Jullie
hebben gelezen …”, maar “Jullie hebben gehoord ….” Blijkbaar werd het onderwijs uit de
kostbare boekrollen voorgelezen aan het volk. Vanwege de schaarste van de handgeschreven
rollen was dit heel gewoon (Ex.24:7, Joz.8:34,35, 1Kon.23:1,2, Neh.8, 9:1-3, Jer.36:4-17).

De Here Jezus zei dit alles in eerste instantie vooral tegen zijn discipelen, en via hen ook te-
gen iedereen die Hem wil dienen en gehoorzamen.

21 “Jullie hebben (of U hebt) gehoord (of verstaan/begrepen), (om)dat door (of tegen) de
ouden (of de oorspronkelijken) (= dat vroeger (of dat van ouds/vanaf het begin)) gezegd (of
gesproken) is: “Je (of Jij/U) zal (of zult) (= moet) niet (of nee) een (= geen) moord plegen (of
niet (of nee) vermoorden/doodslaan/doden)”, en (of nu/maar): “Wie (of Welk(e)/Wat) ooit (of
een keer/altijd) (of Wie dan ook) een moord zou (of mocht) plegen (of vermoorden/dood-
slaan/doden), zal schuldig (of onderworpen) zijn voor (of aan) het (ge)recht (of het vonnis/de
veroordeling).”

Bij de term de ouden gaat het niet over de mensen tegen wie Mozes zou hebben gesproken,
want de 10 geboden zijn voor heel Gods volk vanaf vroeger tot nu toe. Met de woorden de
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ouden zijn de leraren en schriftgeleerden bedoeld door wie vroeger tegen het volk Israël is
gesproken. De Here Jezus ging niet in tegen de wetten van Mozes, maar tegen de uitleg die de
Joodse leraren van de wet eraan hadden gegeven. Daar sloot het wetsonderwijs van de Fari-
zeeën en de schriftgeleerden uit de tijd van Jezus zich bij aan. Het gedeelte: “Wie een moord
zou plegen, zal schuldig zijn voor het gerecht”, staat niet in de 10 geboden uit de tijd van Mo-
zes (vgl. Ex.20:13, Deut.5:17), maar is een uitleg van de leraren van de wet.

Bij het woord gerecht gaat het over een plaatselijke rechtbank (Num.35:29, Mat.10:17). Deze
rechtbanken waren aanwezig in elke grotere stad met meer dan 120 mannelijke inwoners.

22 “En Ik (= Ik echter), zeg (of verklaar) jullie (of u), (om)dat ieder(e) (of elk(e)) [d(i)e]
[( zonder (goede) reden/tevergeefs/onbezonnen )] 159 boos (of geërgerd/geprikkeld/woedend)
zijnde (of makend(e)) (= ieder(een) die zonder goede reden boos is) op (of over/van/door) zijn
broer, schuldig (of onderworpen) zal zijn voor (of aan) het (ge)recht (of het vonnis/de veroor-
deling). Wie (of Welk(e)/Wat) nu(,) (of en wie/maar wie) ooit (of een keer/altijd) (of Wie dan
ook nu(,)) tegen zijn broer zou (of mocht) zeggen (of spreken): “Leeg(hoofd)!”, zal schuldig
(of onderworpen) zijn voor (of aan) de (Hoge) Raad (of de Raad voor de Rechtspraak/het San-
hedrin), en wie (of welk(e)/wat) (of wie nu/maar wie) ooit (of een keer/altijd) (of en wie dan
ook) zou (of mocht) zeggen (of spreken): “Dwaas!”, zal schuldig (of onderworpen) zijn tot (of
naar/(tot) in) de hel van het vuur (of tot (of naar/(tot )in) het hellevuur) (= tot het helse
vuur).” 160

Met het woord broer wordt niet in de eerste plaats een biologische broer bedoeld, maar een
broer in de geestelijke zin van het woord.161 Alle mensen die ernaar streven om de wil van de
hemelse Vader te doen zijn broers en zussen van elkaar (Mat.12:49,50, Mark.3:34,35).

Bij het 6e gebod gaat het niet alleen om doodslag of moord, maar ook om alles wat tot zo’n
vreselijke daad kan leiden. Iedereen die onterecht boos is en blijft op zijn geestelijke broer of
zus, zal voor de rechtbank van God daarvoor verantwoording moeten afleggen (Op.20:12,13).
Daarbij horen uitingen van die boosheid zoals het uitschelden door middel van woorden als
leeghoofd en dwaas. Al deze verkeerde daden en gedachten zijn zonden tegen het 6e gebod: Je
mag niet iemand doodslaan of vermoorden. Iedereen zal door de hoogste rechtbank hiervoor
worden veroordeeld. Die veroordeelde mensen moeten voor altijd in het helse vuur blijven,
ofwel in het hellevuur (vgl. Op.20:14,15). Het is mede daarom heel erg belangrijk om liefde-
vol met je geestelijke broers en zussen om te gaan.

Trouwens, je mag (en moet soms zelfs) best terecht boos op iemand zijn. Dit gaat over situa-
ties waarin mensen zondigen tegen de Here en zijn geboden (Ps.139:19-22, Mat.3:7, 23:17,
Mark.3:5a, Luk.3:7, Ef.4:26, Jak.2:20).

23 “Als (of Indien) (ooit) je (of jij/u) ((wel)nu) dan (of dus) (jo)uw (of je) geschenk (of
gave) zou (of mocht) brengen (of offeren) naar (of op) het altaar, en daar je (of jij/u) zou (of
mocht) herinneren, (om)dat (jo)uw (of je) broer iets (of wat) tegen(over) (of over) (jo)u (of je)
heeft (of (vast)houdt),

24 laat (gaan/alleen) (jo)uw (of je) geschenk (of gave) daar voor (of tegenover/in tegen-
woordigheid van) het altaar, en ga (weg) (of vertrek)! Verzoen je (of u) eerst met (jo)uw (of

159 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, maar wel in andere handschriften. Hoogstwaarschijnlijk is het
later voor de duidelijkheid toegevoegd. Het is echter wel in overeenstemming met de rest van de Bijbel, omdat je
ook terecht boos kan zijn (Ps.139:19-22, Mat.3:7, 23:17, Mark.3:5a, Luk.3:7, Ef.4:26, Jak.2:20). Daarom is dit
verduidelijkende woord weergegeven in de bovenstaande tekst.
160 De woorden de hel van het vuur ofwel het hellevuur zijn afgeleid van de term het dal van een zoon van Hin-
nom. Dit dal lag ten zuidwesten van Jeruzalem. Daar werden kinderen geofferd voor de afgod Moloch (= de
afgod Koning). Deze kinderen werden verbrand (2Kon.23:10, Jer.7:31,32).
161 Onder de Joden werd het begrip broer ook wel voor een bevriende volksgenoot gebruikt.
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je) broer, en kom dan (of op dat moment/toen), (en) breng (of offer) je (of (jo)uw) geschenk
(of gave)!”

In de tijd waarin de Here Jezus optrad, brachten de Israëlieten hun offerdieren en landbouw-
produkten naar de priesters in de tempel om te worden geofferd.

Er staat niet, dat je iets tegen jouw broer hebt, maar dat je broer iets tegen jou heeft. Blijkbaar
gaat het hier over iemand die een offergeschenk voor God naar de priester wil brengen, terwijl
hij zijn broer (of zus) misschien verkeerd of onverstandig heeft behandeld. Hij herinnert zich,
dat zijn broer (of zus) boos op hem is. Dat hoeft niet eens altijd terechte boosheid te zijn. Het
kan ook een misverstand of onbegrip zijn.

Zo iemand moest eerst de tempel en de hoofdstad verlaten om te proberen de zaak in orde te
maken. Terwijl de Here Jezus dit in Galilea tegen zijn discipelen zei, betekende dit voor hen
nogal wat. Om van Jeruzalem met de offergeschenken naar Galilea terug te gaan zou toen
enige dagen reistijd kosten.

Kortom, je kunt van God geen vergeving van je zonden verwachten, als je niet goed je best
doet om het met je geestelijke broer of zus weer in orde te maken (Mat.6:12,14,15, 18:21-5,
Mark.11:25). Dat je er heel verstandig aan doet om ook met iemand in vrede te leven, die niet
jouw geestelijke broer of zus is, blijkt uit het voorbeeld dat in de volgende verzen (v.25,26)
aan de orde komt.

25 “Wees meteen (of snel/spoedig) (= Wees van meet af aan) vriendelijk (of welgezind/
vreedzaam) (tegenover/voor) (jo)uw (of je) tegenpartij (of tegenstander), zolang (als) (of tot-
(dat)/tot en met) [terwijl/totdat] je (of jij/u) met hem in (of met/door) (= op) [de] weg (of reis/
pad) (= met hem onderweg) bent, zodat de tegenpartij (of de tegenstander) (jo)u (of je) niet
(eens) zou (of mocht) overleveren (of uitleveren) aan de rechter (of de beoordelaar), en de
rechter (of de beoordelaar) [( (jo)u (of je) zou (of mocht) overleveren (of uitleveren) )] 162 aan
de dienaar (of de knecht/helper), en jij (tot) in (of naar/tot) (de) gevangenis (of bewaking) zal
worden (neer/weg)gegooid (of (neer/weg)geworpen).”

In vers 25 gaat het over een volgeling van de Here Jezus die waarschijnlijk onterecht door
iemand wordt beschuldigd, en voor de rechter wordt gedaagd. De Mensenzoon raadt die be-
schuldigde discipel (= volgeling) van Hem aan om, als het mogelijk is, onderweg te proberen
in contact te komen met zijn of haar tegenstander. Op die manier zou hij of zij misschien zon-
der tussenkomst van een rechter de zaak kunnen oplossen, want gelijk hebben betekent helaas
niet altijd gelijk krijgen. Bovendien ontstaan heel veel ruzies en conflicten door miscommuni-
catie. Een goed gesprek kan vaak veel problemen voorkomen.

Uit het 2e deel van het 25e vers en het vervolg kunnen we opmaken, dat je in die tijd blijkbaar
iemand via de rechter in de gevangenis kon laten zetten om hem zo te dwingen zijn schuld te
betalen (Mat.18:30, vgl.Luk.12:57-59).

26 “Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of verklaar) Ik (jo)u (of je): “Je (of Jij/
U) zou (of mocht) (van)daar (of van die plaats) beslist niet (of nooit/geenszins) uitkomen (of
naar buiten komen/voortkomen), tot(dat) (of zolang (als)/tot en met) je (of jij/u) ooit (of een
keer/altijd) de laatste kwadrant (of cent) zou (of mocht) betalen (= zou hebben betaald).”

162 Deze woorden staan niet in de Codex Sinaïticus. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk voor de leesbaarheid toege-
voegd. Voor de betekenis maakt het geen verschil. Daarom is dit gedeelte weergegeven in de bovenstaande tekst.
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Een kwadrant is een munt met niet zoveel waarde. Deze munt is vergelijkbaar met onze euro.
De bedoeling van vers 26 is blijkbaar, dat de schuld tot de laatste euro moest worden terugbe-
taald.163

Samengevat:
1. Het 6e gebod verbiedt niet alleen moord en doodslag, maar ook alles wat daartoe kan

leiden.
2. Het gaat niet in de eerste plaats om een boete of een andere straf die opgelegd is door

een rechtbank, maar om het oordeel van de Here.
3. De vervulling van de wet draait niet alleen om het nalaten van het verkeerde, maar ook

om uit liefde het goede te doen.

Uiteindelijk is de echte liefde voor God en elkaar de vervulling van de wet (Mat.22:37-40).164

163 Een penning, een schelling of een denarie was in de tijd waarin Jezus optrad, het dagloon dat een werknemer
verdienen kon (Mat.20:2). Eén as was 1/16 deel van een dagloon. Zo’n as was 4 keer zoveel waard als een kwa-
drant. Een kwadrant is dus een kwart van 1/16 deel van een dagloon. Dat is 1/16 deel : 4 (= 1/64 deel = 0,015625
deel) van een dagloon. Bij een netto uurloon van € 10,-- is dat 8 x € 10,-- = € 80,-- gedeeld door 64 = € 1,25.
164 Zo gaan in goede harmonie recht en liefde samen. Dit kan niet anders, want recht zonder liefde is kil, en ont-
aardt in zinloze kadaverdiscipline. God wil niet, dat we evenals de Farizeeën puur de regeltjes (zo min mogelijk)
volgen. Daarentegen leidt liefde zonder recht tot persoonlijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve ei-
genschappen kunnen zonder goede samenhang met elkaar niet bestaan.
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8. Jezus’ uitleg van het 7e gebod I.

Hoofdstuk 5:27-30

27 “Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: “Je moet geen overspel plegen.”

28 “Ik nu, zeg jullie, dat iedereen die een vrouw aankijkt om haar te begeren, pleegde in
zijn hart al overspel met haar.”

29 “Als nu jouw rechteroog jou in de val laat lopen, haal het eruit, en gooi het weg! Het is
immers beter voor jou, dat één van jouw leden verloren zou gaan, en toch niet jouw hele li-
chaam in de hel zou worden gegooid.”

30 “Als jouw rechterhand jou in de val laat lopen, hak haar af, en gooi haar weg! Het is
immers beter voor jou, dat één van jouw leden verloren zou gaan, en toch niet jouw hele li-
chaam.”



Dit gedeelte (v.27-30) gaat over het 7e gebod: Je moet geen overspel plegen (Ex.20:14 en
Deut.5:18). Het sluit goed aan bij het vorige gedeelte: Je moet geen moord plegen (v.21-26).
In beide gevallen gaf de Here Jezus concreet en duidelijk aan, hoe je houding moet zijn te-
genover een gebod van God. Uit deze 2 geboden blijkt, dat de hemelse Vader wil, dat we uit
liefde respectvol met onze medemensen moeten omgaan.

De Mensenzoon gaf hier aan, dat er tegen zijn volksgenoten was gezegd, dat ze geen overspel
mochten plegen. Vanuit de Joodse denkwereld van die tijd werd er vooral eenzijdig gerede-
neerd vanuit de positie van de man. Mannen mochten zich niet vergrijpen aan de vrouw van
een ander. De Here Jezus zei echter nog meer. Je mag vanuit die gedachtegang geen verlan-
gend oogje op een verloofde of getrouwde vrouw laten vallen. Ook dat is een vorm van over-
spel. Daarmee gaf Gods Zoon de eenheid aan, die bestaat tussen het 7e gebod: Je moet geen
overspel plegen, en het 10e gebod, waarin gezegd wordt, dat je de vrouw van je naaste niet
mag begeren (Ex.20:17a, Deut.5:21a).

27 “Jullie hebben (of U hebt) gehoord (of verstaan/begrepen), (om)dat [( door (of tegen)
de ouden (of de oorspronkelijken) (= dat vroeger (of dat van ouds/vanaf het begin)) )] 165 er
gezegd (of gesproken) is: “Je (of Jij/U) zal (of zult) (= moet) niet (of nee) een (= geen) over-
spel plegen (of niet (of nee) echtbreken).”

De Here Jezus was en is het wel met deze uitspraak eens, maar hij vond de uitleg van de
schriftgeleerden onvoldoende.

28 “Ik nu, (of maar Ik/en Ik) zeg (of verklaar) jullie (of u), (om)dat ieder(een) (of elk)
d(i)e een vrouw (aan)kijkt (of (aan)ziet) om (of in het belang van) [( haar (of die) )] 166 (fel) te
begeren (of verlangen), pleegde in (of met/door) zijn hart (nu) al overspel (of echtbreuk) met
haar (of die).”

Ook hier is niet alleen de uiterlijke daad belangrijk, maar eveneens alles wat tot die daad kan
leiden. Het gaat dus ook om wat mensen in hun hart, en in hun hoofd laten gebeuren. Dit
mag, wat het 7e gebod betreft, misschien puriteins klinken, maar het is juist liefdevol. Je toont
vanuit die houding respect tegenover de relatie tussen een verloofd of getrouwd echtpaar. Dat
versterkt het onderlinge vertrouwen in elkaar.

29 “Als (of Indien) nu (of en/maar) (jo)uw rechteroog (jo)u (of je) in de val laat lopen (of
laat struikelen) (= tot zonde verleidt), neem het weg (of het (er)uit) (of verwijder het) (= haal

165 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Waarschijnlijk is het ter verduidelijking overgenomen vanuit vers 21.
166 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Waarschijnlijk is het een nuttige, maar niet noodzakelijke toevoeging.
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het eruit), en gooi (of werp) (het) (weg/neer) [van(uit/af) (jo)u (of je)]! Het is (of draagt) im-
mers (of want) beter (of voordelig/nuttig) (of bij) voor (jo)u (of je), (zo)dat één van (jo)uw (of
je) leden verloren (of te gronde) zou (of mocht) gaan, en (toch) niet (jo)uw (of je) (ge)hele
lichaam (tot) in (of naar/tot) de hel zou (of mocht) worden (weg/neer)gegooid (of (weg/neer)-
geworpen).”

Dit is niet letterlijk bedoeld, maar figuurlijk, want

1. het wegnemen van het rechteroog maakt de zonde niet onmogelijk. Met het linkeroog kan
de zonde (misschien in mindere mate) gewoon doorgaan, en

2. bij het sterven van iemand, gaat niet het aardse lichaam naar de hemel of het dodenrijk,167

maar alleen de ziel (vgl. Jak.1:21, Op.6:9).

Dit alles geldt ook voor de rechterhand in het volgende vers.

Het rechteroog is meestal het beste oog. Dit oog kan in de meeste gevallen ook het beste zien,
wat de rechterhand doet. Dat was vooral van belang, wanneer in die tijd het zwaard voor de
strijd moest worden gehanteerd (vgl. Ex.29:20, 1Sam.11:2, Zach.11:17).

30 “[En] als (of indien) (jo)uw rechterhand (jo)u (of je) in de val laat lopen (of laat strui-
kelen) (= tot zonde verleidt), hak haar (of die) af (of om), en gooi (of werp) (haar) (weg/neer)
[van(uit/af) (jo)u (of je)]! Het is (of draagt) immers (of want) beter (of voordelig/nuttig) (of
bij) voor (jo)u (of je), (zo)dat één van (jo)uw (of je) leden verloren (of te gronde) zou (of
mocht) gaan, en (toch) niet (jo)uw (of je) (ge)hele lichaam [( (tot) in (of naar/tot) de hel zou
(of mocht) worden (weg/neer)gegooid (of (weg/neer)geworpen) )].” 168

Als we de liefdevolle God trouw willen dienen, dan moeten we goed ons best doen om uit
liefde voor Hem zijn geboden, die er voor ons bestwil zijn, heel serieus te nemen.

167 De ongelovige of kwaadaardige mensen die sterven, gaan naar het dodenrijk (Ps.9:18). Daar wachten ze op
hun eeuwige bestemming (Dan.12:2). Het dodenrijk is niet de hel of het eeuwige vuur, want later bij het laatste
oordeel ofwel de laatste berechting zal het dodenrijk met de doden worden geworpen in de poel van vuur (= de
hel) (Op.20:11-15). (Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.)
In die tijd dacht vrijwel iedereen, dat het dodenrijk onder de oppervlakte van de aarde was (vgl. Gen.37:35,
42:38, Num.16:31-33, Ps.49:15,16, Ezech.31;14-18, 32:18-32, Mat.11:23, Luk.10:15). Wel wisten de Joden, dat
God zijn dienaren van het dodenrijk zou verlossen, en Hij ze zou opnemen (Ps.49:16, 73:24-26, 86:13, Jes.26:19,
Dan.12:2, vgl. Gen.5:24, Mat.17:1-5, Luk.9:28-36, 16:22-26).
168 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Hoogstwaarschijnlijk is het ter verduidelijking overgenomen
vanuit vers 29.



105

9. Jezus’ uitleg van het 7e gebod II.

Hoofdstuk 5:31,32

31 “Er is gezegd, dat wie ooit zijn vrouw zou wegsturen: “Geef haar een echtscheidings-
brief!”

32 “Ik nu, zeg jullie, dat wie ooit zijn vrouw zou wegsturen behalve om de reden van
overspel, laat haar overspel plegen, en wie ooit een weggestuurde vrouw zou trouwen, pleegt
overspel.”



In de tijd dat Jezus optrad, konden alleen mannen hun vrouw wegsturen. Vrouwen die hun
mannen moesten verlaten, hadden geen inkomsten. Zonder de bescherming van een man was
de positie van een vrouw hopeloos. Een weggestuurde vrouw had maar weinig mogelijkheden
om in leven te blijven:

 Ze kon bij een famlielid gaan wonen, die haar kon en wilde onderhouden, en bescher-
men.

 Ze kon met een andere man trouwen.
 Ze kon gaan bedelen.
 Ze kon als hoer voor haar inkomsten zorgen.

Aan elke mogelijkheid kleefde natuurlijk (grote) nadelen.

Ondanks die (grote) nadelen voor de weggestuurde vrouwen werd daar blijkbaar in veel ge-
vallen geen rekening mee gehouden. Er waren mannen die hun vrouw(en) behandelden als
hun bezit. Ze konden toen erg gemakkelijk van hun vrouw scheiden. Op grond van het bijbel-
boek Deuteronomium (24:1) meenden veel schriftgeleerden, dat een man zijn vrouw kon weg-
sturen, omdat hij niet meer van haar hield, of omdat ze bijvoorbeeld het eten had laten aan-
branden. Een vrouw werd ook wel uit het huis van haar man verwijderd, omdat ze geen kin-
deren zou kunnen krijgen. Hoewel er eveneens schriftgeleerden waren, die zeiden, dat het
wegsturen van een vrouw alleen kon op grond van overspel of onzedelijk gedrag, kon elke
man zelf de opvatting kiezen die hem het beste uitkwam.169

31 “Er is [nu (of en/maar)] gezegd (of gesproken), (om)dat wie (of welk(e)/wat/die) ooit
(of een keer/altijd) (of wie dan ook) zijn vrouw zou (of mocht) wegsturen (of laten gaan/losla-
ten): “Geef haar een (echt)scheid(ings)brief (of een bewijs van echtscheiding)!”

Een vrouw die werd weggestuurd, moest daarvan een schriftelijk bewijs van haar man krijgen.
Hij moest haar een brief meegeven, waarin stond, dat hij van haar wilde scheiden. Dat was
een echtscheidingsbrief. Deze regel had Mozes niet ingesteld om de echtscheiding te bevorde-
ren, maar om die in te dammen, en de vrouw nog enige rechten te geven (Mat.19:7,8).170 Een
vrouw met een echtscheidingsbrief zou weer vrij zijn om te kunnen trouwen. In overeenstem-
ming met het Oude Testament gaf de Here Jezus echter aan, dat je een huwelijk met zo’n brief
niet kan en mag verbreken (Ex.20:14, Deut.5:18, Mal.2:15b,16).

32 “Ik nu, (of maar Ik/en Ik) zeg (of verklaar) jullie (of u), (om)dat wie (of welk(e)/wat)
ooit (of een keer/altijd) (of wie dan ook) zijn vrouw zou (of mocht) wegsturen (of laten gaan/
loslaten) behalve (om) (of met uitzondering van) een (= de) reden(ering) van overspel (of on-
tucht/hoererij), doet (of maakt … (klaar)) (= laat) haar (om) overspel (te) plegen, en (of ook/

169 Bij die laatste groep schriftgeleerden hoorden hoogstwaarschijnlijk ook de Farizeeën (Mat.19:3).
170 In hetzelfde hoofdstuk uit de Bijbel over de echtscheidingsbrief zei Mozes juist, dat een getrouwde man onder
andere door zijn aanwezigheid zijn vrouw blij moet maken (Deut.24:5). Uiteraard is het omgekeerde eveneens
het geval.
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zelfs) wie (of welk(e)/wat/die) ooit (of een keer/altijd) (of en wie dan ook) een weggestuurde
(of losgelaten) (= een weggestuurde vrouw/gescheiden vrouw) zou (of mocht) trouwen, pleegt
(hij) overspel.”

Op grond van het 7e gebod (Ex.20:14, Deut.5:18) ging de Mensenzoon dwars tegen de ge-
dachte in, dat je gemakkelijk van je vrouw kan scheiden. Het gemakkelijk verbreken van een
huwelijk gaat tegen de bedoeling van God en zijn schepping in (Gen.2:24, Mat.19:8b, Ef.5:31,
Hebr.13:4). Dat de Here ernst maakt met het huwelijk, blijkt ondere andere uit het feit dat
volgens de wetten van Mozes op overspel de doodstraf stond (Lev.20:10, Deut.22:22).171

Het 1e huwelijk is voor de hemelse Vader bindend, behalve bij overspel of het overlijden van
de huwelijkspartner (1Kor.7:39).172 Zelfs als een heiden het huwelijk met iemand die God
dient, niet wil verbreken, dan moet het in stand blijven. Als de persoon die de Almachtige niet
dient, dat huwelijk wel verbreekt, dan is het daardoor ontbonden (1Kor.7:10-16).

Kortom, de Here Jezus verbood en verbiedt de echtscheiding. Alleen als het huwelijk door
praktische omstandigheden (zoals bijvoorbeeld door overspel) al verbroken is, en niet meer
kan worden hersteld, dan is de weg vrij voor een nieuw huwelijk.

171 In de praktijk werd bij overspel de vrouw ook wel weggezonden met een scheidbrief om haar de doodstraf te
besparen (Mat.1:19).
172 Voor de duidelijkheid: Er staat niet, dat bij overspel een huwelijk verbroken moet worden, maar het kan wel.
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10. Je moet geen valse eed zweren.

Hoofdstuk 5:33-37

33 “Ook hebben jullie gehoord, dat vroeger gezegd is: “Je moet geen valse eed zweren,
en je moet voor de Heer je aan jouw eden houden.”

34 “Ik echter, zeg jullie, helemaal niet te zweren; ook niet bij de hemel, omdat het de
troon van God is,

35 ook niet bij de aarde, omdat het de voetbank van zijn voeten is, ook niet bij Jeruzalem,
omdat het de stad van de grote Koning is,

36 en niet bij jouw hoofd zou je moeten zweren, omdat je niet één haar helder wit of
zwart kan maken.”

37 “Jullie woord ja moet ja zijn, en jullie woord nee, nee! Het overbodige bij deze woor-
den is uit de kwaadaardige.”



De Here Jezus gaat in zijn onderwijs niet verder met het 8e gebod (Je mag niet stelen.), maar
met een combinatie van het 3e gebod (Je moet de naam van de Almachtige, niet voor zaken
zonder enige waarde gebruiken.) en het 9e gebod (Je mag niet liegen tegen je naaste ofwel je
medemens.) (Ex.20:7,15,16). De Mensenzoon stelde het onnodige en te gemakkelijk afleggen
van een eed aan de orde.

Op grond van de Bijbel uit die tijd hadden de Farizeeën onderscheid gemaakt tussen het zwe-
ren bij de naam van God en het zweren bij wat de Almachtige geschapen heeft (Ex.20:7,
Lev.19:12, Num.30:3-15, Deut.6:13, vgl. Num.30:1,2, Deut.23:21-23).

33 “Ook (of Bovendien/Weer/Opnieuw) hebben jullie (of hebt u) gehoord (of verstaan/
begrepen), (om)dat door (of tegen) de ouden (of de oorspronkelijken) (= dat vroeger (of dat
van ouds/vanaf het begin)) gezegd (of gesproken) is: “Je (of Jij/U) zal (of zult) (= moet) niet
(of nee) (= geen) valse eed zweren (of geen meineed plegen), en (of maar/nu) je (of jij/u) zal
(of zult) (= moet) aan de Heer (of de Eigenaar/Meester) (jo)uw (of je) eden (terug)betalen (of
vergelden) (= eden gestand doen/voor de Heer je aan jouw eden houden).”

Alles wat er bestaat, is van God. Zweren bij iets anders dan de Here zelf, betekent dus niet,
dat Hij er niets mee te maken heeft (Mat.23:16-22). Mede daarom zei de Mensenzoon, dat je
eigenlijk helemaal niet moet zweren. Daarbij is het niet van belang, of Gods naam wel of niet
bij het afleggen van een eed wordt gebruikt. Er bestaan in dat verband dus geen belangrijke en
minder belangrijke eden.

34 “Ik echter, (of maar Ik/Ik nu,) zeg (of verklaar) jullie (of u), helemaal (of geheel en al)
(toch) niet te zweren; ook (of en/zelfs) niet met (of door/in) (= bij) de (wolken/sterren)hemel,
(om)dat het (of hij) de troon (of de zetel) van God is,

35 ook (of en/zelfs) niet met (of door/in) (= bij) de aarde (of de grond/het land), (om)dat
het (of zij) de voet(en)bank van zijn voeten is (Jes.66:1, vgl. Hand.7:49), ook (of en/zelfs) niet
tot (of naar/(tot) in) (= bij) Jeruzalem, (om)dat het (of zij) (de) stad van de grote Koning is
(Ps.48:3),

36 en (of ook/zelfs) niet met (of door/in) (= bij) (jo)uw (of je) hoofd (of kop) zou (of
mocht) je (of jij/u) (moeten/kunnen) zweren, (om)dat je (of jij/u) niet (of nee) één haar (hel-
der) wit (of schitterend) of zwart kan (of kunt) maken (of doen).”

In vers 34 zegt de Heiland tegen zijn discipelen (= zijn volgelingen of leerlingen), dat ze niet
moeten zweren. Evenals bij andere teksten in de Bijbel moet je hier goed rekening houden



108

met het tekstverband. Het gaat in dit gedeelte (Mat.5:33-37) niet over het zweren in alle situa-
ties, want de Here Jezus sprak specifiek tegen zijn discipelen (Mat.5:1). Met het afkeuren van
het afleggen van een eed bedoelde Hij dus het zweren bij de gewone vertrouwelijke omgang
tussen zijn volgelingen (Jak.5:12) en bij een goede en gemoedelijke relatie tussen volksgeno-
ten. In al die gevallen moet een eenvoudige bewering, of een antwoord met ja of nee vol-
doende zijn. De waarheid moet centraal staan.

In andere situaties zwoer de Almachtige zelf (Gen.22:16, 24:7, 26:3, Num.32:10, Ps.110:4,
Jes.45:23, Jer.11:5, 44:26, Ezech.36:7), en keurden God de Vader en de Here Jezus het zwe-
ren niet af (Jer.4:2, 38:14-18, Mat.26:63,64). Juist wanneer een goede vertrouwelijke omgang
ontbrak, of bij zeer belangrijke zaken was het afleggen van een eed blijkbaar toegestaan. In
het Oude Testament komt het zweren in die situaties regelmatig voor, zonder dat dit negatief
wordt beoordeeld (Gen.14:22, 21:23,24, 24:9, 31:53, 47:31, 1Sam.24:22,23a, 30:15,16a,
2Sam.19:7). Het zweren bij alledaagse vertrouwelijke omstandigheden wordt echter door de
Mensenzoon afgekeurd. De waarheid spreken moet de norm zijn.

De waarheid spreken is spreken zoals de Here Jezus dat van ons vraagt, want Hij is de weg,
de waarheid en het leven (Joh.14:6). De waarheid spreek je in liefde tot God en je naaste.
Daarmee heb je het beste voor je medemens op het oog. Als je bijvoorbeeld zo spreekt, dat
jouw medemens iemand gaat vermoorden of andere grove zonden gaat doen, dan heb je niet
zijn of haar bestwil op het oog.173 Dan spreek je misschien overeenkomstig de liefdeloze en
zondige schijnwerkelijkheid, maar dat is nog niet hetzelfde als de waarheid. De echte werke-
lijkheid is wat anders dan de schijnwerkelijkheid, die we met onze door de zonde beperkte
zintuigen kunnen waarnemen. De echte werkelijkheid begin je pas waar te nemen na je beke-
ring tot God.

Met zweren bij je hoofd in vers 36 wordt zweren bij je leven bedoeld. Je zou in dat geval
zelfmoord moeten plegen, of je laten doden, als je je niet aan je belofte heb gehouden.

Het zweren in vrijwel alledaagse situaties is een teken van onbetrouwbaarheid. Dit blijkt bij
het zweren uit gewoonte vooral, als er een keer bij een belofte of antwoord geen eed wordt
afgelegd. Het lijkt wel, of er op dat moment juist wordt gelogen. Omdat de Here Jezus wil, dat
zijn volgelingen betrouwbaar zijn, keurde en keurt Hij bij hen het onder elkaar zweren af. Een
eenvoudig ja of nee moet voldoende zijn. Alles wat daar bovenuit gaat, is afkomstig van de
kwaadaardige: de satan, de bron van al het kwaad. Hij probeert de mensen te verleiden om
onnodig te zweren, zodat het onderlinge vertrouwen tussen hen wordt aangetast.

37 “Jullie (of Uw) woord (of uitspraak/zaak) ja wees [nu (of en/maar)] ja (= Jullie ja
moet ja zijn), (en) (jullie (of uw) woord (of rede(nering))) nee (of niet), nee (of niet)! [En/Nu/
Maar] het overbodige (of het overvloedige/buitengewone) van (of omtrent/in verband met) (=

173 Voor zo’n situatie zijn geen noodleugens nodig, want die bestaan niet. De Bijbel kent geen noodleugens. In
de leugen is geen liefde, maar in de waarheid wel. Tussen leugen en waarheid bestaat geen enkele band. De
leugen en de waarheid zijn elkaars tegenpolen.
Over hoe we in zulke omstandigheden moeten handelen, staan genoeg voorbeelden in de Bijbel. Zo sprak Ra-
chab de waarheid, toen ze de achtervolgers van de Joodse spionnen de andere kant opstuurde (Joz.2:1-7). Daar-
door werd ze met haar familie gered, en mocht ze bij het volk van God horen (Joz.6:23-25). In het Nieuwe Tes-
tament wordt ze hierom zelfs als een geloofsheldin geprezen (Hebr.11:31, Jak.2:25). Ze mocht zelfs horen bij het
voorgeslacht van koning David (1012 – 972) en de Here Jezus (Mat.1:5). Jaël stelde de vijand Sisera gerust, en
toen hij sliep, sloeg ze hem dood (Richt.4:17-23). In het overwinningslied van Barak en de profetes Debora werd
ze daarom geprezen (Richt.5:6,24-27). Zo verborg eveneens een vrouw Achimaäs en Jonatan (2Sam.17:17-21).
Ook hierover valt geen onvertogen woord. Mikal redde Davids leven (1Sam.19:11-17), en ze kreeg later haar
man weer terug (2Sam.3:13-15).
Met Rebekka was dat heel anders. Zij vertrouwde meer op de kracht van de woorden van haar man Izaäk, dan op
de belofte van God. Dat was ongeloof. Jakob was al gezegend door de Here (Gen.25:23). Toen Izaäk Jakob (de
1e keer) zegende, zondigde hij ook, want hij dacht, dat hij Ezau zegende (Gen.27:1-33).
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bij) deze( woorde)n is (van)uit (of bij/van(daan/af)) de (of het) kwaadaardige (of de (of het)
boze/het slechte/het kwaad/de (of het) misdadige).”

In onze maatschappij waarin list en bedrog gewoon lijken te zijn, zijn deze woorden van de
Here Jezus van grote betekenis. Mensen die God willen dienen, moeten zich dus ver houden
van een onbetrouwbaar gedrag. Ook is het heel verstandig om mensen die zich zo gedragen,
zoveel mogelijk te mijden (Ps.26:4, 2Tim.2:16,17a, vgl. Ps.1:1,2, Rom.16:17).
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11. Jezus legt de spreuk Oog om oog en tand om tand uit.

Hoofdstuk 5:38-42

38 “Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: “Oog om oog en tand om tand.”

39 “Ik echter, zeg jullie, het slechte toch niet te weerstaan, maar ieder die jou zal slaan op
de rechterwang, keer hem dan ook de andere toe!”

40 “Wie met jou wil procederen, en jouw hemd wil wegnemen, laat hem ook de mantel
meenemen!”

41 “Ieder die jou zal dwingen één mijl te gaan, ga 2 mijlen met hem mee!”

42 “Geef wie iets van jou vraagt! Je zou je toch niet moeten afkeren van wie iets van jou
wil lenen.”



Het gezegde Oog om oog en tand om tand is afkomstig uit de wetten die de Here via Mozes
aan zijn volk Israël heeft gegeven (Ex.21:23-25, Lev.24:18-20, Deut.19:21). Dit was ingesteld
om te voorkomen, dat iedereen het recht in eigen hand zou nemen, en om een einde te maken
aan de bloedwraak tussen families onderling (Lev.19:17,18).

De Here Jezus ging niet tegen deze wetten in, en vooral niet tegen de bedoeling daarvan om
onnodig bloedvergieten te voorkomen. Hij bouwde juist de bedoeling van dit principe verder
uit. Door een liefdevolle houding tegenover elkaar kun je namelijk veel ellende en narigheid
voorkomen (Lev.19:17,18). Het is lang niet altijd verstandig om je recht te halen. In allerlei
situaties leidt dat van kwaad tot erger.

38 “Jullie hebben (of U hebt) gehoord (of verstaan/begrepen), (om)dat er gezegd (of ge-
sproken) is: “Oog om (of tegen(over)/voor/in plaats van) oog en tand (of kies) om (of tegen(o-
ver)/voor/in plaats van) tand (of kies).”

39 “Ik nu, (of maar Ik/en Ik) (= Ik echter,) zeg (of verklaar) jullie (of u), het slechte (of
het kwaad(aardige)/misdadige) (toch) niet te weerstaan (of geen weerstand te bieden), maar
(of eerder/toch/integendeel) ieder(een) die (of (al) wie/(al(les)) wat) (jo)u zal slaan op de rech-
terwang (of de rechterkaak), keer (of draai/wend) hem (of haar) (dan) ook (of en) de ander(e)
(toe/om) (vgl. Mat.18:21,22)!”

De rechterkant van iemand werd bij het volk Israël als belangrijker gezien dan de linker-
kant (Gen.48:13-19).174 Dat gold dus ook voor de rechterwang en de rechterhand (1Kon.2:19,
vgl. Ex.29:20, Lev.8:23,24, 9:21, 1Sam.11:2).175

Als iemand je op een wang slaat, dan wordt dat als een grote belediging beschouwd. Een klap
op de rechterwang kwam voor een Jood extra kwetsend over. Dit blijkt onder andere uit het
feit, dat de apostel Matteüs, die vooral voor de Joden schreef, hierbij de rechterwang noemt,
terwijl de evangelist Lukas, die in eerste instantie voor een heiden schreef (Luk.1:1-4), het bij
deze situatie alleen heeft over een wang en de andere wang (Luk.6:29a). Voor niet-Joden was
het verschil tussen een klap op de rechter- en de linkerwang blijkbaar minder belangrijk.

Wanneer je zo’n vernederende klap in je gezicht krijgt, kan het verstandig zijn om je andere
wang naar voren te keren.176 Er is een goede kans aanwezig, dat de persoon die de klap heeft

174 Waarschijnlijk komt dat, doordat de meeste mensen rechts zijn, waardoor de rechterkant meer ontwikkeld, en
dus meestal ook sterker is.
175 Vergelijk hierbij ook de naam Benjamin, wat zoon van (de) rechterhand of rechterkant betekent. Zo noemde
Jakob zijn jongste zoon; zijn lievelingszoon (Gen.35:18).
176 In de Bijbel staat eveneens, hoe de Here Jezus met een vergelijkbare situatie omging, toen Hem dat ten on-
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uitgedeeld, zich gaat schamen, en daardoor misschien zelfs zijn of haar excuus (na verloop
van tijd) gaat aanbieden (Rom.12:20,21, vgl. Spr.25:21,22, Joh.13:1-17). Je reactie moet er
niet op gericht zijn om kwaad met kwaad te vergelden (Spr.20:22, Rom.12:17), maar om het
kwaad zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan.

Dit alles betekent niet, dat je altijd moet afzien van je recht, of dat het recht niet meer moet
worden gehandhaafd (Rom.13:1-5). De geschreven en ongeschreven wetten van het recht zijn
geen doel op zich, maar een middel om het beschadigde rechtsgevoel en gebroken recht door
de zondeval zoveel mogelijk te herstellen. Het recht moet een middel zijn om het samenleven
zo goed en harmonieus mogelijk te laten verlopen. Als dat met liefde en zonder altijd je recht
te halen kan, dan is dat veel beter (1Kor.6:1-9). Dit betekent zeker niet, dat het onrecht en de
zonde straffeloos moeten kunnen plaatsvinden, maar ook daarbij zijn de straf en de rechts-
handhaving slechts middelen om tot een betere omgang met elkaar te komen.

Zo gaan in goede harmonie recht en liefde samen. Dit kan niet anders, want recht zonder lief-
de is kil, en ontaardt in zinloze kadaverdiscipline. Daarentegen leidt liefde zonder recht tot
persoonlijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder goe-
de samenhang met elkaar niet bestaan.177

40 “[En/Ook/Zelfs] de(gene die) (= wie) met (jo)u (graag) wil (of wenst te/verlangt te)
procederen (of rechten/besturen/regeren), en (of ook/zelfs) (jo)uw hemd (of onderkleed) (wil)
(weg/op/aan)nemen (of (aan)grijpen/opeisen), laat hem ook (of zelfs/en) de mantel (of de bo-
venkleding) (toe/gaan) (meenemen)!”

Elk rechtssysteem, en elk proces is een noodzakelijk kwaad om de zonden en de gevolgen
daarvan zoveel mogelijk in te dammen en tegen te gaan. Als een zaak goedschiks en zonder
rechtszaak kan worden opgelost, is dat altijd veel beter. Een discipel van Jezus moet bereid
zijn om een jurisch proces zoveel mogelijk te voorkomen, en af te zien van vergelding.

Bij het volk Israël was het in de Oudheid de gewoonte om bijvoorbeeld kleding in onder-
pand te nemen om iemand te dwingen zijn schulden te betalen (Ex.22:26, Deut.24:10-13,17,
Job 22:6, Am.2:8).

De mantel ofwel het bovenkleed was voor iedere Israëliet erg belangrijk. Het was een goede
bescherming tegen de kou. ’s Nachts kan het in Israël behoorlijk koud worden. Soms vriest
het daar zelfs. Daarom mocht het bovenkleed niet voor langere tijd worden opgeëist. Volgens
de wetten die God via Mozes had gegeven, moest het bovenkleed voor de koude nacht wor-
den teruggegeven (Ex.22:26,27, Deut.24:12,13).

41 “[En/Ook/Zelfs] ieder(een) die (of (al) wie/(al(les)) wat) (jo)u zal dwingen (of ver-
plichten/pressen) één mijl te gaan, ga (of vertrek) 2 (mijlen) met hem (of haar) (weg (=
mee))!”

Het was in het Midden-Oosten de gewoonte om gasten, wanneer zij weggingen, uitgeleide te
doen (Gen.12:20, 18:16, 26:31, 31:27, 45:24, 1Sam.9:26, 2Sam.19:31, Hand.15:3, 20:38,
21:5). Dit gold vooral voor gewaardeerde of de hooggeplaatste gasten. Het kwam ook voor,
dat iemand geprest werd om mee te gaan voor het dragen van goederen en (zware) voorwer-
pen (vgl. Mat.27;32, Mark.15:21).

Een Romeinse mijl was ruim 1478 meter. Het gaat in het 2e gedeelte van vers 41 dus over een
afstand van bijna 3 kilometer.

rechte overkwam (Joh.18:22,23).
177 Met het ontstaan van de zonde in de schepping schiep de satan niets nieuws, maar hij scheidde alleen, wat
God in harmonie bij elkaar had gebracht. Iets nieuws kan de tegenstander van de Here niet scheppen. Hij kan
alleen maar verwoesten.
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42 “Geef de(gene die) (= wie) (iets) (van) (jo)u vraagt (of bidt)! [En (of Ook/Zelfs)] je (of
jij/u) zou (of mocht) je (toch) niet (moeten/kunnen) afkeren (of afwenden) van de(gene die) (=
wie) (iets) van(uit/af) (jo)u wil (of wenst te/verlangt te) lenen.”

In vers 42 staat eveneens het gebod van de liefde voor elkaar centraal (vgl. Deut.15:7,8,
Ps.112:5,9). Voor het lenen van geld mocht bij het volk Israël immers meestal geen rente
worden gevraagd (Ex.22:25, Lev.25:36,37, Deut.23:19,20).178

Het belangrijke gebod van de liefde gold ook al in de wetten die de Here via Mozes aan zijn
volk had gegeven (Lev.19:18,34, 25:25). Daar kon de Mensenzoon zich terecht op beroepen.
Het gebod van de liefde voor de medemens komt in het volgende en laatste gedeelte van
hoofdstuk 5 (v.43-48) nog nadrukkelijker aan de orde.

178 Dit was bedoeld om arme mensen te helpen er weer bovenop te komen. Ook moeten de dienaren van de Here
bereid zijn om elkaar te helpen, zonder dat daar altijd direct een beloning tegenover moet staan. Bij het lenen van
geld om winst te maken, is het vragen van rente natuurlijk heel redelijk en toegestaan (vgl. Mat.25:27).
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12. Houdt ook van jullie vijanden!

Hoofdstuk 5:43-48

43 “Jullie hebben gehoord, dat er gezegd is: “Je moet jouw naaste liefhebben, en jouw
vijand moet je haten.”

44 “Ik echter, zeg jullie: “Hebt jullie vijanden lief, en bidt voor jullie vervolgers,

45 zodat jullie zonen zouden worden van jullie Vader in de hemel, omdat Hij zijn zon laat
opgaan over slechteriken en goede mensen, en Hij het laat regenen over rechtvaardige en on-
rechtvaardige mensen!”

46 “Als jullie immers jullie liefhebbers zouden liefhebben, welk loon hebben jullie? Doen
ook de belastingpachters niet hetzelfde?”

47 “Als jullie alleen je broers zouden groeten, wat doen jullie meer dan het gewone?
Doen ook de heidenen niet hetzelfde?”

48 “Jullie moeten dus volmaakt zijn, zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is.”



Voor de laatste keer stelt Jezus zijn uitleg van de wetten die God via Mozes aan zijn volk had
gegeven, tegenover de interpretatie daarvan door de Farizeeën. In die wetten staat onder ande-
re, dat je van je naaste medemens evenveel moet houden, als van jezelf (Lev.19:18b). Die wet-
ten schrijven niet voor, dat je jouw vijand moeten haten. Dat hadden de schriftgeleerden er
blijkbaar bij bedacht. Wel staat er in het Oude Testament, dat je de tegenstanders van de he-
melse Vader moet haten (Ps.139:21,22, vgl. Ps.137:7-9). Daarmee worden de duivelen be-
doeld, en de mensen die structureel en hardnekkig tot de vijanden van de Here horen, en zijn
werk proberen te vernietigen.

43 “Jullie hebben (of U hebt) gehoord (of verstaan/begrepen), (om)dat er gezegd (of ge-
sproken) is: “Je (of Jij/U) zal (of zult) (= moet) (jo)uw naaste liefhebben (of van … houden),
en (jo)uw vijand zal (of zult) (= moet) je (of jij/u) haten.”

44 “Ik nu, (of maar Ik/en Ik) (= Ik echter,) zeg (of verklaar) jullie (of u): “Hebt (of Houdt
van) jullie (of uw) vijanden lief [( ! Zegent (of Looft) jullie (of uw) (ver)vloekers! Doet (of
Maakt) (= (Be)handelt) jullie (of uw) haters (of verafschuwers) goed, )] en (aan)bidt voor (of
ten behoeve van/over) [( jullie (of uw) bedreigers (of beledigers/molesteerders) en )] 179 jullie
(of uw) vervolgers,

45 (zo)dat (of hoe (ook maar)) jullie (of u) (aangenomen) zonen (of nakomelingen) zou-
den (of mochten) worden (of ontstaan/gebeuren) van jullie (of uw) Vader in (of door/met) de
(wolken/sterren)hemel[en], (om)dat Hij zijn zon laat opgaan over (of op) slechteriken (of
kwaadaardige (of misdadige/slechte) mensen) en goed(aardig)e(of oprechte)( mense)n, en Hij
het laat regenen over (of op) rechtvaardige(of onschuldige)(n) en onrechtvaardige(of zondi-
ge/bedriegelijke)( mense)n (vgl. Hand.14:16,17)!”

De Here Jezus gaf aan zijn dienaren de opdracht om van hun persoonlijke vijanden te houden,
en voor hen te bidden. Dat is nogal wat! Je vrienden helpen is veel makkelijker, maar je vij-
and, dat is nog even wat anders. Toch zei de Heiland, dat je, als je een kind van de hemelse
Vader wil worden, ernaar moet streven om het goede voor je vijanden te zoeken (vgl. v.16).
Ook de Almachtige zorgt immers voor rechtvaardige en onrechtvaardige mensen (Ps.145:9).
De Mensenzoon gaf aan ons het goede voorbeeld. Hij genas het afgeslagen oor van één van

179 Deze gedeelten staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften
toegevoegd. Zonder die toegevoegde gedeelten is de boodschap duidelijk genoeg.
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zijn belagers (Luk.22:50,51), en Hij bad voor de mensen die Hem kruisigden (Luk.23:33,34a,
vgl. Hand.7:57-60a). Jezus de Gezalfde stierf na een verschrikkelijk lijden zelfs voor het best-
wil van zijn tegenstanders (Rom.5:10).

Trouwens, als er in het Oude Testament staat, dat je van jouw naaste medemens moet hou-
den (Lev.19:18b), dan betekent dat impliciet, dat daar ook vijanden van jou bij kunnen zijn.
De wetten van Mozes gaven zelfs aan, dat je jouw vijand goed moest behandelen (Ex.23:4,5,
vgl. Spr.25:21,22 met 2Kon.6:15-23.).

Een (aangenomen) kind van de hemelse Vader word je niet door goede werken, maar door het
geloof in God, en door de wedergeboorte (Mat.18:3, Joh.3:3,5,16). Met goede werken kun je
de hemel niet verdienen (Mat.18:23-34, 26:28, Joh.3:16, Rom.3:23,24, 6:23, 1Joh.2:1,2). De
Here beloont zijn dienaren niet in de eerste plaats op grond van hun verdienste, maar uit ge-
nade (vgl. Mat.20:1-16).

Wel doen kinderen van de hemelse Vader goede werken. Ze willen steeds meer op Hem gaan
lijken. Die goede werken zijn het gevolg, en niet de oorzaak van de wedergeboorte. De Here
helpt zijn dienaren om zelfs van hun vijanden te houden, want Hij heeft na de wedergeboorte
zijn liefde door de Heilige Geest in onze harten laten uitstorten (Rom.5:5).

De volgende 2 verzen benadrukken de opdracht van God om van je vijanden te houden, en het
goede voor hen te zoeken.

46 “Als (of Indien) (ooit) jullie (of u) immers (of want) zou(den) (of mocht(en)) liefheb-
ben (of houden van) jullie (of uw) liefhebbers, welk(e) (of wat/wie (voor)) loon (of beloning)
hebben jullie (of houden jullie (vast)/hebt u/houdt u (vast))? Doen (of Maken) (= Handelen)
ook (of zelfs/en) de belastingpachters (of de tollenaren) niet (of nee) hetzelf(de)?”

Een belastingpachter of tollenaar huurde van de Romeinen het recht om belasting te innen.
Natuurlijk hief een belastingpachter meer belasting, dan hij aan het rijk in de vorm van huur
moest afdragen, om zo in zijn eigen inkomen te voorzien. Helaas schroefden veel tollenaren
de heffingen en vorderingen voor hun volksgenoten hoog op, zodat ze een riant inkomen er-
aan overhielden. Deze mensen waren dus niet geliefd bij de belastingplichtige burgers. Bo-
vendien zagen de meeste Joden ze als dienaren van het Romeinse rijk, dat hun land had bezet.
Deze mensen hielpen dus de bezetter aan geld. Mede daarom werden ze in Israël meestal met
de nek aangekeken.

Gods Zoon gedroeg zich juist liefdevol tegenover deze mensen (Mat.9:9-13, 10:3, 11:28-30,
21:31b, Mark.2:15-17, Luk.5:27-32, 15:1-7, 18:9-14, 19:1-10).

47 “[En] als (of indien) (ooit) jullie (of u) alleen (of slechts) (= niet meer dan) je (of jul-
lie/uw) broers zou(den) (of mocht(en)) (be)groeten (of verwelkomen), wat (of welk(e)/wie)
doen (of maken) jullie (of doet (of maakt) u) meer (dan het gewone) (of buitengewoon/be-
ter/bovendien)? Doen (of Maken) (= Handelen) ook (of zelfs/en) de heidenen 180 niet (of nee)
hetzelfde?” 181

Met het begrip broers bedoelden de Joden vaak hun bevriende volksgenoten.

Groeten betekende in die tijd, dat je iemand vrede toewenste (Mat.10:12,13). Trouwens, dat
gebeurt in het huidige Israël vaak nog met de groet sjaloom (= vrede).

Het woord heidenen had toen een andere betekenis dan nu. Met dat woord werden door de

180 In jongere handschriften staat hier de belastingpachters (of de tollenaren). Op grond van de Codex Sinaïticus
is voor de weergave de heidenen gekozen.
181 In jongere handschriften staat hier op deze manier (of zo). Op grond van de Codex Sinaïticus is voor de weer-
gave hetzelfde gekozen.
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Joden alle mensen bedoeld, die niet bij het volk Israël hoorden. Later waren er ook Christenen
onder de heidenen (Hand.10:45, 11:1,18, 14:27, 15:23, 21:25, Rom.1:13, 3:29, 9:24,30). Toen
de apostel Matteüs zijn evangelie schreef, hadden nog weinig heidenen zich bekeerd tot God.

Veel Israëlieten keken met minachting op de heidenen neer (Joh.4:9, 8:48). Ze beschouwden
zichzelf als veel beter, omdat zij bij het volk van de Here hoorden. Ze waren immers nage-
slacht van Abraham (Mat.3:8,9, Luk.3:7,8, Joh.8:39,40).

De Almachtige had echter een heel andere houding ten opzichte van de heidenen voorge-
schreven (Lev.19:33,34, Deut.23:7, 5:22).

Kortom, het gebod om je naaste lief te hebben is een samenvatting van de 2e tafel van de
10 geboden die God aan zijn volk had gegeven (Ex.20:8-17, 34:27-29a, Deut.4:13, 5:12-21).

48 “Jullie zullen (of U zult) (= moet(en)) ((wel)nu) dan (of dus) volmaakt (of voltooid/
volwassen) zijn, (precies) zoals jullie (of uw) Vader in (of met/door) de (wolken/sterren)he-
mel[en] volmaakt (of voltooid/volwassen) is.”

Vers 48 is eigenlijk een samenvatting van de hele Bergrede. De dienaren van de Here beho-
ren ernaar te streven om volmaakt te zijn (vgl. Fil.3:12), zoals hun hemelse Vader ook vol-
maakt is (Lev.11:44a, 19:2, Ef.5:1,2, 1Pet.1:15,16, vgl. Luk.6:36). Daarom moeten ze ook het
bestwil voor hun vijanden zoeken. Als je van iemand houdt, dan moet je hem of haar even-
eens waarschuwen en/of terechtwijzen, als dat nodig is (Kol.1:28).182 Daarmee help je mee
om te voorkomen, dat het verkeerd met iemand gaat.

Helaas kan geen mens uit zichzelf volmaakt zijn, maar doordat de Here Jezus in zijn grote
liefde voor al onze zonden heeft betaald (1Joh.2:1,2), vult Hij daarmee onze onvolmaaktheid
uit genade aan tot volmaaktheid (Joh.3:16,21, 1Kor.13:10, Ef.1:23, Kol.1:28, Hebr.10:14).183

Is dat geen blijde boodschap!

182 Zo gaan in goede harmonie recht en liefde samen. Dit kan niet anders, want recht zonder liefde is kil, en ont-
aardt in zinloze kadaverdiscipline. Daarentegen leidt liefde zonder recht tot persoonlijke willekeur en vriendjes-
politiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder goede samenhang met elkaar niet bestaan.
183 Dit betekent natuurlijk niet, dat we daarom het streven naar volmaaktheid niet zo serieus hoeven te nemen.
Dat zou wel heel erg ondankbaar zijn.
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13. Geven uit echte liefde.

Hoofdstuk 6:1-4

1 “Let er echter op, dat jullie je rechtvaardigheid niet doen voor de mensen om door hen
opgemerkt te worden! Anders hebben jullie geen loon bij jullie Vader die in de hemel is.”

2 “Wanneer je dan een liefdegave zou doen, zou je het toch niet voor je moeten uitba-
zuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, zodat zij geëerd zouden
worden door de mensen. Stellig zeg Ik jullie: “Zij hebben hun loon volledig ontvangen.”

3 “Als jij nu, een liefdegave doet, dan moet jouw linkerhand niet weten, wat jouw rech-
terhand doet!”

4 “Hoe ook maar jouw liefdegave in het verborgen zou zijn, jouw Vader, die in het ver-
borgen ziet, zal het aan jou vergelden.”



Het 1e vers van dit hoofdstuk is een inleiding die gaat over het doel van goede en rechtvaardi-
ge daden. Het is belangrijk, dat je deze daden niet alleen maar doet om door de mensen geëerd
en geprezen te worden. Je moet vooral goede daden doen uit liefde voor de Here. Daarbij
moet natuurlijk ook je liefde voor je medemens een grote rol spelen. De grondhouding hierbij
moet zijn: De almachtige God liefhebben boven alles, en evenveel van je naaste houden als
van jezelf (Mat.22:34-40).

Helaas doen veel uitleggers, alsof er een tegenstelling zou bestaan tussen de eer en liefde voor
de Here, en de eer en de liefde voor de mensen. Het zou alleen maar om Gods eer moeten
gaan, en de eer van mensen zou geen enkele rol mogen spelen.184

Dat klinkt misschien heel vroom, maar het is helemaal verkeerd. We moeten hierbij oppassen
voor het creëren van valse tegenstellingen. Natuurlijk is het niet de bedoeling, dat het alleen
maar draait om de eer voor de Here. Onze liefdevolle Vader in de hemel zou dan wel heel
egoïstisch zijn. Hij zou dan precies hetzelfde doen als de Farizeeën: alle eer voor zichzelf op-
eisen. Het zou wel erg vreemd zijn, dat de mens, die als onderkoning van de schepping is ge-
schapen (Gen.1:26-28), geen enkele eer en totaal geen respect van zijn medemensen zou mo-
gen ontvangen. Dat staat in dit hoofdstuk niet, en in de hele Bijbel niet.

De mensen moeten juist wel respect voor elkaar tonen. De dienaren van de Almachtige moe-
ten Gods medestrijders zijn tegen het kwaad. Door hun strijd tegen de zonde worden ze samen
met Hem overwinnaars genoemd (Rom.8:37, Op.15:2).

Hoewel het best fijn is om door mensen geëerd en gerespecteerd te worden, mag dat aan de
andere kant beslist niet ten koste gaan van de eer voor onze almachtige God (Mat.5:16), en
het respect voor andere mensen. Sterker nog, zonder de eer en het respect voor Hem is het
respect van je medemens maar erg tijdelijk en van beperkte waarde. Ook bij het tonen van
respect voor Hem en voor elkaar geldt de hoofdsom van de wet: De Here liefhebben boven
alles, en onze naaste als onszelf (Mat.22:34-40).

1 “Let (of Past/Ziet) erop (toe) echter (of maar/nu) (= Let er echter op)(, dat jullie (of u))
je (of jullie/uw) rechtvaardigheid (of gerechtigheid) 185 (toch) niet (te) doen (of maken) (of

184 In de praktijk reageren veel uitleggers, theologen en voorgangers heel anders. Ze zijn vaak juist trots op hun
titel(s), en/of blij met hun positie (in de kerkelijke gemeente), en dat mag ook (vgl. Hebr.13:7,17). Het moet
echter niet ten koste gaan van de hoogste eer voor God (vgl. 1Kor.1:12,13, 10:31), en het even belangrijke res-
pect voor elkaar.
185 In jongere handschriften staat hier weldaad (of liefdegave/daad uit medelijden (of uit barmhartigheid/liefde)).
Op grond van de Codex Sinaïticus is voor rechtvaardigheid (of gerechtigheid) gekozen.
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doet/maakt) voor (de ogen van) (of in tegenwoordigheid van) de mensen om (of in het belang
van/ten voordele van) door hen opgemerkt (of bezichtigd/gezien/bekeken) te worden! (Want)
anders hebben jullie (of houden jullie … (vast)/hebt u/houdt u … (vast)) niet (of nee) een (=
geen) loon (of geen beloning) bij (of van(af)) jullie (of je/uw) Vader d(i)e in (of met/door) de
(wolken/sterren)hemel[en] (is).”

In de volgende 3 gedeelten spreekt de Here Jezus over 3 belangrijke zogenaamde rechtvaardi-
ge daden van de Farizeeën. Voor hen waren het echter 3 religieuze plichten geworden:

1.het doen van liefdegaven (v.2-4, Deut.15:11),
2.het bidden (v.5-15),
3.en het vasten (v.16-18).

Deze 3 rechtvaardige daden waren normaal gesproken juist goed, maar de bedoeling van de
Farizeeën klopte niet. Zij deden deze goede daden vooral om de eer van de mensen naar zich
toe te halen, en de eer voor de Almachtige raakte helemaal op de achtergrond (vgl. Mat.5:16).
Daarom zouden ze geen loon van de Vader in de hemel krijgen (v.1b), want ze hadden hun
loon al volledig ontvangen (v.2b). Door eenzijdig hun beloning bij mensen te zoeken ver-
speelden ze hun loon bij God.

De Here beloont zijn dienaren niet in de eerste plaats op grond van hun verdienste, maar uit
genade (vgl. Mat.20:1-16, 10:41,42). Die beloning is groot. De kinderen van de hemelse Va-
der kunnen blij zijn, omdat ze de vrede van de Heilige Geest in hun harten mogen meedragen.
Ze mogen leven in harmonie met God. Ze hoeven niet te wanhopen, omdat ze weten, dat Hij
zorgt, en de boel niet uit de hand laat lopen. De Almachtige staat aan hun kant (1Pet.4:14), en
Hij strijdt met hen mee. Zijn dienaren kunnen al hun zorgen bij Hem neerleggen, en hun ge-
bed heeft erg veel kracht (Mat.7:7-11, Joh.16:24, Jak.5:16b). Het lijden in deze wereld zal ab-
soluut niet opwegen tegen het grote geluk, dat komen zal (Rom.8:18). Als de strijd tegen het
kwaad voorbij is, zullen de mensen die de Here met vallen en opstaan gehoorzaamden, voor
eeuwig gelukkig zijn, en op de nieuwe aarde mogen leven (Op.21:1-9).

2 “(Telkens) wanneer (of als) je (of jij/u) ((wel)nu) dan (of dus) een liefdegave (of een
weldaad/schenking (of een daad) uit medelijden (of barmhartigheid/liefde)) zou (of mocht)
doen (of maken), zou (of mocht) je (of jij/u) (het) (toch) niet voor (de ogen van) (of in tegen-
woordigheid van) je (of (jo)u) (moeten) (uit/rond)bazuinen, (precies) zoals de huichelaars (of
de schijnheiligen/hypokrieten/toneelspelers) doen (of maken) in (of door/met) de synagogen
(of de bijeenkomsten) en in (of door/met) (= op) de (nauwe) straten (of de stegen), (zo)dat (of
hoe (ook maar)) zij geëerd (of geroemd/verheerlijkt) zouden (of mochten) worden door (of
onder invloed van) de mensen. Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of verklaar) Ik
jullie (of u): “Zij hebben hun loon ((volledig) ontvangen) (of Zij onthouden zich hun loon).”

Een bazuin of (rams)hoorn was in die tijd vooral geschikt om mensen op grote afstanden te
waarschuwen of bij elkaar te roepen (Lev.25:9, 1Kon.1:34,39,41, Jer.4:5, 6:1,17, Joël 2:1,15,
Am.3:6, Zef.1:16). Zo wilden de Farizeeën bij wijze van spreken mensen van ver bij elkaar
roepen om aan die zo groot mogelijke groep te laten zien, wat voor een geweldige goede daad
zij gingen doen. Ze gaven iets aan bedelaars in aanwezigheid van veel mensen. Dit konden ze
doen door in synagogen bekend te maken waar en wanneer het uitdelen van hun liefdegaven
zou gaan beginnen. Dan kwamen daar natuurlijk niet alleen arme mensen op af. Daardoor
hadden deze Farizeeën hun eer al volledig ontvangen.

3 “(Als) jij (of je/u) nu, (of Maar (of En) (als) jij (of je/u)) een liefdegave (of een wel-
daad/schenking (of een daad) uit medelijden (of barmhartigheid/liefde)) doet (of maakt), (dan)
weet (of (be)merkt) (jo)uw (of je) linker(hand/kant) (toch) niet, (= dan moet jouw linkerhand
niet weten,) wat (of welk(e)) (jo)uw (of je) rechter(hand/kant) doet (of maakt)!”
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We moeten onze liefdegaven in de eerste plaats doen uit liefde voor God (Mat.25:37-40), en
in de tweede plaats uit liefde voor je medemens. Daarom is het niet nodig, dat andere mensen
dat weten. Het is bij wijze van spreken zelfs niet nodig, dat je linkerhand weet, wat je rech-
terhand doet. Dit is ook veel prettiger voor de persoon die iets van jou krijgt.

Als iemand anders er dan toch achter komt, en jou daarvoor eert en prijst, dan is daar hele-
maal niets mis mee, want dat is eveneens tot eer van God (Mat.5:16). Als iemand van de
Christenen zich echter op een egoïstische manier grenzeloos misdraagt, dan maakt hij of zij de
naam van de Here daarmee ook te schande.

4 “Hoe (ook maar) (of (zo)dat) (jo)uw (of je) liefdegave (of weldaad/schenking (of
daad) uit medelijden (of barmhartigheid/liefde)) in (of door/met) het verborgen (of het ge-
heim) zou (of mocht) zijn, [en] (jo)uw Vader, d(i)e in (of door/met) het verborgen (of het ge-
heim) ziet (of kijkt), [( Hij (of Die) )] zal (het) (aan) (jo)u (of je) [( in (of met/door) het open-
baar (of het (duidelijk) zichtbare/openlijk) )] 186 vergelden (of betalen).”

God, die alles ziet, zal uit genade al zijn dienaren belonen. Zij hoeven zich niet druk te maken,
of mensen wel zien hoeveel goeds ze doen, en of iedereen wel weet, hoe belangrijk ze zijn.
Zij kennen de relatieve waarde daarvan. De beloning van de Here in het hier en nu, en in het
hiernamaals is zeker, en dat geeft zijn discipelen pas echt vaste grond onder de voeten.

186 Deze gedeelten staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften
toegevoegd.
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14. Het bidden.

Hoofdstuk 6:5-15

5 “Telkens wanneer jullie zouden bidden, moeten jullie niet zijn zoals de huichelaars,
want zij houden ervan in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, zodat
zij ooit gezien zouden worden door de mensen. Stellig zeg Ik jullie: “Zij hebben hun loon vol-
ledig ontvangen.”

6 “Jij nu, telkens wanneer jij zou bidden, ga binnen tot in jouw binnenkamer! Sluit jouw
deur. Bid tot jouw Vader die in het verborgene is! Jouw Vader, die in het verborgene ziet, zal
het aan jou vergelden.”

7 “Jullie zouden al biddend toch geen omhaal van woorden moeten gebruiken, zoals de
heidenen. Zij denken immers, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen wor-
den.”

8 “Welnu dan, jullie zouden toch niet aan hen gelijk moeten worden. Jullie Vader weet
immers, welke behoefte jullie hebben, voor jullie het Hem vragen.”

9 “Bidt dus op deze manier: “Onze Vader in de hemel, uw naam moet geheiligd wor-
den!”

10 “Uw koninkrijk moet komen! Uw wil moet gebeuren, zoals in de hemel zo ook op de
aarde!”

11 “Geef ons vandaag ons dagelijks brood,

12 en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven onze schuldenaren!”

13 “U zou ons toch niet in verzoeking leiden. Verlos ons toch van de kwaadaardige!”

14 “Als jullie immers de mensen hun overtredingen zouden vergeven, zal jullie hemelse
Vader ook jullie vergeven.”

15 “Als jullie nu, de mensen toch niet zouden vergeven, zal ook jullie Vader jullie over-
tredingen niet vergeven.”



In dit gedeelte (v.5-15) geeft de Here Jezus een voorbeeld van een gebed, dat we ook dage-
lijks kunnen gebruiken. Dit voorbeeld is het gebed dat tegenwoordig het Onze Vader wordt
genoemd. Door middel van dit gebed wilde de Heiland ons leren bidden.

5 “[En/Ook/Zelfs] (Telkens) wanneer (of als) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (aan)-
bidden, zullen (of zult) (= moet(en)) jullie (of u) niet (of nee) zijn (precies) zoals de huiche-
laars (of de schijnheiligen/hypokrieten/toneelspelers), (om)dat (= want) zij houden (er)van (of
liefhebben) in (of door/met) de synagogen (of de bijeenkomsten) en in (of door/met) (= en op)
de hoeken van de straten (of de (brede) wegen) (stil) (te) staan(de) (aan)bidden, (zo)dat (of
hoe (ook maar)) ooit (of een keer/altijd) zij gezien zouden (of mochten) worden (of zij zouden
(of mochten) (ver)schijnen) (door/voor) de mensen. Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen)
zeg (of verklaar) Ik jullie (of u) [( (om)dat )]: 187 “Zij hebben hun loon ((volledig) ontvangen)
(of Zij onthouden zich hun loon).”

In de tijd dat de Here Jezus optrad, kenden de Joden hun vaste tijden om te bidden (Dan.6:11,
Hand.3:1). De Farizeeën, die Jezus huichelaars noemde, zorgden ervoor, dat ze op die vaste
gebedstijden schijnbaar toevallig op straat waren, en zogenaamd wel gedwongen waren, om

187 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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daar dan stil te staan om te bidden. Zo trokken ze van de mensen veel aandacht en eer naar
zich toe. Dit was natuurlijk geen echt bidden, maar een groot toneelstuk, waarbij de eer en het
respect voor God volledig naar de achtergrond werd teruggedrongen. Hiermee veroordeelde
de Heiland niet elk gebed in het openbaar (Hand.3:1), maar wel het bidden om de aandacht en
de eer van de mensen naar zich toe te trekken.

De mensen die zo bidden hebben hun loon al volledig ontvangen. Het loon van de Here is
echter veel groter en langduriger dan de beloning van mensen. De kinderen van de hemelse
Vader kunnen blij zijn, omdat ze de vrede van de Heilige Geest in hun harten mogen meedra-
gen. Ze hoeven niet te wanhopen, omdat ze weten, dat Hij zorgt, en de boel niet uit de hand
laat lopen. Zijn dienaren kunnen al hun zorgen bij Hem neerleggen, en hun gebed heeft erg
veel kracht (Mat.7:7-11, Joh.16:24, Jak.5:16b). Het lijden in deze wereld zal absoluut niet op-
wegen tegen het grote geluk, dat komen zal (Rom.8:18). Als de strijd tegen het kwaad voorbij
is, zullen de mensen die de Here met vallen en opstaan gehoorzaamden, op de nieuwe aarde
voor eeuwig gelukkig mogen leven (Op.21:1-9).

6 “Jij (of U) nu, (of maar (of en) jij (of u)) (telkens) wanneer (of als) jij (of je/u) zou (of
mocht) (aan)bidden, ga binnen (tot) in (of naar/tot) (jo)uw (of je) binnenkamer (of geheime
kamer/voorraadkamer)! [En] sluit (jo)uw (of je) deur (af). (Aan)bid (tot) (jo)uw (of je) Vader
d(i)e in (of door/met) het verborgene (of het geheime) (is)! [En] (jo)uw (of je) Vader, d(i)e in
(of door/met) het verborgene (of het geheime) ziet (of kijkt), zal (het) aan (jo)u [( in (of door/
met) het openbaar (of het duidelijk (zichtbare)/openlijk) )] 188 vergelden (of betalen/terugge-
ven).”

De binnenkamer was in die tijd de voorraadkamer, waar de Joden hun voorraden en schatten
bewaarden. In zo’n stille en rustige kamer hoort het persoonlijk gebed thuis. Daar kunnen we
alle aandacht vestigen op ons gesprek met God. Zo bad de Here Jezus eveneens in stilte en in
afzondering alleen op een berg (Mat.14:23), en op een eenzame plaats (Mark.1:35). Ook de
profeet Elisa en de apostel Petrus trokken zich terug voor gebed (2Kon.4:32,33, Hand.10:9).
Op die eenzame plaats om te bidden ben je toch niet alleen, want je hemelse Vader is zelfs op
die verborgen plaats aanwezig, en Hij hoort, wat je in je gebed tegen Hem zegt.

Bij de vergelding ofwel het loon uit het slot van vers 6 hoort onder andere de verhoring van
het gebed (Mat.7:7-11).

7 “Jullie (of U) [nu, (of maar (of en) jullie (of u))] zou(den) (of mocht(en)) (al) (aan)bid-
dend (toch) geen omhaal van woorden (moeten) gebruiken (of niet dezelfde dingen steeds
weer (moeten) herhalen/niet (moeten) zwammen), (precies) zoals de heidenen. Zij denken (of
menen/veronderstellen) immers (of want), (om)dat zij door (of in/met) hun veelheid van
woorden (of hun woordenvloed/gebruik van veel woorden) verhoord (of gehoord/gehoor-
zaamd) zullen worden.”

Een veelheid van woorden tijdens het bidden bestond vaak uit eindeloze herhalingen van ge-
stelde vragen (b.v. 1Kon18:25,26a,29). Heidenen meenden zo door hun afgoden te worden
verhoord. Ook de schriftgeleerden waarbij eveneens de Farizeeën hoorden, baden voor de
schijn vaak lang (Mark.12:38a,40, Luk.20:46a,47). Een kort gebed kan echter voldoende zijn,
en eindeloze herhalingen zijn beslist niet nodig (1Kon.18:36-38). Een lang gebed hoeft zeker
niet verkeerd te zijn (b.v. 1Kon.8:22-54, Dan.9:3-20), als het gebed maar oprecht is, en zonder
bijbedoelingen.

Het woord heidenen had toen een andere betekenis dan tegenwoordig. Met dat woord werden

188 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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alle mensen bedoeld, die niet bij het volk Israël hoorden.189 Later waren er ook Christenen
onder de heidenen (Hand.10:45, 11:1,18, 14:27, 15:23, 21:25, Rom.1:13, 3:29, 9:24,30). Toen
de apostel zijn evangelie (of zijn blijde boodschap/goede bericht) schreef, hadden nog maar
weinig heidenen zich bekeerd tot God.

8 ((Wel)nu) dan, (of Dus) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (toch) niet aan hen gelijk
(gemaakt) (moeten) worden. Jullie (of Uw) Vader weet (of ziet … (in/na)/merkt … (op)/be-
ziet/bekijkt) immers (of want), welk(e) (of wat/dat) behoefte (of noodzaak/tekort) jullie heb-
ben (of jullie (vast)houden/u hebt/u (vast)houdt), voor (of aan de voorkant van) jullie (of u)
het Hem vragen (of vraagt).”

We hoeven niet ons best te doen om de aandacht van de Almachtige te trekken, of Hem uiterst
precies geformuleerd te vertellen, wat we willen vragen, en we allemaal tegen Hem willen
zeggen. De Here weet dat immers al. Hij weet dat zelfs veel beter, dan we dat zelf weten.
Toch is bidden niet overbodig (Luk.18:1-8a). Bij bidden ofwel praten met God en tijd voor
Hem nemen, is vooral het opbouwen en onderhouden van de persoonlijke relatie met Hem erg
belangrijk.

9 “(Aan)bidt [jullie (of u)] dus (of ((wel)nu) dan) op deze manier (of zo): “Onze Vader
[de] in (of door/met) de (wolken/sterren)hemel[en], (jo)uw naam moet geheiligd (of apart
gezet/geëerbiedigd) worden!”

We mogen God Onze Vader noemen. Dat voorrecht geeft onze vertrouwensrelatie met de Al-
machtige aan, waarbij de aandacht vooral op Hem is gericht. Deze vertrouwensrelatie wordt
in de eerste 3 gebeden direct vorm gegeven, waarmee het respect en de eerbied voor onze he-
melse Vader wordt uitgesproken:

1. Zijn naam moet geheiligd worden.
2. Zijn koninkrijk moet komen.
3. Zijn wil moet evenals in de hemel ook op de aarde gebeuren.

Gods naam is een aanduiding van Hemzelf. Hij moet geheiligd worden. Hij heeft een aparte
plaats. Hij heeft geen deel aan de zonde van deze wereld. Hij moet met eerbied en respect
worden behandeld en aangesproken (vgl. Ezech.36:20-23).

10 “(Jo)uw koninkrijk (of koningschap) moet komen (of verschijnen)! (Jo)uw wil (of
wens) moet gebeuren (of geworden/ontstaan), (zo)als in (of door/met) (de) (wolken/sterren)-
hemel (zo) ook (of zelfs/en) op (of over) de aarde (of het land/de grond)!”

In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zo’n land is
meestal een eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich
(enigszins) verbonden voelt met zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het
volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar op moet stellen. We zien een konink-
rijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel wél het geval.
Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Griekse woord voor koningschap
betekent daardoor ook koninkrijk.190 In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was.

Het koninkrijk van de Here is hier op aarde nog onvolmaakt. Dit is zo gekomen, doordat
Adam en Eva, die God had aangesteld als onderkoning en onderkoningin van de prachtige
schepping (Gen.1:26-28), zich door hun zonden hadden onderworpen aan de satan (Gen.3).

Uit liefde wilde de Almachtige de wereld redden. Hij stuurde zijn Zoon als mens naar de aar-

189 Tegen de achtergrond speelde toen mee, dat veel Joden zich, ten onrechte trouwens, veel beter voelden dan de
heidenen (Mat.3:8,9, Luk.3:7,8, Joh.4:9, 8:39,40,48). God had echter een heel andere houding ten opzichte van
de mensen uit de andere volken voorgeschreven (Lev.19:33,34, Deut.23:7, 5:22).
190 Dit geldt trouwens ook bij het Hebreeuws en Aramees dat in het Oude Testament werd gebruikt.
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de om door zijn lijden en zijn sterven voor de zonden van alle mensen te betalen (Ps.34:23,
Jes.53:12b, Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).191 Zo wilde Hij satans
listig bemachtigde en verworven recht op het onderkoningschap van de schepping (Joh.12:31,
14:30, 16:11, 2Kor.4:4, 1Joh.5:19) wegnemen, en de mensheid verlossen van de eeuwige
dood en de machten van de hel.

Nadat dit alles is gebeurd, zijn alle rechten van de satan op zijn zeggenschap over de schep-
ping voorbij. Toch is zijn macht op deze wereld in de praktijk zeker nog niet definitief gebro-
ken. De Here wacht nog met het vestigen van zijn volmaakte koninkrijk op de nieuwe aarde,
want eerst moet het getal van zijn dienaren worden volgemaakt (Op.6:11b). Bovendien wil Hij
aan alle mensen zoveel mogelijk de kans geven om zich op tijd te bekeren (2Pet.3:9). Zijn
geduld is wel heel groot, maar niet oneindig. Er komt een moment dat zijn koningschap zich
volledig zal ontplooien in de hele schepping (Dan.2:34,35,44,45, Mat.25:34). Daar heeft Jezus
de Gezalfde met zijn komst op aarde een begin mee gemaakt. Daarom mogen wij hier op deze
wereld bidden: “Uw koninkrijk moet komen!” Dat vernieuwende koningschap maakt alles
anders.

Vanaf dat moment zal zijn wil op de aarde en in de hele schepping gebeuren, zoals in de he-
mel. Het 3e gebed van het Onze Vader hangt dus heel nauw samen met het vorige: Uw konink-
rijk moet komen! Trouwens, ook wij moeten van harte bereid zijn om de wil van de Here te
doen. Zo moeten we meewerken en meebouwen aan zijn vernieuwende koningschap op deze
wereld. Onze strijd tegen de zonde is daar een belangrijk onderdeel van.

Hierna volgen weer 3 gebeden. Daarin komt vooral de persoonlijke relatie met de Here aan de
orde, waarbij de aandacht vooral op zijn dienaren is gericht. Zoals een kind rechtstreeks en
openlijk zijn vragen aan zijn vader stelt zo mogen de kinderen van de hemelse Vader dat
spontaan en zonder omwegen eveneens bij Hem doen:

1. Geef ons vandaag ons dagelijks brood!
2. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven onze schuldenaren!
3. U zou ons toch niet in verzoeking leiden. Verlos ons toch van de kwaadaardige!

11 “Geef ons vandaag (of heden) ons dagelijks (of het nodige (voor het bestaan)) brood,

12 en (of ook/zelfs) vergeef (of scheld … kwijt/stuur … weg/laat … gaan (of weg)) ons
onze schulden, (zo)als ook (of zelfs/en) wij (hebben) 192 vergeven (of kwijtgescholden/wegge-
stuurd/laten gaan/weggelaten) onze schuldenaren (of onze debiteuren)!”

Het brood staat symbool voor het nodige eten van elke dag (Gen.3:19, Spr.30:8,9).193 Zonder
dat nodige eten (en drinken) kunnen we normaal gesproken niet leven op deze aarde, en ons
werk doen, zoals de Almachtige dat graag wil.

Helaas doen we zoveel zonden, dat we daardoor een grote schuld bij God opbouwen, die we
nooit zullen kunnen terugbetalen. Daarom zullen we de Here om vergeving van deze zonden
moeten vragen, en Hem moeten verzoeken om die grote schuld kwijt te schelden. Dit is de
enige manier om van die enorme zondelast af te komen. Gelukkig is de hemelse Vader best
bereid om aan dit verzoek te voldoen, maar Hij stelt daarbij wel een voorwaarde. Hij wil, dat
we zo goed mogelijk ons best gaan doen om Hem zo trouw mogelijk te dienen. Dat betekent
eveneens, dat we bereid moeten zijn om de zonden die onze medemensen en onze vijanden

191 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
192 De voltooide tijd van het (werk)woord vergeven staat niet alle handschriften, maar wel in de Codex Sinaïti-
cus. Daarom is dit hoogstwaarschijnlijk overeenkomstig de oorspronkelijke tekst.
193 In het Hebreeuws en het Grieks werd het woord voor brood ook wel ruimer opgevat: als eten ofwel voedsel.
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tegenover ons hebben gedaan, van harte te vergeven, als zij daarom vragen (Mat.6:14,15,
18:21-35, vgl. Mat.5:23,24).

13 “[En (of Ook/Zelfs)] U (of jij/je) zou (of mocht) ons (toch) niet (tot) in (of naar/tot)
verzoeking (of beproeving/een test) (kunnen/moeten) leiden (of (binnen)brengen/dragen).
Verlos (of Bevrijd/Red/Bescherm) ons toch (of eerder/maar/integendeel) van(uit/af/wege) de
(of het) kwaadaardige (of het slechte/kwaad/de (of het) misdadige)! [( (Om)dat (= Want) van
Jo(u) is het koningschap (of het koninkrijk) en (of ook/zelfs) de kracht (of de macht) en (of
ook/zelfs) de heerlijkheid (of de eer/glorie/majesteit) (tot) in (of naar/tot) de eeuwigheden (=
de eeuwigheid/(voor) altijd). Amen (of Stellig/Inderdaad/Echt/Zeker). )]” 194

God laat het soms toe aan de satan om mensen te verzoeken. Met dat verzoeken wil de tegen-
stander van de Here de mensen verleiden tot het kwaad. Door dit soms toe te staan, stelt de
Almachtige zijn dienaren en andere mensen op de proef. Nu is het de bedoeling, dat we deze
beproevingen doorstaan om zo getraind en versterkt uit de geestelijke strijd te kunnen komen.
Daar heeft God het beste met ons voor (Jak.1:12-15).

Er kunnen echter situaties zijn, waarin het beter is om niet te worden verzocht. We zijn bij-
voorbeeld op dat moment (nog) niet sterk genoeg om de proef te kunnen doorstaan, of het zou
ons te veel kunnen belemmeren in ons werk voor de Here en zijn dienst. De Almachtige is
niet onze verleider (Jak.1:13), maar de satan. Daarom kunnen we aan onze liefdevolle hemel-
se Vader uitdrukkelijk voorstellen of vragen om ons toch niet te laten verleiden door de
kwaadaardige, en ons van hem en het slechte te verlossen. We vragen dan zowel om verlos-
sing van de satan (vgl. Mat.13:19,38/39), als van het kwaad en de slechtheid die daarmee sa-
menhangen. Niet uit gemakzucht, maar omdat het in veel situaties beter is. We moeten niet
door de macht van de zonde worden overmeesterd.

Zo zien we aan het einde van dit gebed, dat het bestaat uit 2 keer 3 vragen of wensen die aan
God zijn gericht. Toch bestaat daartussen een duidelijk verband. Het gaat om het realiseren
van het volledige koningschap van de Here op aarde, waarbinnen zijn dienaren pas echt ge-
lukkig zullen zijn. Alles moet daaraan bijdragen. Dat geeft ook het kader en de grenzen van
ons bidden aan. We moeten niet maar raak bidden om van alles en nog wat, maar om de
komst en de realisatie van Gods volmaakte koninkrijk op aarde. Heel ons leven moet daarop
gericht zijn. Allerlei kleinlijkende praktische dingen in ons dagelijks leven kunnen daaraan
bijdragen.

14 “Als (of Indien) (ooit) jullie (of u) immers (of want) de mensen hun overtredingen (of
zonden/misstappen/misdaden) zouden (of mochten) vergeven (of kwijtschelden/wegsturen/la-
ten gaan/weglaten), zal jullie (of uw) hemelse Vader ook (of zelfs/en) jullie (of u) vergeven
(of kwijtschelden/wegsturen/laten gaan/weglaten).”

15 “Als (of Indien) (ooit) nu, (of en/maar) jullie (of u) de mensen [( hun overtredingen (of
zonden/misstappen/misdaden) )] 195 (toch) niet zou(den) (of mocht(en)) vergeven (of kwijt-
schelden/wegsturen/laten gaan/weglaten), zal ook (of zelfs) niet jullie (of uw) Vader jullie (of
uw) overtredingen (of zonden/misstappen/misdaden) vergeven (of kwijtschelden/wegsturen/
laten gaan/weglaten).”

In plaats van het woord schulden bij vers 12 gebruikt de apostel Matteüs in vers 14 het woord
overtredingen of zonden. Bij het woord schuld ligt meer de nadruk op het gevolg van de over-
tredingen.

194 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is (in de marge) hoogstwaarschijnlijk aan jongere hand-
schriften toegevoegd (vgl. Luk.11:2b-4).
195 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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Als we de zonden van onze medemensen en onze vijanden niet willen vergeven, als zij daar-
om vragen, dan wil de Almachtige ook onze zonden niet vergeven (Mat.6:14,15, 18:21-35,
vgl. Mat.5:23,24). De relatie met onze medemensen heeft dus directe invloed op onze relatie
met God. Het omgekeerde is uiteraard eveneens het geval.

Zoals de hemelse Vader bereid is om al onze zonden te vergeven, moeten wij ook bereid zijn
om onze medemensen al hun overtredingen te vergeven. Eén woord zoals bijvoorbeeld sorry
moet daarbij al voldoende zijn. De bereidheid om te vergeven moet van harte zijn, en onbe-
perkt (Mat.18:21,22).
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15. Het vasten.

Hoofdstuk 6:16-18

16 “Telkens wanneer jullie zouden vasten, weest niet, zoals de huichelaars met een som-
ber en verdrietig gezicht! Zij maken immers hun gezichten ontoonbaar, zodat zij al vastend
gezien zouden worden door de mensen. Stellig zeg Ik jullie: “Zij hebben hun loon volledig
ontvangen.”

17 “Jij echter, zalf al vastend je hoofd met olie, en was je gezicht,

18 zodat jij toch niet al vastend gezien zou worden door de mensen, maar door jouw Va-
der, die in het verborgene is, en jouw Vader, die in het verborgene ziet, zal het aan jou vergel-
den.”



In de tijd van het Oude Testament werd er op de grote verzoendag gevast (vgl. Lev.16:29,
23:29). De mensen toonden zich dan nederig voor God. Met hetzelfde doel werden ook wel
tijden van bidden en vasten uitgeroepen (1Sam.7:5,6, 2Kron.20:3, Ezra 8:21,23, Jer.14:12).

In dit hoofdstuk geeft de gezalfde Jezus duidelijk aan, dat het uiterlijke vasten zonder een
goede band met de Here en de naaste geen enkele zin heeft. Het gaat niet in de eerste plaats
om uiterlijkheden, of om (voor het oog van veel mensen) een grote prestatie te leveren, maar
om de bekering van het hart. De bekering tot God en een goede persoonlijke relatie met Hem
is veel belangrijker, dan het vasten (Jes.58:3-14). Die bekering moet je ook door je daden la-
ten zien.

16 “[En/Nu/Maar] (telkens) wanneer (of als) (ooit) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en))
vasten, wordt (of ontstaat/gebeurt) (… gemaakt) (= weest) (toch) niet, (precies/juist) zoals de
huichelaars (of de schijnheiligen/hypokrieten/toneelspelers) met een somber en verdrietig ge-
zicht! Zij maken immers (of want) hun gezichten ontoonbaar (of onzichtbaar), (zo)dat (of hoe
(ook maar)) zij (al) vastend gezien zouden (of mochten) worden (of zij zouden (of mochten)
(ver)schijnen) (door/voor) de mensen. Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of ver-
klaar) Ik jullie (of u): [( (om)dat )] 196 “Zij hebben hun loon volledig ontvangen.”

Met de huichelaars of schijnheiligen bedoelde de Here Jezus hoogstwaarschijnlijk de Farizee-
en (vgl. Luk.18:11,12a). Zij lieten aan de mensen duidelijk zien, hoe zwaar ze het hadden met
het vasten. Ze zetten daarvoor tijdens hun vasten een somber en verdrietig gezicht. Ook maak-
ten ze hun gezichten ontoonbaar door het opgedwarrelde stof er niet vanaf te wassen, en hun
huid die door de felle zon enigszins werd uitgedroogd, niet te zalven. Met hun uiterlijke
vroomheid probeerden ze de waardering van de mensen op te wekken en naar zich toe te ha-
len. Wat waren het toch vrome en goede mensen!

Ondanks alle kritiek van Gods Zoon op dit toneelspel van deze huichelaars, keurde Hij het
vasten op zichzelf niet af. Hij verwierp alleen de huichelarij van deze uiterlijke vroomheid.
Deze mensen hebben met de waardering van het overgrote deel van het volk hun loon voor
deze toneelspelerij al volledig ontvangen.

Het loon van de Almachtige is echter veel groter en langduriger dan de beloning van mensen.
De kinderen van de hemelse Vader kunnen blij zijn, omdat ze de vrede van de Heilige Geest
in hun harten mogen meedragen. Zij kunnen al hun zorgen bij Hem neerleggen, en hun gebed
heeft erg veel kracht (Mat.7:7-11, Joh.16:24, Jak.5:16b). Het lijden in deze wereld zal absoluut
niet opwegen tegen het grote geluk, dat komen zal (Rom.8:18). Als de strijd tegen het kwaad

196 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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voorbij is, zullen de dienaren van de Here op de nieuwe aarde voor eeuwig gelukkig mogen
leven (Op.21:1-9).

17 “Jij (of U) nu, (of maar jij (of u)/Jij (of U) nu,) (= Jij echter,) zalf (al) vastend je (of
(jo)uw) hoofd (of kop) (met (olijf)olie), en was je (of (jo)uw) (aan)gezicht (of gelaat) (af),

18 (zo)dat (of hoe (ook maar)) jij (of je/u) (toch) niet (al) vastend gezien zou (of mocht)
worden (of vastend zou (of mocht) (ver)schijnen) (door/voor) de mensen, maar (of eerder/
toch/integendeel) (door/voor) (jo)uw (of je) Vader, d(i)e in (of door/met) het verborgene (of
het geheime) (is), en (jo)uw (of je) Vader, d(i)e in (of door/met) het verborgene (of het ge-
heime) ziet (of kijkt), zal (het) aan (jo)u [( in (of door/met) het openbaar (of het duidelijk
(zichtbare)/openlijk) )] 197 vergelden (of betalen/teruggeven).”

Het zalven van de hoofdhuid was vooral bedoeld om het te verzorgen en je weer toonbaar te
maken (vgl. Ps.23:5, 92:11). Dit zalven met olie gebeurde ook vaak bij feestelijke gelegenhe-
den (2Sam.14:2, Ps.45:8, Spr.21:17, Jes.61:3, Am.6:5,6, Luk.7:46, Hebr.1:9, enz.). De bedoe-
ling van het zalven van het hoofd en het wassen van het gezicht in vers 17 was, dat het aan de
buitenkant niet te zien was, dat iemand vastte (v.18).

De hemelse Vader wil niet, dat er over vasten wordt gesproken door mensen die Hem niet
willen gehoorzamen (Jes.58:3-14, Jer14:11,12). Vasten is geen algemene opdracht van God,
of/en een prestatie, maar een daad van verootmoediging (vgl. Joël 1:14, Jona 3:7,10), en/of
een uiting van verdriet (1Sam.20:34, 2Sam.1:11,12, Dan.10:2,3). Bovendien was en is het een
middel om tijd vrij te maken voor gebed.198 Daarom wordt vasten in de Bijbel vaak genoemd
in combinatie met bidden (2Sam.12:16, Ezra 8:23, Neh.1:4, Ps.35:13, Dan.9:3, Luk.2:37,
Hand.13:2,3, 14:23).

Evenals bij het persoonlijk gebed (Zie Mat.6:5-15.) moest en moet het vasten niet gepaard
gaan met uiterlijk vertoon om door de mensen maar gezien en gewaardeerd te worden. Het
kan beter verborgen blijven. De hemelse Vader is zelfs op een verborgen plaats aanwezig. Hij
ziet je daar ook wel bidden en/of vasten, en Hij zal het aan jou vergelden.

Het is beslist niet verkeerd, als het vasten in de openbaarheid gebeurd, of zelfs in groe-
pen (1Sam.7:5,6, 2Kron.20:3, Ezra 8:21,23, Est.4:16,17, Joël 1:14, 2:15, Jona 3:5-10), maar
het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de bewondering en waardering voor de vastende
mensen, maar om de eerbied en het respect voor God. Als Hij maar de eer krijgt, die Hem
toekomt.

197 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
198 In die tijd kostte het klaarmaken van een maaltijd veel meer tijd dan tegenwoordig. Door te vasten kwam er
meer tijd vrij voor gebed. Daarom besteedde de profeet Daniël bijvoorbeeld 3 weken lang veel minder tijd aan
eten, drinken en uiterlijke verzorging, zodat hij veel tijd had om te bidden. Wel at deze profeet zelfs tijdens het
vasten nog het meest noodzakelijke en eenvoudige eten (, en dronk hij het nodige) om in leven te blijven, en zijn
werk te kunnen blijven doen (Dan.10:2,3,12).
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16. De echte schat.

Hoofdstuk 6:19-24

19 “Verzamelt voor julliezelf geen schatten op de aarde, waar mot, en roest ze aantast, en
waar dieven inbreken en stelen!

20 Verzamelt echter voor julliezelf, schatten in de hemel, waar zelfs geen mot, en
geen roest ze aantast, en waar dieven niet inbreken, en niet stelen!”

21 “Waar immers jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn.”

22 “De lamp van het lichaam is het oog. Als dus jouw oog zuiver zou zijn, zal heel jouw
lichaam verlicht zijn.

23 Als nu, jouw oog slecht zou zijn, zal heel jouw lichaam duister zijn. Als dan het licht
dat in jou is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!”

24 “Niemand kan 2 heren dienen. Hij zal immers of de één haten en de ander zal hij lief-
hebben, of hij zal de één volgen, en de ander zal hij verachten. Jullie kunnen niet God dienen
en Mammon.”



In dit gedeelte (v.19-24) gaat het niet meer over de tegenstelling tussen de leer van de schrift-
geleerden en Farizeeën, en het onderwijs dat de Here Jezus aan zijn volgelingen gaf en geeft.
Hier draait het om wat het belangrijkste is in het leven. Wat is het uiteindelijke doel van ons
bestaan op deze wereld? Gaat het in de eerste plaats om dit tijdelijke leven op deze aarde, of
om het eeuwige leven in het koninkrijk van God.

19 “Verzamelt (of Bewaart) voor jullie(zelf) (of voor je(zelf)/voor (uzelf)) (toch) geen
schatten (of voorraden/schatkamers/voorraadkamers) op (of over/in) de aarde (of het land/de
grond), waar mot, en (op)(vr)eter (of kaalvreter) (= roest/sprinkhaan) (ze) laat vergaan (of
onherkenbaar maakt/onzichtbaar maakt) (= aantast), en waar dieven inbreken (of doorgra-
ven/ondergraven) en stelen!

Veel mensen waren en zijn erg gehecht aan dure kleding en kostbare gewaden (Jak.5:2). Ook
voorwerpen van edelmetalen zoals goud en zilver waren in de tijd dat de Here Jezus op aarde
zijn werk deed, al van grote waarde. Geld dat toen gemaakt was van edelmetaal, werd geruild
voor goederen. De waarde van een munt werd toen niet bepaald door de opdruk, maar door
het gewicht en het edelmetaal waarvan het was gemaakt.

De Heiland veroordeelde in vers 19 niet het bezitten van veel aardse goederen. Abraham bij-
voorbeeld, was erg rijk, en hij werd door God gezegend (Gen.13:2, 14:18-23). Rijkdom kan
echter gevaarlijk zijn. Het is wel een goed middel om de Here te dienen (vgl. Mat.27:57-60,
Luk.8:3), maar het mag geen doel worden. Je mag geen slaaf worden van geld en goed, en
gaan jagen naar meer en meer (v.24). Zo is het grote gevaar van veel rijkdom, dat het je aan-
dacht gemakkelijk kan aftrekken van wat het belangrijkste is in het leven. Dat is het konink-
rijk van de hemelse Vader (Spr.30:8,9). Het zijn alleen de sterke benen die de weelde kunnen
dragen (Mat.19:23,24).

20 Verzamelt (of Bewaart) nu, (of maar (of en) verzamelt (of bewaart)) (= Verzamelt (of
Bewaart) echter) voor jullie(zelf), (of voor je(zelf)/voor (uzelf)) schatten (of voorraden/schat-
kamers/voorraadkamers) in (of met/door) (de) (wolken/sterren)hemel, waar zelfs niet (of en
niet/noch) een (= waar zelfs geen) mot, en niet (of zelfs niet/noch) een (= en geen) (op)-
(vr)eter (of kaalvreter) (= roest/sprinkhaan) (ze) laat vergaan (of onherkenbaar maakt/onzicht-
baar maakt) (= aantast), en waar dieven niet (of nee) inbreken (of doorgraven/ondergraven),
en (of ook) niet (= noch) stelen!”
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Schatten in de hemel verzamel je door de Here te dienen, zoals Hij dat graag wil. Het geluk
van die schatten zal onze verwachtingen daarvan in alle opzichten overtreffen. Het hemelse
geluk op de nieuwe aarde zal bovendien eeuwig duren.

De schatten op deze wereld echter, vallen juist tegen. Slechts één kleine mot kan je dure kle-
ren onherstelbaar beschadigen. Edelmetalen zoals zilver en koper kunnen door roest worden
aangetast en beschadigd. Ook kunnen dieven jouw aardse kostbaarheden stelen. Alle rijkdom
op deze aarde is slechts tijdelijk. Bovendien ben je niet of nauwelijks in staat om met je rijk-
dom je relatief korte levensduur op aarde te verlengen (Luk.12:13-21).

21 “Waar immers (of want) (jo)uw (of je) schat (of voorraad/schatkamer/voorraadkamer)
is, daar(heen/in) zal ook (of zelfs/en) (jo)uw (of je) hart zijn.”

Het hart zagen de mensen in die tijd als de kern en vertegenwoordiging van de hele mens.199

Het hart was de oorsprong van al het leven (Spr.4:23). Op de plaats waar je hart zal zijn, daar
zal je dus helemaal zijn.

Uit vers 21 blijkt, dat niet alleen de verzamelde schatten belangrijk zijn, maar ook de plaats
waar die schatten bijeengebracht worden. Met andere woorden; wat doen we allemaal in en
voor het koninkrijk van God, en wat vinden we het belangrijkst. Verlangt ons hart in de eerste
plaats naar bezit op deze wereld, of naar onze rijkdom in de hemel (Kol.3:1,2). Denken we
hoofdzakelijk aan onze toekomst op deze vergankelijke aarde, of is onze aandacht vooral ge-
richt op ons eeuwige leven op de nieuwe wereld (2Pet.3:13, Op.21:1).

22 “De (olie)lamp van het lichaam is het oog. Als (of Indien) (ooit) dus (of ((wel)nu) dan)
(jo)uw (of je) oog zuiver (of heel/eenvoudig) zou (of mocht) zijn, zal (ge)heel (jo)uw (of je)
lichaam (ver)licht (of vol licht/helder) zijn.

Evenals het hart erg belangrijk voor ons leven is, zo is dat ook met het oog. Het licht dringt
onze ogen binnen, waardoor we het kunnen waarnemen. De Here Jezus noemt zich het licht
van deze wereld (Joh.8:12, 9:5, 12:46). Als je oog dit geestelijke licht van de wereld ziet, en
wil zien, dan wordt je hele lichaam daardoor verlicht (Joh.1:9). Dat geestelijke licht van de
Zoon van God kun je en moet je dan weer laten schijnen, en doorgeven in deze duistere we-
reld (Mat.5:14-16). Een verlicht oog wijst het lichaam de juiste weg.

Als je oog echter in de eerste plaats op deze tijdelijke wereld is gericht met al haar verganke-
lijke kostbare schatten, dan zie je slecht. Je tast dan rond in de geestelijke duisternis. Jouw
hele lichaam wordt dan door die duisternis in beslag genomen (Joh.11:9,10).

23 Als (of Indien) (ooit) nu, (of en/maar) (jo)uw (of je) oog slecht (of pijnlijk/misdadig/
boos) zou (of mocht) zijn, zal (ge)heel (jo)uw (of je) lichaam duister (of donker) zijn. Als (of
Indien) ((wel)nu) dan (of dus) het licht de (= dat) in (of door/met) (jo)u (is), duisternis (of
donkerheid) is, hoe groot (of hoeveel) (is dan) de duisternis (of de donkerheid)!”

Hoe groot die geestelijke duisternis is, kunnen de dienaren van de Here vaak nauwelijks be-
vatten. Als je in de moderne literatuur leest, dan kun je iets van de akelige leegte en doelloos-
heid in het leven ervaren. Veel oorlogen en ellende in de wereld zijn daarvan de kwade gevol-
gen.

24 “Niemand (of Niet één/Niets) kan (of is in staat (om) … te) 2 heren (of meesters/eige-
naren) dienen (als slaaf) (of gehoorzamen). Hij zal immers (of want) of (of dan) de één haten
en de ander(e) zal hij liefhebben, of (of dan) hij zal de één vasthouden (= volgen), en de an-

199 Dit blijkt uit de parallellismen die in de Bijbel voorkomen (Ps.13:3, 16:9, 19:9, 24:4, 26:2, Spr.2:2,10, 3:1,
4:21, 5:21, 7:24,25).
Bij een parallellisme staan 2 of meer (bij)zinnen bij elkaar. Die zinnen zeggen met andere woorden min of meer
hetzelfde, waardoor ze elkaar aanvullen en ophelderen. Dit kwam in de Hebreeuwse literatuur veel voor.
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der(e) zal hij verachten (of minachten). Jullie (of U) kunnen (of kunt/Jullie zijn (of U bent) in
staat (om) … te) niet (of nee) God dienen (als slaaf) en Mammon (of (de) rijkdom/(het) ei-
gendom).”

Een slaaf is niet het bezit van 2 eigenaren. Geen enkele slaaf kan dus tegelijkertijd 2 heren
dienen (vgl. Luk.16:13).

De woorden haten en liefhebben zijn hier niet als op zichzelf staand bedoeld, maar in verhou-
ding met de betekenis in de hele zin. Als je bijvoorbeeld God oprecht dient, dan is je liefde
voor Hem zo groot, dat het dan misschien wel lijkt, dat je de wereld met haar kostbare schat-
ten haat. Als je in de eerste plaats gericht bent op het koninkrijk van de Here, dan minacht je
in vergelijking daarmee elk aards koninkrijk (vgl. Luk.14:26, Joh.12:25). Op zichzelf veracht
je in werkelijkheid natuurlijk niet alle koninkrijken van deze wereld.

Met het woord Mammon wordt de rijkdom van deze wereld bedoeld. Dit kan bestaan uit geld
en/of goederen. Je kan niet de Here God en de Heer Mammon tegelijkertijd vol overgave die-
nen. Slechts één van die twee kan de eerste plaats hebben in je leven (Mat.13:22). Ik raad ie-
dereen uitdrukkelijk aan om voor de Almachtige te kiezen (Spr.8:10). Dat moet niet alleen
een keuze zijn met je verstand, maar met alles wat in je is (Deut.6:5, Joz.22:5, Mat.22:37,38,
Mark.12:30, Luk.10:27). Dus eveneens met je gevoel. Dan word je een kind van de liefdevol-
le hemelse Vader in plaats van een slaaf van de satan, de tegenstander van God (Rom.9:26,
Gal.3:26, 4:4-7, Hebr.12:7).

Vers 24 vormt de overgang naar het volgende gedeelte (v.25-34).
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17. Bezorgdheid.

Hoofdstuk 6:25-34

25 “Daarom zeg Ik jullie: “Weest toch niet bezorgd over jullie leven; over wat jullie zou-
den eten, en niet over jullie lichaam; over wat jullie zouden aantrekken! Is het leven niet meer
dan het eten, en het lichaam meer dan de kleren?”

26 “Ziet naar de vogels van de hemel! “Zij zaaien niet, zij maaien niet, en zij brengen niet
bijeen in schuren, en jullie hemelse Vader voedt ze! Zijn jullie niet van veel meer belang dan
zij?”

27 “Wie nu vanuit jullie, kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?”

28 “Wat zijn jullie bezorgd over kleren? Let op de lelies op het veld, hoe zij groeien! Zij
werken niet, en zij spinnen niet.”

29 “Ik zeg jullie, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet, zich kleedde, zoals één van
deze lelies.”

30 “Als nu, God het gras op het veld, dat er vandaag is, en morgen in een oven gegooid
wordt, zo bekleedt, zijn jullie niet veel meer, kleingelovigen?”

31 “Welnu dan, jullie zouden toch niet bezorgd moeten zijn, en zeggen: “Wat zouden wij
moeten eten, of wat zouden wij moeten drinken, of waarmee zouden wij ons moeten aankle-
den?”

32 “Naar al deze dingen zoeken immers de heidenen. Jullie hemelse Vader weet immers,
dat jullie dit alles nodig hebben.”

33 “Zoekt nu eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen aan jul-
lie erbij gegeven worden!”

34 “Welnu dan, jullie zouden toch niet bezorgd moeten zijn voor de volgende morgen. De
volgende morgen zal immers bezorgd zijn voor zichzelf. Voor elke dag is zijn eigen kwaad
voldoende.”



Vrijwel iedereen maakt zich in meer of mindere mate bezorgd over zijn levensonderhoud. Dat
is tot op zekere hoogte ook goed. Hoewel de hemelse Vader voor zijn kinderen zorgt, betekent
dat niet, dat je geen eigen verantwoordelijkheid meer hebt. De Here Jezus zei niet, dat je nooit
jezelf zorgen hoeft te maken. Voor de dingen die gaan komen, moet je immers voorzorgmaat-
regelen nemen, en met overleg handelen. Je hoeft echter niet te wanhopen, of alleen maar te
tobben.

25 “Door (middel van) (of Via) (= Om) dit (of dat) (= Daarom) zeg (of verklaar) Ik jullie
(of u): “Weest (toch) niet bezorgd over jullie (of uw) leven(sadem) (of ziel); (over) wat (of
welk(e)/wie) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) eten, [( en wat (of welk(e)/wie) jullie (of u)
zou(den) (of mocht(en)) drinken, )] 200 en (toch) niet (of (toch) ook niet) over jullie (of uw)
lichaam; (over) wat (of welk(e)/wie) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) aantrekken (of aan-
doen/(zich) (aan)kleden)! Is het leven (of de levensadem/ziel) niet (of nee) meer (of groter)
dan het eten (of het voedsel), en het lichaam (meer) dan de kleren (of de kleding)?”

Vers 25 sluit nauw aan bij vers 24 waar gewaarschuwd wordt voor het slaaf zijn van de Mam-
mon; de jacht naar geld en goed(eren), waar je niet gelukkig van wordt. Het gaat in beide ver-

200 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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zen over dezelfde mensen die te veel hun leven laten beheersen door materiële zaken, en veel
te weinig, of helemaal niet bezig zijn met wat veel belangrijker is: het dienen van de Here.

Uit het 2e gedeelte van vers 25 blijkt, dat het leven en het lichaam grote waarde hebben voor
God (Mat.16:26). Het is veel meer waard, dan het eten en de kleren. Voor het leven heb je
meer nodig dan voldoende eten en een kast met genoeg kleren (Mat.4:4). Het is de hemelse
Vader die het leven geeft, en nemen kan (Luk.12:15b). Zo leven eveneens de vogels door zijn
wil (vgl. Ps.104:10-18), en sterven ze, wanneer Hij vindt, dat hun tijd gekomen is.

26 “Ziet (of Kijkt) naar (of tot/(tot) in) de vogels van de (wolken/sterren)hemel [(om)dat]!
“Zij niet (of nee) zaaien, [en (of ook)] niet (zij) (af)maaien (of oogsten), en (of ook) niet (zij)
bijeenbrengen (of samenbrengen/verzamelen/inzamelen) (tot) in (of naar/tot) (vooraad)schu-
ren (of opslagplaatsen), en (of ook/zelfs) jullie (of uw) hemelse Vader voedt (of onderhoudt)
ze! Zijn … van (meer) belang (of Overtreffen) jullie (of u) niet (of nee) veel(eer) (of in ho-
ge(re) mate/meer) (dan) zij (of ze)?”

In Israël zijn geen koude winters, waarin soms te weinig eten voor de vogels beschikbaar is.
Hoewel ze niet zaaien en maaien, hebben ze in dat gebied meestal toch voldoende te eten.
Daar heeft God voor gezorgd.201 Zorgeloos is echter hun leven en dat van andere dieren abso-
luut niet.

27 “Wie (of Welk(e)/Wat) nu (of en/maar) (van)uit (of bij/van(daan/af)) jullie (of u), kan
(of is in staat (om)) bezorgd zijnde (= door bezorgd te zijn) één el aan (of bij/op) zijn (le-
vens)lengte (of grootte/leeftijd) toevoegen?”

Wie nu vanuit jullie, kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Het antwoord
op die (retorische) vraag is voor iedereen duidelijk: Niemand. Met andere woorden: niemand
kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen.

De lengte van een el is afgeleid van de lengte van een arm. In de tijd van het Nieuwe Testa-
ment gebruikten de mensen een el van ongeveer 55 cm.

Met het woord lengte kan zowel de levenslengte als de lichaamslengte worden aangeduid.
Hoewel beide betekenissen kunnen, ligt de interpretatie van levenslengte het meest voor de
hand.202 Met één el bedoelde de Here Jezus een gangbare lengtemaat. Als je één el ofwel
±55 centimeter aan je lichaamslengte zou kunnen toevoegen, dan is dat nogal wat. Wanneer je
echter door bezorgd te zijn geen enkele el kan toevoegen aan je leven, wil dat zeggen, dat je
daarmee jouw leven niet kan verlengen. Hieruit blijkt duidelijk, dat je met jezelf zorgenma-
ken, heel weinig, of niets bereikt (Luk.12:25,26). Integendeel; door bezorgd te zijn wordt al-
leen maar onnodige energie verspild. Je kan je problemen beter in gebed aan de Here vertel-
len, en effectieve maatregelen nemen, als dat mogelijk is.

28 “[En] wat (of welk(e)/wie) zijn jullie (of bent u) bezorgd over (of (rond)om/betreffen-
de) kleren (of kleding)? Let op (of Ga … na/Leer grondig (… kennen)) de lelies op het veld
(of het land/de akker), hoe (of op welke manier) zij (laten) groeien (of toenemen/vermeer-
deren)! Zij werken … (hard) (of zwoegen/spannen zich … in) niet (of nee), en (of ook) niet
zij spinnen.”

201 In de tijd van het Oude en Nieuwe Testament groeiden in het heilige land veel meer bomen dan tegenwoor-
dig (2Sam.18:6-9, 2Kon.2:24b, 2Kron.27:4, Hag.1:8). Gedurende de periode dat de Turken het gebied van Israël
hadden bezet, zijn vrijwel alle bomen gekapt. Deze kaalslag is nog steeds goed zichtbaar in dit gebied. Vooral
oude bomen groeien er nauwelijks. Toen de Here Jezus optrad, was er voor de vogels dus meer voedsel aanwe-
zig dan nu.
202 Het gebruik van een lengtemaat om de levensduur of levenslengte van iemand aan te geven kwam in Israël
wel vaker voor (Ps.39:6).
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Wat voor het eten geldt, dat gaat eveneens op voor de kleren en voor al de andere dingen die
we nodig hebben. De bloemen die ook tegenwoordig in het heilige land bloeien zijn prachtig.
Daar doen ze zelfs helemaal geen moeite voor, want ze werken niet en spinnen evenmin. Voor
al die mooie bloemen heeft de Here gezorgd. Zelfs de spreekwoordelijke rijkdom en heerlijk-
heid van koning Salomo (927 – 932) kan daar niet tegenop.203 Ondanks dat we zorg moeten
dragen voor onder andere onze kleding, zijn we voor het resultaat van ons werk afhankelijk
van de zegen van God. Hij zorgt voor ons bestaan (Ps.37:3-5, 127, vgl. Ps.55:23). Zou de he-
melse Vader beter zorgen voor de bloemen en het gras, dan voor zijn kinderen?

29 “Ik zeg (of spreek) jullie (of u) [nu (of en/maar)], (om)dat zelfs (of ook) niet Salomo
in (of met/door) al(le(s)) (of (ge)heel) zijn heerlijkheid (of eer/luister/glorie), zich (aan/be)-
kleedde, (zo)als één van dezen (= deze lelies).”

30 “Als (of Indien) nu, (of en/maar) God het gras op het veld (of het land/de akker), (dat
er) vandaag (of heden) is, en morgen(ochtend) (tot) in (of naar/tot) een (brood)oven (weg)ge-
gooid (of (weg)geworpen/gestrooid) wordt, zo (of op deze manier) bekleedt (of (aan)kleedt),
(zijn/bent) jullie (of u) niet (of nee) veel meer (of in hoge(re) mate/eerder), kleingelovigen?”

Als God het gras op het veld met die prachtige bloemen tooit, betekenen wij voor Hem niet
veel meer? Dat gras verdwijnt misschien de volgende dag al in de oven!

Het gaat in vers 30 over een oven die met droog gras en/of met stoppels werd aangesto-
ken (vgl. Pred.7:6, Mat.13:30).

Met het woord kleingelovige, wordt iemand bedoeld, die weinig geloofsvertrouwen heeft. Hij
of zij moet nog groeien in het geloof en vertrouwen op God.

31 ((Wel)nu) dan, (of Dus) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (toch) niet bezorgd (moe-
ten) zijn, zeggend(e) (= en zeggen): “Wat (of Welk(e)/Wie) zouden (of mochten) wij (moe-
ten) eten, of (of dan) wat (of welk(e)/wie) zouden (of mochten) wij (moeten) drinken, of (of
dan) (met) wat (of welk(e)/wie) (= waarmee) zouden (of mochten) wij ons (moeten) (aan)kle-
den (of aandoen/aantrekken)?”

Dit vers staat in nauw verband met vers 24, dat gaat over het dienen van de Mammon. Je kan
niet de Here God en de Heer Mammon tegelijkertijd vol overgave dienen. Slechts één van die
twee kan de eerste plaats hebben in je leven (Mat.13:22). Slaaf zijn van het jagen naar geld en
goed(eren) zal je geen echt en blijvend geluk brengen in het leven. Denk maar aan het ver-
standige spreekwoord: Geld alleen maakt niet gelukkig.

Als je het goed hebt, dan klinken de woorden van vers 31 misschien niet als een heel grote op-
dracht. Voor de mensen in Galilea echter, aan wie de Here Jezus deze boodschap in eerste in-
stantie bracht, betekende dit heel wat. Zij hoorden niet bij de rijke mensen en de elite van het
volk. Het waren bijna allemaal arme mensen of kleine middenstanders uit die tijd.

Wat de Mensenzoon hier zei, geldt eveneens voor de zwakkeren in de samenleving van te-
genwoordig. Er zijn helaas veel mensen die bang zijn, dat ze hun zaken niet voor elkaar kun-
nen krijgen.

Ook nu, mogen de mensen die het niet zo breed hebben, er zeker van zijn, dat de hemelse Va-
der weet wat ze nodig hebben; zelfs nog voordat ze in hun gebed hun zorgen en hun noden
aan Hem vertellen (Mat.6:8). De Zoon van God weet zelf maar al te goed wat armoede, en
lijden inhoudt.

32 “Naar al(le(s)) (of (ge)heel) deze( dinge)n zoeken (of verlangen) immers (of want) de

203 De heerlijkheid van koning Salomo (972 – 932) bestond uit wijsheid, eer en een grote rijkdom (1Kon.3:12,13,
4:21-34, 2Kron.9:13,14,17-27).
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heidenen. Jullie (of Uw) hemelse Vader heeft geweten (of (in/na)gezien/(op)gemerkt/be-
zien/bekeken) (= Vader weet) immers (of want), (om)dat jullie (of u) [van] al(le) (of (ge)heel)
deze( dinge)n (= dit alles) nodig hebben (of hebt).”

Het woord heidenen had toen een andere betekenis dan tegenwoordig. Met dat woord werden
alle mensen bedoeld, die niet bij het volk Israël hoorden.204 Later waren er eveneens Christe-
nen onder de heidenen (Hand.10:45, 11:1,18, 14:27, 15:23, 21:25, Rom.1:13, 3:29, 9:24,30).
Toen de apostel Matteüs zijn evangelie schreef, hadden nog weinig heidenen zich bekeerd tot
God.

Voor de mensen die leven zonder de Almachtige, is het hier en nu op deze wereld het enige
wat ze hebben. In de tijd dat Jezus de Gezalfde in en rondom het heilige land optrad, werden
de afgoden door hun vereerders zelfs gezien als aardse wezens. Daarom maakten en maken de
mensen die God niet dienen, zich zo druk over dit leven, want dat is het enige volgens hen,
wat er is. Eenzijdig opgaan in de dingen van deze wereld is kenmerkend voor mensen die le-
ven zonder de hemelse Vader.

In vers 32 zei Jezus de Gezalfde, wat zijn discipelen niet moeten doen. In het volgende vers
gaf Hij aan, wat ze wel moeten doen.

33 “Zoekt (of Verlangt … (naar)/Streeft … naar) nu (of en/maar) eerst zijn koninkrijk (of
zijn koningschap) en zijn gerechtigheid (of zijn rechtvaardigheid), en (of ook/zelfs) al(le(s))
(of (ge)heel) deze( dinge)n zullen (aan) jullie (of u) (er)bij gegeven worden (of zullen aan
jullie (of u) worden toegevoegd)!”

Gods dienaren moeten eerst naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. Wie de Here als
de allerhoogste Koning erkent, zoekt ook zijn gerechtigheid. Dit betekent, dat die mensen le-
ven, zoals deze Koning dat wil. Hij wil, dat we Hem liefhebben boven alles, en van onze me-
demensen houden, zoals we van onszelf houden (Mat.22:34-40). Wie Hem wil dienen, moet
eerlijk tegenover de hemelse Vader zijn, en eveneens in praktische zin rechtvaardig zijn voor
zijn of haar naaste (vgl. Mat.5:5-10). Dan leef je onder leiding van het eeuwige koningschap
van de Almachtige.

Wie zo door het leven gaat, krijgt al die dingen waar de mensen die leven zonder de Here,
zich zo druk over maken, erbij. Dat betekent niet, dat je geen narigheid en grote problemen
zal kunnen meemaken (vgl. Mat.10:16-23, 1Pet.5:8,9). Dat blijkt wel heel duidelijk uit de za-
ligsprekigen (Mat.5:1-12). Het betekent echter wel, dat je mag weten, dat alles onder de lei-
ding van God staat (Mat.10:28-31). Bij Hem kun je met je noden terecht, en dat is geen loze
of oppervlakkige belofte. Hij zorgt voor je (Mat.11:28-30, 1Pet.5:7). Als je helaas moet lij-
den, zal Hij je de kracht en de middelen geven om dat te dragen en/of om ermee om te gaan.
Zo hebben in het verleden veel martelaren van Hem de wonderlijke kracht en bovenmenselij-
ke moed gekregen om hun ondraaglijk lijden te kunnen doorstaan (vgl. 1Pet.5:10,11).205

Toen de Here Jezus de woorden van vers 31 tot en met 33 uitsprak, wist Hij natuurlijk wel
welk lijden zijn volgelingen in de komende eeuwen te wachten stond. De Christenen zijn de
eerste 3 eeuwen binnen het Romeinse rijk zwaar vervolgd om hun geloof. Trouwens, De Hei-
land wist maar al te goed, welk een groot lijden Hijzelf zou moeten ondergaan. Toch mogen
we weten, dat zijn woorden over het niet bezorgd zijn geen vergissing waren.

34 “((Wel)nu) dan, (of Dus) jullie (of u) zou(den) (of mochten) (toch) niet bezorgd (moe-

204 Tegen de achtergrond speelde toen mee, dat veel Joden zich, ten onrechte trouwens, veel beter voelden dan de
heidenen (Mat.3:8,9, Luk.3:7,8, Joh.4:9, 8:39,40,48). God had echter een heel andere houding ten opzichte van
de heidenen voorgeschreven (Lev.19:33,34, Deut.23:7, 5:22).
205 Eusebius’, Kerkgeschiedenis, deel 8.
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ten) zijn (tot) in (of naar/tot) (= voor) de (volgende) morgen(ochtend). De (volgende) morgen
zal immers (of want) bezorgd zijn voor [( de (dingen van) )] 206 zichzelf. Voor de (= elke) dag
(is) zijn (eigen) kwaad(aardigheid) (of onheil/slechtheid) voldoende (of genoeg).”

Christenen moeten zelfs niet zo bezorgd zijn over de volgende dag. Dit geldt eigenlijk voor
iedereen. Dat getob laat mensen alleen maar nutteloos lijden. Elke dag heeft immers genoeg
aan zichzelf. Komt tijd, komt raad, is zelfs al de wijsheid van deze wereld. Wij mogen weten,
dat de raad (met de oplossing) niet met verloop van tijd alleen door één of meer mensen tot
stand komt. De raad komt (eventueel door middel van één of meer mensen) van God.

Dit is geen oppervlakkige en zorgeloze levenshouding, maar een kinderlijk vertrouwen op de
Here. Zijn dienaren (en ook alle andere mensen) moeten hun best doen om te leven, zoals Hij
dat wil, en ze moeten daarbij hun handen uit de mouwen steken. Het succes en de zegen op
hun werk behoren ze echter niet in de eerste plaats van zichzelf of hun inspanningen te ver-
wachten, maar van de onmisbare hulp van de liefdevolle hemelse Vader. Hij geeft onder alle
omstandigheden de mensen die Hem dienen, kracht en ondersteuning.

Wie leeft onder het bestuur en de regering van de allerhoogste Koning, heeft tijdens zijn be-
staan op deze aarde al eeuwig leven (Joh.3:16, 5:24, 6:47,54). Sterven, hoe zwaar en moeilijk
dat soms ook kan zijn, is voor elke dienaar van God slechts een tijdelijke verhuizing van de
ziel naar de hemel (Ps.49:16, 73:24-26), totdat Hij alles nieuw zal maken. Na de schepping
van de nieuwe aarde (2Pet.3:13, Op.21:1,2) zal daar het leven voor de discipelen van de Here
met een nieuw lichaam voor altijd en eeuwig verder gaan (Jes.26:19, 1Kor.15:50-57).

206 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
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18. Niet te snel oordelen.

Hoofdstuk 7:1-6

1 “Veroordeelt niet, zodat jullie toch niet veroordeeld zouden worden!

2 Met welke beoordeling jullie immers beoordelen, zullen jullie beoordeeld worden, en
met welke maat, jullie meten, zullen jullie gemeten worden.”

3 “Wat kijk je nu naar de splinter in het oog van jouw broer, maar de balk in jouw eigen
oog merk je niet op?”

4 “Hoe zal jij dan tegen jouw broer zeggen: “Laat toe, dat ik de splinter uit jouw oog zou
halen? Kijk toch naar de balk in jouw oog!”

5 “Huichelaar, haal eerst de balk uit jouw oog, en dan zal jij scherp kunnen zien om de
splinter uit het oog van jouw broer te halen.”

6 “Jullie zouden het heilige toch niet aan de honden geven. Jullie zouden je parels toch
ook niet voor de zwijnen gooien, zodat zij ze niet zouden kunnen vertrappen met hun poten,
en zij zich zouden kunnen omkeren om jullie te verscheuren.”



In deze verzen (v.1-6) staat niet, dat je over niemand een oordeel mag hebben (vgl. v.15-20).
Het gaat er wel om, dat je voorzichtig moet zijn met je oordeel. Een goed middel daarbij is,
dat je begint met je eigen gedrag eens kritisch te bekijken (Rom.2:1). Dat voorkomt al gauw,
dat je op een hoogmoedige manier en/of met meestal veel te weinig liefde kritiek uitoefent op
een ander (Jak.2:12,13). In sommige gevallen moet je wel een oordeel geven over iemands
daden (Lev.19:17, Ezech.3:18, 1Tes.5:20,21), maar altijd heel erg oppassen met een oordeel
over iemand als persoon (Mat.18:15-18).

1 “(Ver/Be)oordeelt (of Berecht) (toch) niet, (zo)dat jullie (of u) (toch) niet veroordeeld
(of beoordeeld/geoordeeld/berecht) zou(den) (of mocht(en)) worden!

Iemand als persoon veroordelen is nooit goed. Geen mens kan en mag als rechter over een
ander beslissen, of hij of zij naar de hemel en de nieuwe aarde zal gaan of niet. Alleen de Here
heeft de macht en het recht om iemand te veroordelen (Jak.4:12).

2 Met (of Door/In) welk(e) (of die/wat) beoordeling (of oordeel/berechting/veroorde-
ling) jullie (of u) immers (of want) (be/ver)oordelen (of berechten) (of (be/ver)oordeelt (of
berecht)), zullen jullie (of zult (of zal) u) beoordeeld (of geoordeeld/berecht/veroordeeld)
worden, en met (of door/in) welk(e) (of die/wat) maat(staf) (of meetstok), jullie (of u) (uit/op/
af)meten (of (uit/op/af)meet), zullen jullie (of zal (of zult) u) (uit/op/af)gemeten worden.”

Iedereen moet bij zijn of haar oordeel over een ander beseffen, dat uiteindelijk de Here over
iedereen zal oordelen (Rom.14:10, 2Kor.5:10, Op.20:11-15). Hij zal bij zijn eindoordeel reke-
ning houden met hoe iemand over zijn medemens heeft geoordeeld (Mat.6:14,15, 18:21-35,
Jak.2:12,13). Dat eindoordeel van de Almachtige leidt tot zijn vergevende liefde, of tot ie-
mands vreselijke eeuwige ondergang (Dan.12:2).

Evenals de Here liefdevol is bij zijn oordeel over de mensen, zo moeten wij bij ons oordeel
over een ander het gebod van de liefde voor elk medemens niet vergeten. Op die manier moe-
ten in goede harmonie recht en liefde met elkaar samengaan. Dit kan ook niet anders, want
recht zonder liefde is kil, en ontaardt in zinloze kadaverdiscipline. Liefde zonder recht leidt
tot persoonlijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder
goede samenhang met elkaar niet bestaan.207

207 Met het ontstaan van de zonde in de schepping schiep de satan niets nieuws, maar hij scheidde alleen, wat
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3 “Wat (of Welk(e)/Wie) kijk (of zie) je (of jij) (of ziet (of kijkt) u) nu (of en/maar)
(naar) de splinter (of iets dat uitgedroogd is,) [dat/dit/de] in (of met/door) het oog van (jo)uw
(of je) broer, maar (of en/nu) de balk [dat/dit/de] in (of met/door) (jo)uw (of je) (eigen) oog
merk(t) (of bekijk(t)/bezie(t)) je (of jij/u) niet (of nee) (op)?”

Met het begrip broer bedoelden de Joden vaak een bevriende volksgenoot. Alle mensen ech-
ter, die ernaar streven om de wil van de hemelse Vader te doen zijn eigenlijk broers en zussen
van elkaar (Mat.12:49,50, Mark.3:34,35).

Een splinter of een droog stukje vuil in het oog kan erg vervelend zijn. Vergeleken met een
balk stelt het maar heel weinig voor. Met die splinter en de balk worden de zonden en ver-
keerde dingen van de mensen bedoeld, waarbij een balk iemand helemaal kan verblinden. Een
mens die in grove zonden leeft, moet dus eerst daarmee gaan afrekenen, voordat hij of zij veel
kritiek heeft over de tekortkomingen van een ander. Gebrek aan inzicht in iemands eigen zon-
den, leidt vaak tot een weinig liefdevolle kritische houding tegenover andere mensen.

4 “Hoe (of Op welke manier) zal jij (of je/zult u) dan (of of) tegen (jo)uw (of je) broer
zeggen (of spreken/vertellen): “Laat (toe/gaan), (dat) ik de splinter (of iets dat uitgedroogd is,)
uit (of van(uit/af)) (jo)uw oog zou (of mocht) ((er )uit)halen (of (eruit) verwijderen/((er )uit)-
gooien/((er )uit)werpen)? [En (of Ook/Zelfs)] kijk (of zie) (toch) (naar) de balk in (of met/
door) (jo)uw oog!”

Hoogmoedige en afstandelijke beoordelaars van andere mensen noemt de Here Jezus huiche-
laars. Ze zien de kleine zwakheden van een ander mens heel goed, maar hun eigen grote zon-
den zien ze meestal over het hoofd, of ze worden verdoezeld en afgezwakt.

5 “Huichelaar (of Schijnheilige/Hypokriet/Toneelspeler), haal … ((er)uit) (of verwijder
… (eruit)/gooi/werp … ((er)uit)) eerst de balk (van)uit (of bij/van(daan/af)) (jo)uw oog, en (of
ook) dan (of op dat moment/toen) zal jij (of zult u) scherp (of duidelijk) (kunnen) (door)zien
om de splinter (of iets dat uitgedroogd is,) (van)uit (of bij/van(daan/af)) het oog van (jo)uw
broer ((er)uit) te halen (of (eruit) te verwijderen/((er)uit) te gooien/te werpen).”

Met het woord Huichelaar komt duidelijk naar voren, dat de kritische houding van de Zoon
van God tegenover de Farizeeën nog steeds aanwezig was (Mat.6:2,5,16, 15:1-9, 22:15-22,
23:13-31, vgl. Mat.5:20).

Als je een goed beeld hebt over je eigen tekortkomingen, en daartegen succesvol kan strijden,
dan ben je eveneens veel liefdevoller en geschikter om over een ander te oordelen. Dit oorde-
len over een ander iemand moet er niet op gericht zijn om een zondaar af te schrijven, maar
om hem of haar te behouden (Lev.19:17,18, Ezech.3:18, Mat.18:15,16a, vgl. Joh.12:47,
1Tim.1:15). In liefde moet je het bestwil voor je medemens zoeken, ook al kan daarbij de kri-
tiek soms hard aankomen.

Bij je liefdevolle en terechte kritiek moet je echter oppassen, dat je het heilige niet voor de
honden of de zwijnen gooit.

6 “Jullie (of U) zou(den) (of mocht(en)) het heilige (toch) niet aan de honden (moeten)
geven. Jullie (of U) zou(den) (of mocht(en)) je (of jullie/uw) parels (toch) ook niet (of en
(toch) niet) voor (het gezicht van) (of tegenover) de zwijnen (of de varkens) (moeten) (weg/
neer)gooien (of (weg/neer)werpen), zodat zij ze niet (eens) zouden (of mochten) (kunnen)
vertrappen (of onder de voet lopen/verachten) met (of door/in) hun poten (of hun voeten), en
zij zich (om)kerend (of (om)wendend) jullie (of u) zouden (of mochten) (kunnen) verscheuren

God in harmonie bij elkaar had gebracht. Iets nieuws kan de tegenstander van de Here niet scheppen. Hij kan
alleen maar verwoesten.
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(of op (of tegen) de grond gooien/(laten) (uit)barsten) (= en zij zich zouden kunnen omkeren
om jullie te verscheuren).”

Met het heilige worden de kostbare woorden bedoeld, die in overeenstemming zijn met de wil
van God. Zulke woorden of uitspraken kan en moet een dienaar van de Here op zijn tijd tegen
een ander zeggen (Lev.19:17, Ezech.3:18,20, 33:6,8, Mat.18:15-18).

Honden waren in het heilige land onreine dieren (Ex.22:31), die door de Joden erg werden
verafschuwd. Ze zwierven toen in en om de steden en dorpen overal rond (1Kon.14:11a,
16:4a, 21:24a). Ze leefden van kadavers en van kleinere dieren (Ex.22:31, 1Kon.21:19,23,
2Kon.9:10,34-36). Ook nu is dat in sommige dorpen van Israël nog steeds zo. Straathonden
worden daar als verachtelijk, smerig en onrein beschouwd (1Sam.17:43, 2Sam.16:9, Mat.7:6,
Op.22:15). Zwijnen waren en zijn eveneens onrein (Lev.11:7,8, Deut.14:8, vgl. Jes.66:17,
2Pet.2:22). Het zijn echte alleseters, inclusief onrein vlees.

Met honden en zwijnen worden hier lichtzinnige en wetteloze mensen bedoeld die zich ver-
achtelijk en slecht gedragen. Zij weten Gods woorden over verlossing en heil voor mensen
niet te waarderen. In veel situaties is het niet verstandig om aan hen de heilige en blijde bood-
schap te brengen, omdat het hoogstwaarschijnlijk alleen maar tot negatieve en spottende reac-
ties zal leiden. Dat kan de brengers van het Evangelie alleen maar beschadigen en kwetsen.
Het zal bovendien vaak uitlopen op het lasteren van de heilige naam van de Here en het
schenden van zijn eer.
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19. Gebedsverhoring.

Hoofdstuk 7:7-12

7 “Vraagt, en er zal aan jullie gegeven worden! Zoekt, en jullie zullen vinden! Klopt, en
er zal voor jullie worden opengedaan!”

8 “Iedereen immers, die vraagt, ontvangt, en die zoekt, vindt, en voor die klopt, zal er
worden opengedaan.”

9 “Of welk mens is er onder jullie, aan wie ooit zijn zoon om brood zou vragen, hij aan
hem een steen zal geven?”

10 “Als hij ook om een vis zou vragen, dan zal hij aan hem toch geen slang geven?”

11 “Als dus jullie, die slecht zijn, goede gaven weten te geven aan jullie kinderen, hoe-
veel meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan hen die Hem daarom vragen.”

12 “Zoals jullie dus altijd zouden willen, dat de mensen jullie zouden behandelen, behan-
delt hen ook zo! Dit is immers de wet en de profeten.”



Er staat niet, dat je zal krijgen, waar je om vraagt. Ook zal je niet altijd vinden, wat of wie je
zoekt. De bovenstaande verzen geven wel aan, dat je als antwoord op je oprechte vraag iets
zal ontvangen, en als resultaat van je zoeken iets of iemand zal vinden (Jer.29:13). God zal de
deur van zijn hart voor je openen, en je niet met lege handen laten staan (vgl. Luk.11:5-10)!
Hij zal aan zijn vragende kinderen het goede geven (v.11). Het goede is, wat op het juiste
moment nodig is. De hemelse Vader weet veel beter, wat het beste voor ons is, dan wij dat
weten.

Het belangrijkste is, dat de Here als Koning van de hele schepping de leiding heeft. Alleen
dan gaat het goed. Wij moeten als dienaren van deze almachtige Koning bij zijn koninkrijk
willen horen. Dat kan alleen door een goede persoonlijke relatie tussen God en ons. Daarbij is
het van doorslaggevend belang, dat we in de eerste plaats naar Hem willen luisteren, en willen
doen, wat Hij van ons vraagt. Als je niet naar Hem wil luisteren, dan wil Hij ook niet naar jou
luisteren. Roepen naar de Here om hulp, terwijl je Hem niet wil gehoorzamen, is een zinloze
bezigheid (1Sam.28:6, 1Pet.3:7). Mensen die structureel aan Hem ongehoorzaam zijn, kunnen
beter helemaal niet bidden. Hij luistert er niet naar, en Hij verafschuwt het zelfs (Spr.15:8,29,
28:9, Jes.1:13-17). God luistert alleen maar naar mensen die ook serieus naar Hem willen luis-
teren, en van Hem houden.

Hij wil, dat we Hem liefhebben boven alles, en eveneens van onze medemensen houden, zoals
we van onszelf houden (Mat.22:34-40). Alleen door het zoeken van het koninkrijk van de
Here en zijn gerechtigheid (Mat.6:33), kan ieder mens pas echt gelukkig worden. Ook bij ons
bidden moeten we vooral dat koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort, zoeken. Elke
dienaar binnen Gods koninkrijk die op die manier vraagt, zoekt en klopt, zal alles krijgen, wat
hij of zij nodig heeft (Mat.6:33, vgl. Luk.11:13). Wat we van Hem krijgen, is misschien wel
heel wat anders, dan we aan Hem hebben gevraagd, want het is toch uiteindelijk onze hemelse
Vader die het beste weet, wat we nodig hebben?

7 “Vraagt (of Eist/Verlangt/Bidt), en (of ook/zelfs) het (= er) zal (aan) jullie (of u) gege-
ven worden! Zoekt (of Streeft naar/Verlangt (naar)/Probeert), en (of ook/zelfs) jullie zullen
(of u zult) vinden (of aantreffen/ontmoeten)! Klopt (of Slaat), en het (= er) zal (voor) jullie (of
u) worden opengedaan (of geopend)!”

Hoewel de Here al onze problemen en al onze zorgen kent, en bovendien het beste weet, wat
we nodig hebben, spoort Hij ons toch aan om bij Hem te komen met onze vragen. Zo wil Hij
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heel graag onze persoonlijke relatie met Hem opbouwen en versterken. We moeten ons leven
met Hem delen. Als wij de Almachtige zoeken, dan zullen we Hem vinden (vgl. Spr.8:17).
Hij wil ons helpen bij het stellen van onze vragen (vgl. Mat.6:9-13), en door zijn reactie daar-
op ons vertrouwen op Hem laten groeien. Het is absoluut niet belangrijk, dat we uren achter
elkaar bidden, maar wel, dat we vaak en regelmatig contact met de Here zoeken door, hoe
kort en gebrekkig ook, aan Hem onze vragen te stellen, al onze problemen en zorgen te vertel-
len (Luk.18:1-8a), en Hem voor de mooie dingen te bedanken. Als wij in geloof en vertrou-
wen tot Hem bidden, zal Hij ons geven, wat we nodig hebben (vgl. Luk.11:13). Daarbij krij-
gen we vaak meer, dan we vragen, ook al beseffen we dat niet altijd (meteen).

8 “Ieder(een) (of Elk) immers (of want), d(i)e vraagt (of eist/verlangt/bidt), ontvangt (of
neemt (aan/op/weg)/grijpt (aan)), en d(i)e zoekt (of verlangt (naar)/streeft naar/probeert),
vindt (of treft aan/ontmoet), en (voor) d(i)e klopt (of slaat), zal het (= er) worden opengedaan
(of geopend).”

Om ons geloof te versterken gaf Jezus de Gezalfde 2 voorbeelden waaruit duidelijk de liefde
van verreweg de meeste onvolmaakte vaders op aarde voor hun kinderen blijkt. Hoeveel te
meer zal de volmaakte hemelse Vader zijn kinderen niet het beste geven, als zij bij Hem aan-
kloppen?

9 “Of (of Dan) welk(e) (of wat/wie) mens is (er) (van)uit (of bij/van(daan/af)) (= onder)
jullie (of u), (aan) wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (of (aan) wie dan ook) zijn
(aangenomen) zoon (of nakomeling) (om) brood zou (of mocht) vragen (of eisen/verlangen/
bidden), hij (aan) hem [(toch) niet] een steen zal (over)geven (of overhandigen)?”

10 “Als (of Indien) (ooit) hij ook (of en/zelfs) (om) een vis zou (of mocht) vragen (of
eisen/verlangen/bidden), (dan) zal hij (aan) hem (toch) niet een (= geen) slang (over)geven (of
overhandigen)?”

Brood en vis waren in de tijd waarin Jezus optrad, gangbare levensmiddelen (Mat.14:17-19,
15:34-36, Joh.6:9, 21:9).

Bij de verzen 9 en 10 staat alleen, dat verreweg de meeste vaders aan hun zoon geen steen of
slang zouden geven, als ze om brood of om een vis zouden vragen. Ook in deze 2 voorbeelden
staat niet, wat ze wel van hun vaders zouden krijgen. In vrijwel elk geval zouden ze natuurlijk
dat krijgen, wat ze nodig zouden hebben.

11 “Als (of Indien) dus (of ((wel)nu) dan) jullie (of u), (die) slecht (of boos/misdadig/
pijnlijk) zijn (of bent), goede (of nuttige) gaven (of giften) weten (of zien/weet/ziet) te geven
(of schenken) aan jullie (of uw) kinderen (of nakomelingen), hoeveel (of hoe groot) meer (of
in hoge(re) mate/eerder) zal jullie (of uw) Vader in de (wolken/sterren)hemel[en] 208 (het)
goede (of nuttige) geven (of schenken) aan de Hem vragenden (of eisenden/verlangenden/bid-
denden) (= aan hen die Hem daarom vragen).”

Zoals de hemelse Vader zijn kinderen goed behandelt, zo wil Hij, dat wij op die manier ook
met onze medemensen omgaan (vgl. v.12). Verstrekkende en serieuze liefde voor andere
mensen is gebaseerd op een goede persoonlijke relatie met Hem (1Joh.3:16-18,23,24a). Die
liefde gaat in tegen al ons egoïsme. Die liefde overstijgt de door de zonde verwrongen aardse

208 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander.
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liefde buiten God om. De Here die volmaakt is, weet immers veel beter wat houden van bete-
kent, dan wij als onvolmaakte mensen dat weten!

12 “Al(le(s)) dus (of ((wel)nu) dan), wat (= Zoals dus) altijd (of een keer/ooit) jullie (of u)
(= Zoals jullie dus altijd) zou(den) (of mocht(en)) willen (of wensen/verlangen), (zo)dat de
mensen jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (be)handelen (of doen/maken), (be)handelt (of
doet/maakt) [jullie (of u)] hun (= hen) ook (of zelfs) zo (of op deze manier) (vgl. Luk.6:31)!
209 Dit (of Dat) is immers (of want) de wet en (of ook/zelfs) de profeten.”

De Here liefhebben boven alles, en van onze medemensen houden, zoals we van onszelf hou-
den,210 is de basis en de bedoeling van al zijn wetten, en van wat zijn profeten namens Hem
hebben gezegd en opgeschreven (Mat.22:34-40). Met zijn uitspraken over de liefde voor God
en voor elkaar zei Jezus de Gezalfde trouwens niets nieuws (Lev.19:18,34, Deut.6:5, 11:1,
Joz.22:5, Mat.5:17, vgl. Mat.5:43,44). Wel bracht Hij het verband tussen de liefde voor God
en voor elkaar concreter en duidelijker naar voren.

209 In het apocriefe boek Tobit (4:15a) is dit op een ontkennende manier onder woorden gebracht. Wat daar staat,
lijkt veel op het Nederlandse gezegde: “Wat jij niet wil, dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.”
210 Let op! De Here liefhebben boven alles, is niet belangrijker dan van onze medemensen houden, zoals we van
onszelf houden. Beide geboden zijn even belangrijk. Je kan niet de één wel nakomen en de ander niet. Dit is de
basis van al Gods wetten.
Een Christelijke levenshouding gaat dus dwars in tegen het Liberalisme en egoïsme van vandaag. Een liberalis-
tisch gedrag in de praktijk kan niet samengaan met de liefde voor de hemelse Vader (Jak.2:14-17, 1Joh.2:7-11,
3:14-18, 4:20,21). Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het gewone dagelijkse leven, maar eveneens in de politiek.
Ook liefde voor elkaar zonder de liefde voor de Here is een gevaarlijke route zonder een degelijke en betrouwba-
re basis. Het kan onder andere leiden tot verkeerde relaties, die God afwijst, en eenzijdige vormen van liefde
voor alleen de eigen groep. Dit laatste blijkt vooral uit allerlei vormen van groepsegoïsme.



141

20. Alleen via de nauwe poort kom je in het koninkrijk van God.

Hoofdstuk 7:13,14

13 “Gaat naar binnen door de nauwe poort! Omdat wijd de poort is, en breed de weg is,
die naar de volledige ondergang leidt, zijn er ook veel mensen, die daardoor naar binnen gaan.

14 Omdat nauw de poort is, en smal geworden de weg is, die naar het leven leidt, zijn er
ook weinig mensen, die hem vinden.”



Met een heel duidelijk voorbeeld toonde Jezus de Gezalfde aan, wat er nodig is om het ko-
ninkrijk van God binnen te gaan. Daarvoor is gehoorzaamheid aan zijn geboden noodzakelijk,
en de wijsheid die daarmee samengaat. Bij dat duidelijke voorbeeld vertelde de Heiland over
2 poorten.

In de Oudheid waren poorten lange openingen in de brede stadmuur, waardoor je naar binnen
en naar buiten kon gaan. Bij poorten moeten we niet denken, aan de ondiepe openingen in de
huidige smalle muren. Stadsmuren waren vroeger meestal meters breed. Het kon daardoor
voorkomen, dat er zelfs huizen op een stadsmuur waren gebouwd (Joz.2:15). Doordat die mu-
ren in die tijd zo breed werden gemaakt, waren de poorten en de wegen die door die poorten
liepen, eveneens meters lang. Het kwam ook wel voor, dat poorten langer waren, dan de mu-
ren breed waren. Die langere poorten hadden dan een doorlopende uitbouw buiten de stads-
muur.

Vaak waren er banken in de poort, waarop iedereen kon gaan zitten (2Sam.19:8/9, Est.5:13).
Binnen de poort werden toen zaken gedaan. Er werd gekocht en verkocht, en er werden bo-
vendien rechtszaken gevoerd, waarbij de oudsten of de koning optraden als rechters (Rut 4:11,
2Sam.15:2, Spr.24:7, 31:23, Jes.29:21, Am.5:10,12,15, Zach.8:16).

Bij de 2 poorten, waar de Heiland het hier over heeft, kun je denken aan een grote stad aan de
rand van 2 koninkrijken. De mensen op aarde leven bij wijze van spreken alleen in die grote
stad, die vroeger bij het rijk van de Here hoorde, maar nu betwist wordt door de satan (= de
tegenstander). In die stad zijn 2 poorten die erg veel verschillen van elkaar. De prachtige bre-
de poort leidt naar het rijk van de vijand. Hij lijkt erg mooi, maar als je daardoor naar buiten
gaat, loopt het voor altijd verkeerd met je af. De nauwe poort, waardoor een lange smalle weg
loopt, is niet gemakkelijk te vinden, en ziet er op het eerste gezicht niet aantrekkelijk uit. Je
moet er zelfs moeite voor doen om er doorheen te gaan. Door die poort echter, kom je in het
koninkrijk van God (Mat.25:46, vgl. Dan.12:2).

13 “Gaat (naar) binnen (of in) (of Komt binnen) door (middel van) (of via) de nauwe (of
smalle/enge) poort(deur)! (Om)dat wijd (of breed/ruim/plat) de poort(deur) (is), en breed (of
ruim) de weg (of de straat/het pad/de route) (is), d(i)e naar (of tot/(tot) in) de (volledige/to-
tale/volslagen) ondergang (of het verderf/de vernietiging) (weg)leidt (of (weg)voert), zijn (er)
ook (of en/zelfs) velen (= veel mensen), d(i)e door (middel van) (of via) haar (= daardoor)
(naar) binnen gaan (of ingaan/binnenkomen).

14 (Om)dat nauw (of smal/eng) de poort(deur) (is), en smal (of nauw/eng) geworden de
weg (of de straat/het pad/de route) (is), d(i)e naar (of tot/(tot) in) het leven (weg)leidt (of
(weg)voert), zijn (er) ook (of en/zelfs) weinig( mens)en, d(i)e hem vinden (of aantreffen/ont-
moeten).”

De 2 poorten en de 2 wegen die door lange poorten naar buiten leiden, stellen 2 totaal ver-
schillende levenshoudingen voor. Het gaat er uiteindelijk om, of je God volledig wil gehoor-
zamen en dienen, of niet.
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Verreweg de meeste mensen kiezen helaas de verkeerde weg. De hemelse Vader niet dienen
lijkt veel gemakkelijker. Je kan veel vaker doen, waar jezelf zin in hebt. Dat is het beeld van
die mooie brede en lange poort naar het rijk van de vijand. De grote mensenmassa gaat door
de brede poort naar buiten. Als je daarbij hoort, dan ga je zeker geen eenzame weg. Je kan fijn
meedoen met de meeste mensen. Je hoort er zogenaamd helemaal bij. Deze weg die zo aan-
trekkelijk lijkt, en die niet moeilijk te vinden is, leidt echter tot de rampzalige en eeuwige on-
dergang.

Volg je de smalle weg, dan ben je zeker niet erg populair bij de mensenmassa. Je moet daar
zijn, waar niet de meerderheid heen gaat. Vaak vinden de mensen je meestal apart en lastig.
Het kost wel wat om die weg te gaan. Je moet er strijd voor voeren, en je komt weinig mede-
standers tegen (Luk.13:23,24). Je lijkt erg ouderwets, en niet meer van deze tijd. Je wordt in
verreweg de meeste gevallen niet serieus genomen. Het kan je je baan kosten, je geld, of zelfs
je leven op deze aarde. Die weg die zeker niet aantrekkelijk lijkt, leidt echter wel naar het
eeuwige volmaakte geluk in het koninkrijk van God (Mat.25:46, vgl. Dan.12:2)!
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21. Past op voor de valse profeten!

Hoofdstuk 7:15-23

15 “Past op voor de valse profeten, die in schaapskleren naar jullie komen! Van binnen
echter, zijn zij roofgierige wolven.”

16 “Aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen. Men verzamelt toch geen druiven van
dorenstruiken, of vijgen van distels?”

17 “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. Een slechte boom echter, brengt
slechte vruchten voort.”

18 “Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Ook kan een slechte boom
geen goede vruchten voortbrengen.”

19 “Iedere boom, die toch geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt, en in het vuur
gegooid.”

20 “Dus aan hun vruchten zullen jullie hen herkennen.”

21 “Niet iedereen die tegen Mij zegt: “Heer, Heer”, zal het koninkrijk van de hemel bin-
nengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader in de hemel.”

22 “Veel mensen zullen op die dag tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, profeteerden wij niet
in uw naam? Zelfs dreven wij in uw naam kwaadaardige geesten uit, en deden wij in uw naam
veel wonderen.”

23 “Zelfs dan zal Ik rechtuit tegen hen zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Gaat weg van
Mij, daders van wetteloosheid.”



In dit gedeelte (v.15-23) waarschuwt de gezalfde Jezus zijn volgelingen voor valse profeten.
Ze willen graag lijken op de profeten van God, maar die profeten geven vooral rechtstreeks de
boodschap door, die ze van de Almachtige hebben gekregen (2Pet.1:21). Ze vertellen niet al-
leen iets over de toekomst, ook al wordt dat vaak (onbewust) gedacht. In veel gevallen krijgen
ze profetieën om de dienaren van de Here heel concreet te vermanen, te bemoedigen en op te
bouwen. Hun profetieën zijn niet vaag.

Deze profetieën zijn totaal anders dan de meeste wazige boodschappen van de valse profeten.
Dit zijn profeten die doen, alsof ze een bericht van God hebben gekregen. Daardoor geven ze
hun woorden, en zichzelf natuurlijk, ten onrechte veel autoriteit en gezag. Helaas zijn er
meestal meer valse profeten, dan profeten van de hemelse Vader.

Er bestaan 3 groepen profeten:
1. Profeten van God. Hoe dichter ze bij Hem staan, hoe concreter ze kunnen profeteren.
2. Er zijn valse profeten, die fantaseren en liegen (b.v. Jer.14:14).
3. Er zijn valse profeten die hun openbaringen krijgen van andere goden, ofwel demonen.

Bileam had met geesten contact, alleen God was sterker (Num.22-24, 2Pet.2:15-19).
Koning Saul (1033 – 1012) profeteerde door een kwaadaardige geest (1Sam.18:10, (Her-
ziene) Statenvertaling en Septuagint).
De waarzegster in Endor liet een demon profeteren (1Sam.28:7-19).
De valse profeten van koning Achab (875 – 854) van het Tienstammenrijk Israël profeteer-
den door een leugengeest (1Kon.22:19-23).

In de Bijbel komen valse profeten vaak voor (Jer.6:13,14, 8:10b,11, 14:14, 20:1-6, 27:14,15,
28, 29:8,9, Ezech.22:28, Zef.3:4a, Mat.24:11,24, Mark.13:6,22, Hand.13:6, 1Joh.4:1, enz.,
enz.).
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Er zijn 2 belangrijke kenmerken, waaraan je valse profeten kan herkennen:
1. Hun daden (en soms ook hun profetieën (= hun vruchten)) gaan vaak in tegen de

boodschap die de Bijbel ons brengt (Deut.13:1-5).
Hun (profetische) uitspraken kunnen bovendien tegenstrijdig zijn.

2. Hun voorspellingen komen niet uit (Deut.18:21,22).

Iedereen die zegt, dat hij (of zij) een profeet (of een profetes) van de Here is, of profetische
gaven heeft, moet worden getoetst (1Joh.4:1). Een profeet (of profetes) van God voldoet vol-
ledig aan alle 2 kenmerken, en streeft er oprecht naar om overeenkomstig de geboden van de
Here te leven. Dit betekent echter niet, dat zo iemand zonder zonde is, en geen zwakke mo-
menten heeft (Jona).

In de onderstaande verzen (v.15-23) wijst de Here Jezus op het grote gevaar van de valse pro-
feten.

15 “Past op (of Let op/Ziet toe op) [( nu (of en/maar) )] 211 (van(wege/uit/af) (= voor)) de
valse profeten, die (of dat) in (of met/door) schaapskleren naar (of tot/bij) jullie (of u) komen
(of verschijnen)! Maar (of En) van binnen (of aan de binnenkant) (of Van binnen (of Aan de
binnenkant) nu,) (= Van binnen echter,) zijn zij roofgierige (of roofzuchtige) wolven.”

Gods Zoon waarschuwt voor de valse profeten die er zijn, en zullen komen (Mat.24:4,5,11,24,
Hand.13:6-11). Met prachtige uiterlijke schijn (= mooie schaapkleren) zullen sommige van de
onechte profeten doen, alsof ze bij de schapen (= de gelovige mensen van de goede herder Je-
zus) horen (Mat.9:36, Mark.6:34, Joh.10:11,14-16, Hand.8:9-24, 20:29,30,). In werkelijkheid
zijn het echter, gevaarlijke wolven die zoveel mogelijk schapen bij de Heiland willen wegro-
ven.

16 “Van(uit/af/wege) (= Aan) hun vruchten zullen jullie (of zult u) hen ((h)er)kennen (of
leren kennen). Ze verzamelen (of brengen … bijeen) (= Men verzamelt) (toch) niet (= geen)
druiven(trossen) 212 van(af/uit/wege) dorens(truiken), of (of dan) vijgen van(af/uit/wege) dis-
tels?”

De vruchten van iemand bestaan uit zijn of haar daden (en soms ook profetieën) in het leven.

17 “Zo (of Op deze manier) maakt (of doet) (= brengt … voort) iedere (of elke) goede (of
nuttige) boom goede (of mooie) vruchten. De (= Een) slechte (of verdorven/bedorven/ver-
rotte) boom nu, (of maar/en) (= echter,) maakt (of doet) (= brengt … voort) slechte (of misda-
dige/boze/pijnlijke) vruchten.”

Wie met Gods hulp vanuit zichzelf goede vruchten voortbrengt, ofwel goede werken en daden
doet, heeft goede bedoelingen.

18 “Een goede (of nuttige) boom kan (of is in staat …. te) niet (of nee) (= geen) slechte
(of misdadige/boze/pijnlijke) vruchten maken (of doen) (= voortbrengen). Ook (of Zelfs) niet
(= Ook … geen) (kan) een slechte (of verdorven/bedorven/verrotte) boom goede (of mooie)
vruchten maken (of doen) (= vruchten voortbrengen).”

Zoals een slechte boom uit zichzelf geen goede vruchten kan voortbrengen, zo kan een valse
profeet geen betrouwbare profetieën doorgeven aan de mensen, behalve als hij daartoe door
God wordt gedwongen. Denk hierbij maar aan Bileam (Num.22:2-24:25).

Veel dienaren van God zullen dan misschien bij zichzelf zeggen: “Nou, ik doe lang niet altijd

211 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
212 In jongere handschriften staat het woord druiven(trossen) in het enkelvoud, in de Codex Sinaïticus in het
meervoud.
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goede dingen. Ik zondig helaas ook. Dan breng ik toch slechte vruchten voort?” Dat een goe-
de boom goede vruchten voorbrengt, en geen slechte vruchten betekent niet, dat de oprechte
Christenen vanuit zichzelf helemaal zonder zonden zouden zijn. Iedere dienaar van de Here
echter, die tegen de zonde strijdt, kan niet zondigen, want hij is Gods eigendom (1Joh.3:9).
Door het grote offer van de Here Jezus brengt de hemelse Vader de zonde van zijn kinderen
niet in rekening, want die zijn al betaald (Ps.34:23, Jes.53:12b, Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21,
Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2). Voor Hem zijn ze onschuldig!

19 “Iedere (of Elke) boom, (die) (toch) niet een (= geen) goede (of mooie) vrucht maakt
(of doet) (= voortbrengt), wordt omgehakt (of afgehakt/geveld), en (of ook/zelfs) (tot) in (of
naar/tot) (het) vuur (weg/neer)gegooid (of (weg/neer)geworpen) (vgl. Mat.3:10).”

Iedere boom die toch geen goede vruchten voorbrengt, wordt omgehakt, en in het vuur ge-
gooid, betekent, dat iedereen die de Here Jezus toch niet wil volgen en dienen, zijn of haar
eeuwige ondergang tegemoet gaat. Dit geldt zeker ook voor de valse profeten en de valse pro-
fetessen.

20 “Dus (of Dan/Immers) van(uit/af/wege) (= aan) hun vruchten zullen jullie (of zult u)
hen ((h)er)kennen (of leren kennen).”

Er zijn mensen die erg snel een valse profeet of profetes kunnen ontmaskeren. Zij voelen dat
meteen aan. Het zijn mensen die van de Here de gave van het onderscheiden van geesten heb-
ben gekregen (1Kor.12:10). Die geestelijke gave van deze mensen is heel geschikt om valse
profeten tijdig en snel in de gaten te krijgen en direct op te merken, zodat ze overeenkomstig
Gods Woord kunnen worden getoetst.

21 “Niet (of Nee) ieder(een) (of elk) d(i)e (tegen) Mij zegt (of verklaart): “Heer (of Mees-
ter/Eigenaar), Heer (of Meester/Eigenaar), zal [tot (of naar/(tot) in)] het koninkrijk (of het
koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en] binnen(of in)gaan (of binnenkomen), maar
(of eerder/toch/integendeel) d(i)e (= wie) doet (of maakt) (= voortbrengt) de wil (of de wens)
van mijn Vader [de] in de (wolken/sterren)hemel[en].”

Het is niet goed, als je de Mensenzoon bijna uitsluitend met de lippen eert. Mooie woorden
alleen zijn niet genoeg. Uiterlijk en oppervlakkig meedoen met andere Christenen is niet vol-
doende. Je moet er oprecht naar streven om de wil van de hemelse Vader te doen, en je moet
Hem willen dienen en gehoorzamen. Hij wil, dat we Hem liefhebben boven alles, en eveneens
van onze medemensen houden, zoals we van onszelf houden (Mat.22:34-40).213 Dat is de ba-
sis en de bedoeling van al zijn wetten, en van wat zijn profeten namens Hem hebben gezegd,
en hebben opgeschreven (Mat.7:12).

Het valt op, dat Jezus de Gezalfde hier heel duidelijk God zijn Vader noemt.

22 “Velen (= Veel mensen) zullen met (of in/door) (= op) die (of dat) dag tegen Mij zeg-
gen (of spreken/vertellen): “Heer (of Meester/Eigenaar), Heer (of Meester/Eigenaar), profe-
teerden wij niet (of nee) in (jo)uw naam? Zelfs (of Ook/En) wierpen … ((er)uit) (of verwijder-
den… (eruit)/gooiden/haalden … ((er)uit)) (= dreven … (er)uit) wij in (jo)uw naam (kwaad-
aardige) geesten (of demonen), en (of zelfs/ook) deden (of maakten) (= brachten … voort) wij
in (jo)uw naam veel (of vele/grote) krachten (of machten) (= veel wonderen).”

Vers 22 gaat over de dag waarop God alle mensen zal beoordelen, waarbij Jezus de Gezalfde
eveneens als rechter van de hele wereld zal optreden (Jes.2:17-22, Mal.4:1, Mat.13:36-43,
Rom.14:10, 2Kor.5:10, 2Tim.4:1, 1Pet.4:5, Op.20:11-15). Blijkbaar zal iedereen die dat wil,

213 Let op! De Here liefhebben boven alles, is niet belangrijker dan van onze medemensen houden, zoals we van
onszelf houden. Beide geboden zijn even belangrijk. Je kan niet de één wel nakomen en de ander niet. Dit is de
basis van al Gods wetten.
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op een eerlijke manier de gelegenheid krijgen om zich te verdedigen, en om zijn of haar zaak
te bepleiten. De Mensenzoon zal dan op een gepaste manier reageren (vgl. Mat.25:31-46).

Sommige mensen zullen daarbij aangeven, dat ze onder de naam van Jezus hebben geprofe-
teerd, en zelfs veel wonderen hebben gedaan. Hoewel de hemelse Rechter niet aangeeft, dat
die bewering niet klopt, heeft die verdedigende uitspraak toch niet het beoogde resultaat. Ook
als iemand profeteert in Jezus’ naam, en/of in de naam van de Here grote wonderen doet, dan
is dat nog geen bewijs, dat hij of zij persoonlijk een goede band met God heeft (v.23,
vgl. 1Kor.9:27). Hoewel bijvoorbeeld de profetieën van de waarzegger Bileam klopten, en
juist waren, liep het met deze man toch niet goed af (Num.22:2-24:25, 31:8b, Joz.13:22,
vgl. 2Pet.2:15). De tovenaars Jannes en Jambres deden in Egypte eveneens wonderen, maar
het waren wel tegenstanders van Mozes en de waarheid, die uit God is (Ex.7:1-12, 2Tim.3:8).
We moeten ons blijven realiseren, dat ook de satan grote wonderen kan doen. Het alleen ge-
bruiken van de naam van de Here is absoluut niet voldoende om te bewijzen, dat we met op-
rechte dienaren van Hem te maken hebben (v.21, vgl. Hand.19:13-16).

We moeten ons door sensationele daden en opzienbarende wonderen dus geen zand in onze
ogen laten strooien (Mat.24:24, vgl. Op:13:13). Een eredienst met veel spektakel is nog geen
bewijs, dat de Almachtige op dat moment daar wordt gediend, en dat Hij blij en tevreden
daarover is. Het gaat in de eerste plaats om de juiste prediking uit de Bijbel, en het oprechte
streven om daarnaar te handelen. Dit laatste geldt trouwens zeker ook voor het op de juiste
manier willen houden van een eredienst! 214

23 “Zelfs (of Ook/En) dan (of op dat moment/toen) zal Ik hun (openlijk) verklaren (of
(openlijk) erkennen) (= zal ik rechtuit tegen hen zeggen): [( (om)dat )] 215 “Ik kende (of leerde
… kennen/begreep) jullie (of u) nooit (= Ik heb jullie nooit gekend). Gaat weg (of Ver-
trekt/Wijkt) van(af/uit/wege) Mij, [de] daders (of werkers/verrichters) van [de] wetteloosheid
(of ongerechtigheid) (vgl. Ps.6:9a).”

Het (werk)woord (openlijk) verklaren, dat wordt weergegeven als rechtuit zeggen, betekent
eigenlijk opnieuw iets (met nadruk) zeggen, dat al eerder is gezegd. De mensen die optraden
en profeteerden (en optreden en profeteren) in Jezus’ naam, tegen wie dit gezegd zal worden,
zullen later nooit kunnen zeggen: “Waarom is dit nooit eerder tegen mij gezegd” of “Waarom
hoor ik dit nu pas.” Nee, ze hadden het al eerder gehoord en/of gelezen.

Daders van wetteloosheid of ongerechtigheid zijn mensen die doen, alsof er geen wetten zijn,

214 Dit betreft de invulling van de ambten, de ruimte voor profetie die niet strijdig is met Gods Woord, een goede
prediking uit de Bijbel, het vertalen van onverstaanbare profetieën (tongentaal) enz., enz. De broodnodige gaven
van de Heilige Geest moeten in een eredienst (en daarbuiten natuurlijk) op de juiste manier zoveel mogelijk tot
hun recht komen (1Kor.12:4-11, 14:1-33,37-40). Grotendeels min of meer passief zitvlees in een kerkdienst is
geen goed teken. Iedereen moet zoveel mogelijk actief zijn, en indien nodig, worden geactiveerd.
Uitsluitend of te veel vertrouwen op 6 jaren theologische studie is daarbij uit den boze. Een degelijke theologi-
sche opleiding is een goed middel om de gave van de Heilige Geest voor het onderwijzen en uitleggen van het
profetische Woord van God te ondersteunen, maar die studie kan die goddelijke gave onmogelijk vervangen.
Daarvoor is het menselijke verstand sowieso ontoereikend, en het door de zonde verziekte verstand is daar hele-
maal niet geschikt voor. Vooral wij, als onvolmaakte mensen, moeten daarin erg bescheiden en voorzichtig zijn.
Het is nodig, dat de Here door zijn Geest ons verstand verlicht (vgl. Dan.5:11,14 (Het woord goden kan daar ook
worden gelezen als god of God!)). De gaven van de Heilige Geest zijn door de huidige Bijbel die we mogen
hebben, zeker niet overbodig geworden; ook niet de gave van profetie. Zonder de hulp van de Here begrijpen we
zijn opgeschreven profetische woorden niet. De gaven van Gods Geest zijn tot op de dag van vandaag onmis-
baar!
Laat iedere gemeente zich inzetten om voortdurend te groeien en te streven naar een eredienst zoals de Here dat
graag ziet!
215 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
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waar je je aan moet houden. Ze doen min of meer, waar ze zelf zin in hebben, en houden met
normen en wetten voor het welzijn van iedereen (veel) te weinig of helemaal geen rekening.
Sommigen van hen dienen oppervlakkig nog wel de Here, maar in de praktijk komt daar wei-
nig of niets van terecht.

Met de woorden Ik leerde jullie nooit kennen, bedoelde de Mensenzoon niet, dat Hij nooit van
het bestaan van die wetteloze mensen heeft geweten. Integendeel, Hij heeft ze juist heel goed
doorzien, en in de gaten gehad. Hij heeft echter, geen persoonlijke relatie met hen op kunnen
bouwen (vgl. Mat.25:12), omdat ze Hem niet (echt) wilden erkennen als hun Heer en Verlos-
ser.

Mensen die oprecht God willen dienen, met heel hun hart, en zo een persoonlijke band met de
hemelse Vader hebben, die kent Jezus de Gezalfde heel erg goed. Hij weet niet alleen van al
hun woorden en daden, maar Hij doorgrondt ook hun bedoelingen, en de gesteldheid van hun
harten (1Sam.16:7, 1Kron.28:9, Jer.17:10, vgl. Ps.139). De Heiland houdt erg veel van hen.

Voor altijd bij Jezus mogen blijven betekent, het mogen leven in het eeuwige geluk. Bij Hem
moeten weggaan wil zeggen, dat je jouw eeuwige ondergang tegemoet gaat.
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22. Tweeërlei fundament.

Hoofdstuk 7:24-27

24 “Iedereen dan, die van Mij deze woorden hoort, en ze doet, zal vergeleken worden met
een verstandige man, die zijn huis bouwde op de rots.”

25 “’De regen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen
tegen dat huis. Het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.”

26 “Iedereen die van Mij deze woorden hoort, en ze toch niet doet, zal vergeleken worden
met een dwaze man, die zijn huis bouwde op het zand.”

27 “De regen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen
tegen dat huis. Het stortte in, en zijn val was groot.”



Hoewel het in het heilige land het grootste deel van het jaar droog is, kan het daar in het na-
jaar heel hard regenen; harder dan bij ons in Nederland. Als de regentijd in oktober en no-
vember begint, kan het water in grote hoeveelheden vanaf de hoge heuvels of bergen naar
beneden storten. Met grote kracht stroomt het naar de drooggevallen wadi’s en riviertjes, en
het sleurt alles wat het tegenkomt, mee. Dan zwellen de wadi’s en riviertjes plotseling op tot
brede waterstromen. Tijdens het regenseizoen kan het daardoor op veel wegen en plaatsen
levensgevaarlijk zijn.

Als je vanuit die achtergrond deze verzen (v.24-27) leest, dan wordt deze gelijkenis van de
Here Jezus heel duidelijk en actueel. Hoewel het in een groot gedeelte van het jaar prachtig
weer is in het heilige land, is het toch heel dwaas om je huis op het zand te (laten) bouwen.
Verstandige mensen bouwen hun huis op de rots, ook al is dat veel meer werk, en kost dat
beduidend meer moeite. Met die verstandige mensen vergelijkt de Heiland hen die zijn woor-
den hebben gehoord, en er ook naar handelen (vgl. Deut.28:1-14). Luisteren en doen, horen
bij elkaar (Jak.1:21-27). Het zijn mensen bij wie hun doen en laten gebaseerd is op de wil van
God, ook al nemen ze soms verkeerde beslissingen.

24 “Ieder(een) (of Elk) ((wel)nu) dan (of dus), die (of dat) van Mij (naar) deze (of die)
woorden (of uitspraken/zaken) hoort (of luistert), en (of ook/zelfs) ze doet (of maakt), zal ver-
geleken (of zal (soort)gelijk gemaakt) worden met een verstandige (of wijze/bedachtzame/
kundige) man, die (of dat) zijn huis (of gebouw) (op)bouwde op (of over/in) de rots(blok/
steen).”

Met die van Mij deze woorden hoort, duidde de Here Jezus vooral de woorden aan, die Hij tot
dan toe had uitgesproken. Hij sprak daarbij niet op gezag van anderen, maar met een eigen
autoriteit! Doordat de apostel Matteüs dit gedeelte (Mat.7:24-27) bijna aan het slot van de
Bergrede heeft gezet, laat hij in overeenstemming met de Heilige Geest (Ef.2:19,20, 3:5b,
2Tim.3:14-17) het begrip deze woorden vooral betrekking hebben op het voorgaande deel van
de Bergrede (Mat.5:1-7:23). Deze woorden van de Zoon van God komen overeen met de wil
van de hemelse Vader.

In de Bijbel wordt de Here herhaaldelijk vergeleken met een rots (Deut.32:30, 1Sam.2:2,
2Sam.22:2,32,47, Ps.18:3,32,47, 19:15, 28:1, 92:16, enz., enz.). Wie tijdens zijn of haar leven
op deze Rots vertrouwt en bouwt, zal nooit beschaamd uitkomen (Rom.9:33, 10:11)!

25 “[En] de regen (of de bewatering) daalde neer (of kwam (of ging) naar beneden (of
omlaag)) (= viel neer), en (of ook/zelfs) de (water)stromen (of rivieren) kwamen, en (of ook/
zelfs) de wind(richting)en waaiden (of bliezen), en (of ook/zelfs) vielen (= sloegen) tegen (of
op/neer) dat (of die) huis (of gebouw). [En] het stortte niet (of nee) in (of neer) (of het viel
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niet (of nee) (neer)), want (of immers) het was op (of over/in) de rots(blok/steen) gefundeerd
(of gegrondvest/bevestigd).”

Hierna volgt een tegenovergestelde vergelijking. Dwaze mensen bouwen hun huis op het
zand. Dat is toch veel minder werk, en het kost ook veel minder moeite. Het gaat immers
goed zo! Met zulke gemakzuchtige en ongehoorzame mensen vergelijkt de Here Jezus hen die
wel zijn woorden hebben gehoord, maar er niet naar willen handelen (vgl. Deut.28:15-68). Bij
die mensen horen ook zij die wel iets aan het Christelijk geloof doen, en bij een kerkgenoot-
schap willen horen. Het zijn oppervlakkige meelopers en meelifters, waarop de Mensenzoon
niet zit te wachten. Zodra het op gehoorzamen aan God, en/of oprechte liefde voor andere
mensen aankomt, dan laten ze het afweten. Als het om persoonlijke offers vraagt, dan haken
ze af. Het zijn uiteindelijk allemaal mensen bij wie hun doen en laten gebaseerd is op hun
eigen wil, en wat ze zien als hun eigenbelang, ook al nemen ze soms goede beslissingen.

Als je zo leeft, dan is je voortbestaan op drijfzand gebouwd. Van een slecht huis dat (gedeel-
telijk) instort, kan nog iets blijven staan, maar als het fundament niet deugt, dan blijft er tij-
dens zo’n zware storm niets degelijks van over.

26 “[En] ieder(een) (of elk) d(i)e van Mij (naar) deze (of die) woorden (of uitspraken/za-
ken) hoort (of luistert), en (of ook/zelfs) ze (toch) niet doet (of maakt), zal vergeleken (of zal
(soort)gelijk gemaakt) worden met een dwaze (of domme/luie) man, die (of dat) zijn huis (of
gebouw) (op)bouwde op (of over/in) het zand.”

27 “[En] de regen (of de bewatering) daalde neer (of kwam (of ging) naar beneden (of
omlaag)) (= viel neer), en (of ook/zelfs) de (water)stromen (of rivieren) kwamen, en (of ook/
zelfs) de wind(richting)en waaiden (of bliezen), en (of ook/zelfs) sloegen (of stootten (zich))
tegen (of aan) dat (of die) huis (of gebouw). [En] het stortte in (of neer) (of het viel (neer)), en
zijn val was groot.”

Als een huis in het regenseizoen wordt weggespoeld, en instort, dan overleven de mensen die
erin zijn, dat vaak niet. Het gevaar bestaat ook nog, dat zo’n huis in een diep dal of in een
ravijn stort.

Het instorten van het huis, waarbij de val van elk dwaas en onverstandig mens groot zal zijn,
geeft hier aan, dat zo iemand zijn of haar eeuwige ondergang tegemoet gaat.

In principe gaat iedereen die eeuwige ondergang tegemoet. Alleen door de verlossing van de
gezalfde Jezus kun je worden gered (Joh.3:16). Als je die redding van het eeuwige onheil wil
ontvangen, dan moet je wel naar de Here willen luisteren, en naar zijn geboden willen hande-
len, ook al lukt dat helaas niet altijd (Mat.25).

Dat we Gods wil niet voldoende kunnen volbrengen, ook al doen we nog zo goed ons best
daarvoor, staat in de Bergrede op de achtergrond. In eerste instantie komt het er op aan, of je
echt bereid bent om de Here te gehoorzamen, en Hem te dienen, zoals Hij dat graag wil. Later
komt in dit bijbelboek meer aan de orde, hoe we door Jezus lijden en sterven kunnen worden
verlost, en dat Hij ons onvolmaakte werk en leven uit genade wil volmaken (Mat.9:9-13,
18:21-35, 19:16-26, 26:26-28, vgl. Mat.1:21).
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23. De indruk van Jezus’ toespraken op zijn luisteraars.

Hoofdstuk 7:28,29

28 Toen Jezus deze woorden had uitgesproken, stonden de volksmenigten versteld over
zijn leer.

29 Hij onderwees hen immers als iemand met bevoegd gezag, en niet als hun schriftge-
leerden.



Aan het einde van de Bergrede (die niet als één rede in zijn geheel tot stand kwam) 216 liet de
Here Jezus de volksmenigte in stomme verbazing en zeer grote verwondering achter. Nog
nooit hadden ze zo over God en zijn dienst horen spreken! Het was totaal anders, dan wat
deze meestal eenvoudige mensen van de Farizeeën en schriftgeleerden waren gewend.

28 [En het gebeurde (of het werd/ontstond),] toen (of wanneer/terwijl) Jezus deze (of die)
woorden (of uitspraken/zaken) volledig (be)eindigde (of voltooide) (= had uitgesproken),
stonden … versteld (of waren … uit het veld geslagen/waren … erg verbaasd) de (volks/men-
sen)menigten (of de scharen) over zijn leer (of zijn onderwijs).

29 Hij was onderwijzend(e) (of lerend(e)) (= Hij onderwees (of leerde)) hen immers (of
want) (zo)als een gezag (of een (vol)macht/bevoegdheid) hebbend(e) (of bezittend(e)/(vast)-
houdend(e)) (= als iemand met bevoegd gezag), en (of ook/zelfs) niet (of nee) (zo)als hun
schriftgeleerden (of hun (godsdienst)leraren/schrijvers/klerken).

Hoewel de Here Jezus ook wel gebruik maakte van het gezag van de schriftelijke overleve-
ring, de Bijbel uit die tijd (Mat.5:17, 7:12), en zich beriep op de wil van zijn Vader (v.21),
sprak Hij vooral op eigen gezag (Mark.1:22, Luk.4:32, vgl. Mat.21:23-27). Hij had (en heeft)
daarvoor de bevoegdheid en een eigen autoriteit, en had (en heeft) geen gezag van anderen of
van tradities nodig. De Heiland heeft deze bevoegdheid, omdat Hij de Zoon van God is.

Bovendien kwam in de woorden van de gezalfde Jezus veel meer de liefde van de hemelse
Vader naar voren. De wetten van de Almachtige zijn niet in de eerste plaats zaken die je uit
plicht nu eenmaal moet doen, en waaraan je toch nooit helemaal aan kon en kunt voldoen.
Nee, uit de wetten van God blijkt vooral zijn liefde voor de mensen. Hij heeft die wetten ge-
maakt voor hun eigen bestwil. Hij wil een verbond met de mensen sluiten, en als een goede
Vader voor hen zorgen.217

216 Dat blijkt uit het feit, dat we gedeelten van de Bergrede verspreid terugvinden in het Evangelie van Lukas. Hij
heeft zijn boek, in eerste instantie voor de Romein Teofilus (= Vriend van God), vooral chronologisch (= in vol-
gorde van tijd) geschreven (Luk.1:1-3).
217 Helaas neemt niet iedereen de volmaakte liefde van de hemelse Vader aan.
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3. Uit de wonderen van Jezus blijkt zijn grote macht.

1. De genezing van een melaats iemand.

Hoofdstuk 8:1-4

1 Terwijl Hij nu van de berg afdaalde, volgden Hem grote volksmenigten.

2 Zie, een melaats iemand kwam, knielde voor Hem neer, en zei: “Heer, als u zou wil-
len, kunt u mij reinigen.”

3 Terwijl Hij de hand uitstrekte, raakte Hij hem aan, en zei: “Ik wil het. Word rein!” On-
middellijk werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.

4 Jezus zei tegen hem: “Let op! Jij mag het tegen niemand zeggen. Integendeel, ga!
Toon jezelf aan de priester, en offer het geschenk, dat Mozes heeft voorgeschreven tot een
getuigenis voor hen!”



Na de geschiedenis waarin de gezalfde Jezus zijn eerste discipelen opriep om Hem te vol-
gen (Mat.4:18-22, Luk.5:1-11), kunnen we lezen over zijn werk in Galilea. Daar begon Hij
de mensen de blijde boodschap te vertellen, en daar genas Hij allerlei zieken (Mat.4:23-25,
Luk.5:12-16). Het onderstaande gedeelte (Mat.8:1-4) vormt dus een onderdeel van wat al eer-
der was samengevat in hoofdstuk 4 vers 23 (Mat.4:23).

Eerst kunnen we in het bijbelboek Matteüs lezen over Jezus’ onderwijs, dat gaat over het ko-
ningschap van de hemel (Mat.5-7). In de 2 hoofdstukken daarna (Mat.8 en 9) laat de apostel
door middel van het vertellen over de wonderen van de Heiland de kracht en macht van het
koningschap van de hemel zien.

1 (Af/Neer)dalend(e) (of Naar beneden gaande (of komend(e))) nu (of en/maar) Hij
van(af/uit/wege) (of uit) de berg (= Terwijl Hij nu van de berg afdaalde), volgden Hem grote
(of veel) (volks/mensen)menigten (of scharen).

Zoals bij het begin van de uitleg van dit hoofdstuk al is aangegeven, is het dus niet zo, dat de
gezalfde Jezus vlak nadat Hij van de berg was afgedaald, direct een melaats iemand tegen-
kwam. Volgens het Evangelie van Lukas werd die melaatse na de oproep van de eerste disci-
pelen (Luk.5:1-11) genezen in één van de steden van Galilea (Luk.5:12).

Dat de apostel Matteüs de geschiedenis van de genezing van de melaatse direct na de Bergre-
de (Mat.5:1-7:29) een plaats geeft in dit bijbelboek, heeft wel een betekenis. Jezus de Gezalf-
de bestrijdt de zonden en de gevolgen daarvan niet alleen met zijn woorden zoals in de Berg-
rede, maar Hij doet dit ook met zijn daden door de gevolgen van de zonden aan te pakken. Zo
vormt de genezing van de melaatsheid van die persoon (een gevolg van de zonden) een voor-
teken van de genezing van de zonden zelf. De Here Jezus zou door zijn lijden en sterven niet
alleen de gevolgen van de zonden en de dood wegnemen, maar vooral ook de zonden en de
dood zelf vernietigen (Rom.5:8,9, 5:12,18,19, 1Kor.15:55-57, 1Joh.1:7b).

Door later een ziek iemand die verlamd was, te genezen toonde de Zoon van God aan, dat Hij
ook de zonden als de oorzaak van alle ellende in de wereld wegneemt (Mat.9:1-7). Er bestaat
dus een duidelijk verband tussen de zonden en ziekten en eveneens allerlei narigheid en ramp-
spoed die mensen kan overkomen.218

218 Hoewel ziekten en gebreken gevolgen van de zonden zijn, betekent dit echter niet, dat de mensen die ziek
of/en gebrekkig zijn, meer gezondigd hebben dan hun volksgenoten (Joh.9:1-3, vgl.Luk.13:1-5).
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2 [En] zie (of kijk), een melaats(e) (iemand) (of iemand met een huidziekte) kwam (of
verscheen), knielde voor (of aanbad/bewees … hulde/toonde eerbied voor) Hem (neer), zeg-
gend(e) (= en zei): “Heer (of Meester/Eigenaar), als (of indien) (ooit) u (of jij/je) zou (of
mocht) willen (of wensen/verlangen), kunt u (of bent u in staat/kan jij (of je)/ben jij (of je) in
staat) mij (te) reinigen (of schoon maken).”

De melaatse knielde voor Jezus neer.219 Daarmee toonde hij een groot respect voor de Man
van wie hij alles verwachtte. Hij was ervan overtuigd, dat de Mensenzoon hem kon genezen.
Dat vertrouwen was waarschijnlijk gebaseerd op andere wonderen die de Zoon van God had
gedaan. Het was voor de zieke niet de vraag of de Heiland hem genezen kon, maar of Hij dat
wilde.

Met het woord melaats kunnen verschillende vormen van huidziekten worden aangeduid. De
in de Bijbel genoemde verschijnselen van melaatsheid komen vooral overeen met de ziekte
lepra. Dat is een besmettelijke huid- en zenuwziekte, die door een bacterie wordt veroorzaakt.
De leprabacteriën worden vooral verspreid door de lucht. Dit kan gebeuren wanneer besmette
mensen hoesten, niezen of praten. Ook het in contact komen met wondjes van iemand met
lepra kan besmettelijk zijn. Het geven van een hand, of het aanraken van de huid hoeft echter
geen probleem te zijn.

Bij de leprapatiënten verschijnen vlekken, knobbels en wondjes op het lichaam. Na verloop
van tijd worden door de aantasting van de zenuwen delen van de huid gevoelloos, en kunnen
daardoor spieren geleidelijk verlammen. Mensen kunnen door deze ziekte eveneens langza-
merhand blind worden. Kortom, als iemand vroeger lepra had, dan had hij of zij een heel el-
lendig leven, waarin het lijden verschrikkelijk kon zijn.

Als iemand met lepra is besmet, kan het jaren duren, voordat de eerste ziekteverschijnselen
gaan optreden. Tijdens die lange periode van soms zelfs 7 jaren kan zo’n patiënt wel al die
tijd mensen in zijn of haar omgeving besmetten. Dat maakte deze ziekte vroeger zo ongrijp-
baar en onbeheersbaar.

Gelukkig werd en wordt niet iedereen die besmet is, ziek. Mensen met voldoende weerstand
hebben helemaal geen last van lepra. Ongeveer 80 procent van de mensen die daarmee zijn
besmet, worden er niet ziek van. In gebieden met veel armoede en slechte voeding echter, kan
lepra genadeloos toeslaan. Tegenwoordig is deze ziekte met medicijnen goed te bestrijden.

Melaatsheid zou in het heilige land veel minder vaak zijn voorgekomen, als de Israëlieten zich
beter aan de wetten van de Here hadden gehouden. De armoede onder de mensen moest
krachtig worden bestreden (Deut.15:4,7-11, 24:14,15), zodat ze gezond konden eten en leven.
Dat was en is de beste bestrijding van melaatsheid en andere ziekten.220

Omdat melaatsheid in de meeste gevallen nogal besmettelijk is, werden de mensen met deze
ziekte op het bevel van God onrein verklaard, en moesten ze zich afzonderen vanuit de sa-
menleving (Lev.13:3,46, Num.5:2).221 Evenals allerlei andere ziekten en gebreken werd de
melaatsheid van mensen gekoppeld aan de zonden.222 Hoewel ziekten en gebreken gevolgen

219 Het Griekse (werk)woord voor knielen kan ook aanbidden, hulde bewijzen of eerbied tonen betekenen.
220 Ook vandaag leven mensen die het goed hebben, gemiddeld veel langer, dan mensen die arm zijn. In het rijke
Nederland komt armoede helaas nog steeds veel voor.
221 In de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, stonden allerlei voorschriften die onder andere
waren bedoeld om verder besmetting met melaatsheid te voorkomen (Lev.13 en 14).
Zie hiervoor onder andere Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005, pag. 43-46.
222 Vergelijk hierbij de betekenis van het bijbelboek Job, waarin de hoofdpersoon, die door armoede, ellende en
melaatsheid werd getroffen, zwaar gezondigd zou moeten hebben. Met al deze tegenslagen van de hoofdpersoon
Job had de Here echter een heel andere bedoeling. Juist de mensen die de armoede, ellende en de ernstige ziekten
van hun medemensen zagen als een rechtstreekse straf van God, werden door de Almachtige in het ongelijk
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van de zonden zijn, betekent dit echter niet, dat de mensen die ziek of/en gebrekkig zijn, meer
gezondigd hebben dan hun volksgenoten (Joh.9:1-3, vgl. Luk.13:1-5).

3 [En] Uitstrekkend(e) (of Uitspannend(e)) de hand (= Terwijl Hij de hand uitstrekte),
raakte Hij hem aan (of pakte Hij hem vast), zeggend(e) (= en zei): “Ik wil (of wens/verlang)
(het). Word gereinigd (of schoon gemaakt) (= Word rein/schoon)!” [En] onmiddellijk (of
meteen/direct/dadelijk/terstond) werd (hij van) zijn melaatsheid (of zijn huidziekte) gereinigd
(of schoon gemaakt).

Terwijl verreweg de meeste mensen uit angst voor besmetting en/of uit afschuw die melaatse
persoon hebben gemeden (vgl. Lev.13:46), raakte Jezus hem aan. Volgens de wetten die God
via Mozes aan zijn volk had gegeven, werd je onrein, wanneer je een melaats iemand aanraak-
te (Lev.5:2,3, Num.5:2,3, 19:22). Doordat de Heiland de melaatse vastpakte, werd Hij dus on-
rein. De Heiland nam daarmee de last van de gevolgen van de zonden op zich (vgl. v.16,17,
Jes.53:4a,5). De persoon die door Hem werd aangeraakt, werd echter rein, en bevrijd van ge-
volgen van de zonde (b.v. v.15, 9:29, 17:7, 20:34). Omgekeerd overkwam dit ook mensen die
zelf Jezus de Gezalfde aanraakten (b.v. 9:20, 14:36). Zij werden eveneens genezen. Blijkbaar
ging er kracht van Gods Zoon uit om mensen weer beter te maken (Luk.8:46).

4 [En] Jezus zegt (= zei) tegen hem: “Let (of Pas) op (of Kijk uit (voor)/Zie (in))! Jij (of
Je/U) zou (of mocht) (moeten) (= Jij mag) (het) tegen niemand zeggen (of spreken). Integen-
deel, (of maar/eerder/toch) ga (weg) (of vertrek)! Toon (of Laat … zien) jezelf (of uzelf) aan
de priester, en offer (of bied … aan/breng) het geschenk (of de gave), dat (of die) Mozes heeft
voorgeschreven (of geboden/bevolen) tot (of naar/(tot) in) een getuigenis voor hen!”

De Here Jezus zei tegen de melaatse, dat hij niet moest rondbazuinen, dat hij door Hem was
genezen. Zoiets zei de Heiland wel vaker (vgl. b.v. 9:30, 17:9, Mark.5:43, 7:36). De aandacht
van de mensen moest niet in de eerste plaats uitgaan naar de wonderen, maar naar de bood-
schap van de Zoon van God. Die boodschap mocht niet ondersneeuwen door de eenzijdige
blik op de wonderen. Alleen zij, die naar zijn onderwijzende woorden hadden geluisterd,
mochten de wonderen als tekenen ter ondersteuning van dat onderwijs meemaken en ervaren.

In plaats van zijn genezing overal bekend te maken, moest de herstelde persoon naar één van
de priesters gaan. Volgens de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, moest
zo iemand aan een priester de genezing laten zien, en daarna de bijbehorende reinigingsoffers
laten brengen (Lev.14:1-32). Voordat Jezus de Gezalfde aan het kruis voor alle zonden van de
mensen had betaald (1Joh.2:1,2, Rom.6:5, Ef.2:11-16), en door zijn opstanding de dood had
overwonnen (Luk.20:35,36, Joh.11:25, 1Kor.15:21,22, 1Pet.1:3), golden nog steeds de wetten
van het oude verbond (= het Oude Testament) tussen God en zijn volk. Die wetten verwezen
allemaal naar de Here Jezus die zich zou laten slachten als een lam om de mensheid van de
zonde te verlossen (Luk.24:44, Joh.1:29,36). De Heiland wilde die wetten, die verwezen naar
Hem en zijn werk, niet afschaffen, maar vervullen (Mat.5:17). Daarom moest de genezen per-
soon volgens de wetten die de Almachtige aan zijn volk had gegeven, overeenkomstig die
wetten handelen om zo voor de Joden een getuigenis te zijn van het erg belangrijke verlos-
singswerk van de gezalfde Jezus.

Dit verlossingswerk werd voor een deel al zichtbaar, doordat Gods Zoon zijn blijde bood-
schap bracht, en in veel gevallen de gevolgen van de zonden wegnam. Dat was eveneens een
getuigenis, die bovendien overeenkwam met het getuigenis en de bedoeling van de wetten van

gesteld. Vooral zij die anderen die het toch al erg moeilijk hadden, de goot intrapten, hadden volgens de Here
zwaar gezondigd. In de Bijbel is absoluut geen plaats voor de welvaartstheologie, waarbij wordt beweerd, dat
wie goed leeft, op aarde altijd voorspoed heeft, en wie slecht leeft, automatisch rechtstreeks door God wordt ge-
straft (Luk.13:1-5).
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het oude verbond: het bestrijden van de zonden en de nare gevolgen daarvan. Nog beter en
duidelijker gezegd: Het werk van Gods Zoon was en is de volledige vervulling van al Gods
wetten! Er bestaat dus absoluut geen enkele tegenstelling tussen de wetten van het oude ver-
bond, en het verlossingswerk van Jezus en daarna de hulp van de Heilige Geest in de tijd van
het nieuwe verbond.
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2. De hoofdman in Kapernaüm.

Hoofdstuk 8:5-13

5 Toen Hij nu Kapernaüm was binnengegaan, kwam een officier over 100 mannen sme-
kend bij Hem,

6 en hij zei: “Heer, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met erg veel pijn.”

7 Hij zei tegen hem: “Ik zal komen, en hem genezen.”

8 De officier over 100 mannen antwoordde echter, en zei: “Heer, ik ben het niet waard,
dat U onder mijn dak zou binnenkomen, maar spreek niet meer dan een woord, en mijn
knecht zal worden genezen.”

9 “Ook ik ben immers een ondergeschikt iemand met zelf weer soldaten onder mij, en ik
zeg tegen de één: “Ga, en hij gaat, en tegen een andere soldaat: “Kom, en hij komt, en tegen
mijn slaaf: “Doe dit, en hij doet het.”

10 Toen Jezus nu dit hoorde, was Hij vol bewondering, en zei tegen hen die Hem volg-
den: “Stellig zeg Ik tegen jullie: “Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden!”

11 “Bovendien zeg Ik tegen jullie, dat er veel mensen zullen komen vanuit oost en west,
en zullen gaan aanliggen met Abraham, Izaäk en Jakob in het koninkrijk van de hemel,

12 maar de zonen van het koninkrijk zullen weggaan naar de buitenste duisternis. Daar
zal het gehuil zijn en het geknars van de tanden.”

13 Jezus zei tegen de officier over 100 mannen: “Ga! Zoals jij gelooft, moet voor jou ge-
beuren!” Op dat ogenblik werd de knecht genezen.



Na het uitspreken van de Bergrede (die niet als één rede in zijn geheel tot stand kwam) 223 liet
de Here Jezus de volksmenigte in grote verwondering achter, en vertrok Hij naar Kapernaüm.
Daar komt Hij in contact met een Romeinse officier die over 100 soldaten was aangesteld.

Uit het Evangelie van Lukas blijkt, dat deze officier van heidense afkomst, de Joden goed
behandelde, en positief stond tegenover de Joodse eredienst (Luk.7:3,4).

5 (Toen) Hij 224 nu (of en/maar) [tot (of naar/(tot) in)] Kapernaüm was binnengegaan (of
binnengekomen), kwam een officier (over 100 mannen) (of een aanvoerder (over 100 man-
nen)/centurio) smekend (of erbij (of te hulp) roepend/biddend) ((dicht)er)bij Hem,

6 zeggend(e) (= en hij zei): “Heer (of Meester/Eigenaar), mijn knecht (of mijn slaaf) is
(neer)gegooid (of (neer)geworpen) (= ligt) in (of met/door) het huis (= ligt thuis), (éénzijdig/
gedeeltelijk) verlamd, vreselijk (of verschrikkelijk/hevig) gekweld (of gepijnigd/gefolterd) (=
verlamd, met erg veel pijn).”

Uit het Evangelie van Lukas weten we, dat de knecht van de officier op sterven lag (Luk.7:2).
Hij was er dus erg slecht aan toe.

Dat de officier zijn knecht niet bij Jezus heeft laten brengen, heeft waarschijnlijk ondere ande-
re te maken met de verschrikkelijke pijn die hij leed, en met zijn slechte toestand. Daaruit
blijkt ook, dat de officier het goed met zijn knecht voorhad. Nee, hij laat zich door enkele
oudsten van de Joden vertegenwoordigen. Zij gaan voor hem naar de Heiland toe (Luk.7:3).

223 Dat blijkt uit het feit, dat we gedeelten van de Bergrede verspreid terugvinden in het Evangelie van Lukas. Hij
heeft zijn boek, in eerste instantie voor de Romein Teofilus (= Vriend van God), vooral chronologisch (= in vol-
gorde van tijd) geschreven (Luk.1:1-3).
224 In jongere handschriften staat hier Jezus, maar in de Codex Sinaïticus niet.
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Volgens de rabbijnen zou een Jood direct onrein worden, wanneer hij het huis van een heiden
binnenging (Joh.18:28, Hand.10:28, 11:2,3, Gal.2:12). Waarschijnlijk wilde de legerofficier
mede daarom de Here Jezus niet uitnodigen om naar hem toe te komen.

Hoewel veel Joden de heidenen verachtten, wijst de Zoon van God de Romeinse officier niet
af. Terwijl veel volksgenoten van de Here Jezus het huis van een heiden niet binnengingen,
omdat ze dachten, dat ze zich dan verontreinigden, wil Hij erheen gaan om de knecht te gene-
zen (Luk.7:6a).

7 Hij 225 zegt (= zei) (tegen) hem: “Gekomen zal Ik hem genezen (of (medisch) verzor-
gen/(be)dienen). (= Ik zal komen, en hem genezen.)”

Blijkbaar had de officier deze reactie van de Here Jezus niet verwacht. Hij voelt zich in die
situatie de mindere. Hij is maar een heiden die aan een Jood om hulp vraagt, en deze machtige
Wonderdoener wil in zijn huis komen? Nee, daar voelt hij zich te onbelangrijk en te onaan-
zienlijk voor. Bovendien is hij ervan overtuigd, dat het ook helemaal niet nodig is, dat deze
Joodse Meester komt.

Daarom stuurt de officier enkele van zijn vrienden naar de Heiland toe met de volgende bood-
schap (Luk.7:6b,7):

8 226 De officier (over 100 mannen) (of De aanvoerder (over 100 mannen)/centurio)
antwoordend(e) (= antwoordde) nu, (of maar/en) (= echter,) en zei (of sprak): “Heer (of Mees-
ter/Eigenaar), ik ben (het) niet (of nee) geschikt (of bekwaam) (= waard(ig)), (zo)dat U (of
Jij/Je) onder mijn dak zou (of mocht) binnenkomen (of binnengaan), maar (of eerder/toch/in-
tegendeel) spreek (of zeg) alleen (of slechts) (= niet meer dan) een woord (of een uit-
spraak/zaak), en (of ook/zelfs) mijn knecht (of mijn slaaf) zal worden genezen (of gezond
worden (gemaakt)/worden hersteld).”

Evenals een militair heeft de machtige Jood Jezus maar te commanderen, en het moet en zal
gebeuren. Zo’n groot geloof en vertrouwen heeft deze heiden in zijn macht. Hij is er van over-
tuigd, dat de Heiland helemaal niet op de plaats van het wonder aanwezig hoeft te zijn.

9 “Ook (of Zelfs/En) ik ben immers (of want) een mens (= iemand) onder (vol)macht (of
gezag/bevoegdheid) (= een ondergeschikt iemand) hebbend(e) (of (vast)houdend(e)/bezit-
tend(e)) (= met) (zelf weer) soldaten onder mij(zelf), en (of ook/zelfs) ik zeg tegen deze (of
die) (= de één): “Ga (of (Ver)trek/Reis) (weg), en (of ook/zelfs) hij gaat (of (ver)trekt/reist)
(weg), en (of ook/zelfs) tegen (een) ander(e) (soldaat): “Kom, en (of ook/zelfs) hij komt, en
(of ook/zelfs) tegen mijn slaaf (of mijn knecht/dienaar): “Doe (of Maak) dit (of dat), en (of
ook/zelfs) hij doet (of maakt) (het).”

De Romeinse officier was ondergeschikt aan Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.), die het
gebied bestuurde waarin de stad Kapernaüm lag. Zoals Herodes Antipas deze officier op-
drachten kon geven, die onmiddellijk moesten worden uitgevoerd, zo kon de officier zelf weer
zijn soldaten en slaven commanderen. Het geloof van deze heiden was zo groot, dat hij er
zeker van was, dat Jezus in staat was om op dezelfde manier zijn grote en wonderbaarlijke
macht uit te oefenen.

Dat grote geloof en vertrouwen van deze heidense officier bewonderde Jezus (vgl. Luk.7:9),
en misschien verwonderde Hij zich ook daarover als mens. Een heiden had nog een groter
geloof dan alle andere Israëlieten. Zijn vertrouwen in de Heiland was zelfs groter dan dat van
zijn dicipelen!

225 In jongere handschriften staat hier Jezus, maar in de Codex Sinaïticus niet.
226 In jongere handschriften staat hier En (of Ook/Zelfs). In plaats daarvan wordt even verderop in de Codex
Sinaïticus het beter passende woord nu, (of maar/en) gebruikt.
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10 (Toen) Jezus nu (of en/maar) (dit) horend(e) (= hoorde), was Hij vol bewondering (of
was Hij verwonderd/verwonderde Hij zich), en (of ook/zelfs) zei (of sprak) tegen de volgen-
den (= tegen hen die Hem volgden): “Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of ver-
klaar) Ik (tegen) jullie (of u): “Zelfs (of Ook) niet in (of door/met) Israël heb Ik een zo groot
(of zoveel) geloof (of vertrouwen) gevonden (of aangetroffen/ontmoet/gezien)!”

Na zijn bewondering en mogelijke verwondering komt de Here Jezus met 2 profetieën, die
aansluiten op deze gebeurtenis. Uit die profetieën blijkt, dat het grote geloof van de heidense
officier slechts een voorbode is van wat in de toekomst zou gaan gebeuren. Niet alleen het
grote geloof van deze officier, overtrof het vertrouwen van alle Israëlieten in Gods Zoon. Ook
het geloof van veel meer heidenen, zou groter zijn, dan dat van verreweg de meeste Israëlie-
ten; mensen uit het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob (Jakob = Israël). Met andere
woorden: het geloofsvertrouwen in Jezus blijkt veel belangrijker te zijn, dan te horen bij het
volk Israël; het volk dat de Here had uitgekozen om zijn volk te zijn (Deut.7:6-8a, 10:15, 14:2,
1Kon.3:8a, Ps.105:43, Rom.9:4,5, vgl. Ex.4:22). Hier waarschuwde en waarschuwt de apostel
Matteüs zijn eigen volksgenoten, die zich veel beter voelden, dan de heidenen.

11 “Bovendien (of en/nu(,)/maar) zeg (of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u), (om)dat (er)
velen (= veel mensen) zullen komen (of zullen zijn gekomen) van(uit/af) oost en west, en zul-
len (gaan) (aan)liggen met Abraham [en (of ook/zelfs)], Izaäk en (of ook/zelfs) Jakob in (of
met/door) het koninkrijk (of het koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en],227

12 maar (of en/nu) de (aangenomen) zonen (of de nakomelingen) van het koninkrijk (of
het koningschap) zullen weggaan (of (er) uitgaan/naar buiten gaan) (= vertrekken) 228 naar (of
tot/(tot) in) de buitenste (of de meer (naar) buiten) [de] duisternis. Daar(in/heen) zal het gehuil
(of het geween) zijn en (of ook/zelfs) het geknars (of knarsen/geknauw/knauwen) van de tan-
den (of de kiezen/de tanden en kiezen).”

In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zo’n land is
meestal een eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich
(enigszins) verbonden voelt met zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het
volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar op moet stellen. We zien een konink-
rijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel wél het geval.
Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Griekse woord voor koningschap
betekent daardoor ook koninkrijk.229 In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was.

De woordgroep het koninkrijk ofwel het koningschap van de hemel heeft dezelfde betekenis
als het koninkrijk of het koningschap van God.230 Wat is nu precies het koningschap (of het
koninkrijk) van God?

Na de eerste zonden van Adam en Eva in de hof van Eden (Gen.3) is het Evangelie (= de blij-
de boodschap) gedurende een lange periode voor een beperkt aantal mensen of voor één volk

227 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander.
228 In jongere handschriften staat hier zullen (eruit) verwijderd (of ((er) uit)geworpen/((er) uit)gegooid/((er)
uit)gehaald) worden. Op grond van de Codex Sinaïticus is voor zullen weggaan (of (er) uitgaan/naar buiten
gaan) (= vertrekken) gekozen.
229 Dit geldt trouwens ook bij het Hebreeuws en Aramees dat in het Oude Testament werd gebruikt.
230 De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam
van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de
hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van God.
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geweest, terwijl de rest van de volken onder de knoet van de satan (= de tegenstander) leefde.
Hij was de vorst van de wereld (Joh.12:31, 14:30, 16:11, 2Kor.4:4, 1Joh.5:19). De satan kon
de Here Jezus heel de aarde geven, als Hij maar één keer voor hem knielde (Mat.4:8-11).231

Ja, de Zoon van God kon onderkoning van de satan worden. Hij koos echter het kruis, en
kocht zo de wereld vrij (Hebr.2:14,15,17,18). Na zijn opstanding steeg de Mensenzoon over-
winnend op naar de hemel.232 De gezalfde Jezus werd de eeuwige koning van alle volken.233

Door zijn offer aan het kruis ligt heel de wereld aan zijn voeten (Mat.28:18). Het koninkrijk
of koningschap van de Here Jezus, dat ook het koninkrijk van God is, zal op de nieuwe aarde
neerdalen vanuit de hemel (Op.21:2,3).

Er zouden in de toekomst veel mensen komen vanuit oost en west, en zij zullen gaan aanlig-
gen met Abraham, Izaäk en Jakob in het koninkrijk van de hemel. In die tijd zaten de mensen
niet aan tafel om te eten, maar lagen ze op rustbanken bij de maaltijd.

In het Oosten was het avondmaal de hoofdmaaltijd. Wanneer mensen gezamenlijk aten, dan
drukten ze daar een innerlijke gemeenschap mee uit (vgl. Gen.31:54, Ps.23:5, 41:10, Jes.25:6,
65:13, Mat.22:1, Mark.2:15, Luk.14:12, 22:30, Joh.21:5, Hand.1:4, Op.19:9). Zo zal God sa-
men met zijn gelovige dienaren de maaltijd houden. In het geloof in de Here maakt het geen
verschil meer, of je van de Israëlieten of Joden afstamt, of dat je voorouders bij de heidenen
hoorden.

Veel mensen van de zonen van het koninkrijk zullen weggaan naar de buitenste duisternis.
Veel mensen die doordat ze van Abraham, Izaäk en Jakob afstamden, bij het koninkrijk van
God zouden moeten horen (Rom.9:4,5), zouden en zullen door hun ongeloof en/of het ver-
werpen van de Here Jezus weggaan naar de buitenste duisternis (Rom.9:6,7a). Vrijwillig en
moedwillig zouden en zullen ze de voorrechten afwijzen, die ze hadden en hebben, doordat ze
door hun geboorte bij Israël hoorden. Heidenen zouden en zullen echter door hun geloof en
gehoorzaamheid aan de hemelse Vader burgers worden van zijn koninkrijk (Mat.13:38,
vgl. Fil.3:20). Met deze 2 profetieën (v.11,12) opent de apostel Matteüs hier het vergezicht
van wat in de komende eeuwen na het lijden en sterven van de gezalfde Jezus zou gaan ge-
beuren.

In de buitenste duisternis zal het gehuil zijn en het geknars van de tanden. De buitenste duis-
ternis is de plaats die heel ver van God af is, want Hij wordt vergeleken met het licht (Zie
Ps.36:10b, Jes.60:19,20, 1Joh.1:5, Op.21:23.). Het is de plaats van ellende en narigheid. Daar
zal gehuil zijn, en het knarsen van de tanden van woede en verdriet.

De profetieën van de Here Jezus in de verzen 11 en 12 gingen en gaan na het sterven van de
Heiland ruimschoot in vervulling. Al eeuwenlang gaan veel Joden door hun ongeloof en/of
hun afwijzen van de Zoon van God in de buitense duisternis hun eeuwige ellende tegemoet,
terwijl zeer veel mensen die niet van geboorte bij het volk Israël horen, door hun geloof en
vertrouwen op Jezus voor altijd bij de Here mogen wonen. De persoonlijke liefdesrelatie met
de hemelse Vader en met zijn Zoon Jezus is daarbij van doorslaggevend belang.

231 Toen de satan dit aanbod deed, blufte hij niet. Als hij niet echt in staat was geweest om aan Jezus de hele
wereld te geven, dan zou het voor Hem geen aantrekkelijk aanbod zijn geweest. Dan was het dus ook geen echte
verzoeking geweest, en kon de gezalfde Jezus dit aanbod vrij gemakkelijk afslaan. Door het reële aanbod van de
satan was de verleiding juist erg groot. Als Gods Zoon dat aanbod zou aanvaarden, dan hoefde Hij niet zo zwaar
te leiden. Hij kon zijn volk (op korte termijn) gelukkig maken door als koning van de hele wereld de zo gehate
Romeinen het heilige land uit te jagen, en het machtige koninkrijk van David (1012 – 972) te herstellen. Het zou
echter uiteindelijk de grootste ramp voor heel de mensheid zijn geweest!
232 De hemelvaart (en het eeuwige koningschap (of koninkrijk)) van de Mensenzoon is al door de profeet Daniël
voorspeld (Dan.7:13,14, vgl. Mat.28:18, Ef.1:20-22).
233 Dit geldt vooral voor het nageslacht van Noachs zoon Jafet (Gen.9:27). Dat nageslacht woonde hoofdzakelijk
in Europa (Gen.10:2-5, Flavius J., Joodse Oudheden, deel 1, hoofdstuk 6:1, vgl. Hand.16:6-10).
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13 [En] Jezus zei (of sprak) tegen de officier (over 100 mannen) (of de aanvoerder (over
100 mannen)/centurio): “Ga (weg) (of Vertrek)! [En (of Ook/Zelfs)] (zo)als jij (of je/u) ge-
loofde (of (toe)vertrouwde) (= gelooft), moet (of zal) (voor/bij) (jo)u gebeuren (of gewor-
den/ontstaan)!” [En (of Ook/Zelfs)] de knecht (of de slaaf) werd genezen (of gezond (ge-
maakt)/hersteld) met (of in/door) (= op) dat (of die) ogenblik (of tijd(stip)/uur).

Jezus ging niet verder naar het huis van de Romeinse officier. Hij liet daarmee zien, dat dit
inderdaad niet nodig was. Nee, door het grote geloof van die officier werd zijn knecht onmid-
dellijk genezen.

Die wonderbaarlijke genezing door het geloof was een concreet voorbeeld voor de Joden van
de toekomstige vervulling van de profetieën van de Here Jezus. Ook de Christenen uit de hei-
denen moeten zich door dit voorbeeld en door die profetieën laten waarschuwen. Het afstam-
men van Christelijke ouders, of het horen bij een Christelijke kerk en/of omgeving biedt ook
geen enkele garantie voor de toekomst. Iedereen die gered wil worden van de eeuwige onder-
gang (Ps.92:8, Dan.12:2, Mat.25:46, Jud.1:12,13), moet een persoonlijke vertrouwensrelatie
aangaan met God. Zoekt Hem voor het te laat is! Zoekt Hem, en als je Hem zoekt, zul je Hem
zeker vinden (1Kron.28:9, 2Kron.15:2, Jes.55:6,7, Mat.7:7-11, Luk.11:9-13)!
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3. Genezingen.

Hoofdstuk 8:14-17

14 Jezus kwam in het huis van Petrus, en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed lig-
gen.

15 Hij pakte haar hand vast, en de koorts verliet haar, en zij stond op, en bediende hen.

16 Toen het nu avond was geworden, brachten ze veel bezeten mensen bij Hem, en Hij
dreef de geesten eruit met zijn woord, en alle mensen die ziek waren, genas Hij,

17 zodat volledig gemaakt zou worden, wat gezegd is via de profeet Jesaja, toen hij zei:
“Hij nam onze zwakheden op zich, en Hij droeg de ziekten.”



Nadat de Here Jezus iemand van een kwaadaardige geest had genezen, ging Hij vanuit de
synagoge in Kapernaüm naar het huis van Simon Petrus (Mark.1:21-29, Luk.4:31-38). In dat
huis lag de zieke moeder van Petrus’ vrouw met koorts op een bed.234 Ziek zijn betekende in
die tijd veel meer dan nu. Zieke mensen hadden toen een veel grotere kans om te overlijden
dan tegenwoordig.

14 [En/Ook/Zelfs] Jezus kwam (of verscheen) (tot) in (of naar/tot) het huis van Petrus,
(en) (be)zag (of merkte … op/bekeek/wist) zijn schoonmoeder en koorts hebbend(e) (= met
koorts) (op bed) (neer)gegooid (of (neer)geworpen) (= liggen).

15 [En/Ook/Zelfs] Hij pakte haar hand vast (of Hij raakte haar hand aan), en de koorts
verliet haar, en zij stond op, en (be)diende hen.

Blij en dankbaar voor haar genezing bediende zij de grote Geneesheer die niet alleen het li-
chaam kan herstellen, maar mensen ook van de zonde kan en wil verlossen en bevrijden. On-
danks het feit dat Petrus’ schoonmoeder nog maar kort geleden zware koorts had (Luk.4:38),
was ze zelfs in staat om direct na haar genezing eveneens de andere aanwezige mensen te be-
dienen (Mark.1:31b, Luk.4:39b). Blijkbaar had de Here Jezus ook de gevolgen van haar ziekte
meteen weggenomen.

16 (Toen) het nu (of en/maar) avond was geworden (of gebeurd/ontstaan), brachten (of
boden … aan/offerden) ze veel (of vele/grote) (door één of meer kwaadaardige geesten) beze-
ten( mens)en bij Hem, en Hij wierp … ((er)uit) (of gooide/haalde … ((er)uit)/verwijderde …
(eruit)) (= dreef … (er)uit) de geesten met (zijn) woord (of uitspraak/zaak), en al(le(s)) de ziek
(of ellendig/ongelukkig) zijnden (of (vast)houdenden/hebbenden) (= alle( mense)n die ziek
waren), genas Hij (of (be)diende Hij/verzorgde Hij (medisch)),

17 (zo)dat (of hoe (ook maar)) vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer
gebracht) zou (of mocht) worden (het) gezegd(e) (of gesproken(e)) (= worden, wat gezegd is)
via (of door (middel van)) de profeet Jesaja, zeggend(e) (= toen hij zei): “Hij nam (of greep
zich … (aan)) onze zwakheden (of krachteloosheden/ziekten) (op (of aan) zich), en Hij droeg
de ziekten (of kwalen).”

Sommige verschijnselen van mensen die (door één of meer kwaadaardige geesten) bezeten
zijn, komen overeen met het ziektebeeld van hen die lijden aan epilepsie (Mark.9:17-20,
Luk.9:37-42). Toch is dat niet hetzelfde:
1. In de Bijbel komen immers mensen voor die door één of meer duivelen zijn bezeten, die

door hen kunnen spreken, en/of die zeer gewelddadig zijn (v.28-32, Luk.4:33-35, 8:27-29,

234 Blijkbaar was Petrus getrouwd. Later lezen we in de Bijbel, dat hij evenals andere apostelen zijn vrouw mee-
nam op zijn zendingsreizen (1Kor.9:5).
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Mark.1:23-26, 3:11, 5:1-13), of mensen die door hun bezetenheid doof, stom of doofstom
zijn (Mat.9:32,33, 12:22, Mark.9:25).

2. Bovendien staat er in Gods Woord dat de Here Jezus de geesten, die mensen in bezit had-
den genomen, uitdreef (v.16, 17:18, Mark.9:25-27, Luk.9:42).

Het is duidelijk, dat deze mensen lijden door het werk van de satan: de tegenstander van God.

De mensen brachten hun geestelijk en lichamelijk zieken niet onmiddellijk naar de Here Jezus
toe, want het was sabbat (Mark.1:21-29, Luk.4:31-38). Volgens veel zogenaamd belangrijke
schriftgeleerden in die tijd mochten op de rustdag die de Here had ingesteld (Gen.2:2,3,
Ex.20:8-11, Deut.5:12-14), geen mensen worden genezen, want dat was werken (Mat.12:9-14,
Mark.3:1-6, Luk.13:10-17, 14:1-6). Daarom zou op de sabbat ook vrijwel niets gedragen mo-
gen worden (Joh.5:8-10). Om een conflict met vooraanstaande schriftgeleerden te vermijden,
wachtten de bewoners van Kapernaüm en omgeving tot de avondkoelte, want volgens de ge-
woonte van die tijd begon de nieuwe dag zodra het donker geworden was.235 Dan was de sab-
batdag voorbij.

Als Jezus de Gezalfde iemand van een boze geest kon genezen (Mark.1:21-29, Luk.4:31-38),
dan zou Hij ook wel andere zieke mensen beter kunnen maken. Daarom brachten ze zodra het
donker was geworden, hun geestelijk en lichamelijk zieken bij Hem. De Heiland stelde hen
niet teleur, want Hij genas iedereen.

Daarmee vervulde Hij een profetie. De apostel Matteüs haalde in vers 17 een tekst aan uit het
bijbelboek Jesaja (Jes.53:4a). De zwakheden en ziekten van de mensen heeft de Meester vrij-
willig op zich genomen. Voor de zonden van al zijn volgelingen is Hij gestorven (Joh.3:16,
1Pet.2:24).

Doordat de verlosser Jezus de ziekten op zich nam, was Hij ook in staat om mensen te gene-
zen van geestelijke en lichamelijke kwalen (v.16,17). De Heiland bevrijdde, toen Hij op aarde
was, mensen niet alleen van allerlei ziekten. Hij heeft door zijn lijden, zijn sterven en zijn op-
standing ook de oorzaak van alle ellende in de wereld aangepakt (1Pet.2:24). Die oorzaak is
de grote macht van de zonde, waarachter het slechte en verderfelijke werk van de satan met
zijn trawanten schuilt. De satan is de grote tegenstander van de almachtige God. Uit liefde
heeft de hemelse Vader zijn Zoon Jezus gegeven om alle mensen van de hele wereld (die
Hem gehoorzaam willen volgen (Joh.3:16)) voor eeuwig en altijd te verlossen van de zonde
en de hel (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).236

235 De zonsondergang duurt in Israël maar kort. Daar verandert in ongeveer een ½ uur een klaarlichte dag in een
donkere nacht. Zo kun je in het volle daglicht een supermarkt binnengaan, en na het winkelen in de zwarte nacht
naar buiten komen. In de vroege ochtend wordt het ook net zo snel weer licht.
236 Dit betekent niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken. Iedereen die God in gehoorzaamheid wil dienen,
kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. In principe kan iedereen zalig worden, want
de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!
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4. Het volgen van Jezus.

Hoofdstuk 8:18-22

18 Toen Jezus nu, grote volksmenigten rondom zich zag, beval Hij te vertrekken naar de
overkant.

19 Een schriftgeleerde kwam bij Hem, en zei tegen Hem: “Meester, ik zal U volgen, waar
U dan ook heengaat.”

20 Jezus zei tegen hem: “De vossen hebben holen, en de vogels van de hemel nesten,
maar de Zoon van de mensen heeft geen plaats waar Hij het hoofd zou kunnen neerleggen.”

21 Een ander nu, van zijn discipelen, zei tegen Hem: “Heer, sta mij toe eerst weg te gaan
en mijn vader te begraven!”

22 Hij echter, zei tegen hem: “Volg Mij, en laat de doden hun eigen doden begraven!”



Dit gedeelte (v.18-22) gaat over het volgen van Jezus. In de tijd waarin Gods Zoon op aarde
zijn werk deed, was het de gewoonte dat leerlingen een schriftgeleerde overal letterlijk volg-
den. Zo leerden ze de religieuze wetten niet alleen in theorie, maar eveneens de toepassing
van die wetten in de praktijk. Zo’n afgestudeerde schriftgeleerde werd door zijn leerlingen
meester genoemd. Op die manier werd ook de Here Jezus, hoewel Hij niet de officiële oplei-
ding had gevolgd, door veel mensen als een meester beschouwd met leerlingen die Hem let-
terlijk volgden.

Het is niet de bedoeling dat de mensen de Heiland volgen om de wonderen te zien of mee te
maken, terwijl voor zijn boodschap nauwelijks of geen belangstelling is. Hij is er niet alleen
voor de lichamelijke en psychische genezing, maar ook om de oorzaak van alle ellende weg te
nemen. Door naar de boodschap van de Zoon van God te luisteren, en door er naar te streven
om die boodschap eveneens in praktische zin de centrale plaats te geven in je leven, volg je
Hem (vgl. Luk.9:59-62). Je volgt Hem niet, als je in de eerste plaats achter zijn wonderen
aanloopt. Dan trekt Hij zich terug, en gaat Hij ergens anders verder met zijn werk. De Here
Jezus zei later tegen zijn discipelen, dat ze dit ook moesten doen, als de mensen niet echt naar
de blijde boodschap willen luisteren (Mat.10:12-14, Luk.10:6-11).

18 (Toen) Jezus nu, (of en/maar) grote (of veel) (volks/mensen)menigten (of scharen)
(rond)om (of betreffende/over) zich (be/na)zag (of wist/bekeek/(op)merkte), beval Hij te ver-
trekken (of Hij (weg) te gaan/Hij te verdwijnen) naar (of tot/(tot) in) de overkant.

Met zijn discipelen is Jezus de Gezalfde over het Meer van Galilea naar het zuidoosten ver-
trokken (v.23-28a, Luk.8:22-26). Daar genas Hij 2 mensen die door kwaadaardige geesten in
bezit waren genomen (v.28-32). Over die indrukwekkende reis van de Heiland naar het zuid-
oosten en de genezing van de 2 bezeten mensen lezen we verderop in dit hoofdstuk van het
bijbelboek Matteüs (v.23-27 en 28-32).

Het onderstaande gedeelte (v.19-22) gaat over een latere periode (vgl. Luk.9:57-60). De apos-
tel Matteüs zet de onderstaande verzen erbij om zijn thema over de betekenis van het volgen
van Jezus duidelijker naar voren te laten komen.

19 [En/Ook/Zelfs] een schriftgeleerde kwam ((dicht)er)bij (Hem), (en) zei (of sprak) te-
gen Hem: “(Leer)meester (of Leraar), ik zal U (of Jou/Je) volgen, waar ooit (of een keer/al-
tijd) (= waar dan ook) U (of Jij/Je) vertrekt (of (weg)gaat/verdwijnt) (= heengaat).”

Wanneer een schriftgeleerde Jezus als een leerling wilde volgen, dan wilde dat wel wat zeg-
gen. Iemand die zelf officiëel een leermeester was, beschouwde de Heiland als zijn Meester
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en Leraar. Daarbij komt, dat Jezus wel als leraar optrad, maar Hij daarvoor niet officiëel be-
voegd was. Volgens de schriftgeleerden van die tijd was Hij maar een amateur. Toch wilde
deze schriftgeleerde bij de discipelen van Jezus horen.

Ondanks dit alles was Gods Zoon niet erg onder de indruk. Hij geeft in vers 20 alleen aan, dat
het volgen van Hem niet altijd gemakkelijk is, zeker niet voor iemand die het altijd goed heeft
gehad. Hij wijst die schriftgeleerde niet af, maar zegt wel, dat het volgen van Hem heel wat
moeite kan kosten.

20 [En/Ook/Zelfs] Jezus zegt (= zei) tegen hem: “De vossen hebben (of bezitten/houden
… (vast)) holen, en de vogels van de (wolken/sterren)hemel nesten, maar (of en/nu) de Zoon
(of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen heeft (of bezit/houdt … (vast)) niet(s) (of
nee) (= geen) (plaats) waar Hij het hoofd zou (of mocht) (kunnen) neerleggen.”

Nadat de Here Jezus uit zijn woonplaats Kapernaüm in Galilea is vertrokken (v.18), heeft Hij
blijkbaar geen vaste woon- en verblijfplaats meer. Hij heeft geen eigen plaats waar Hij zijn
hoofd zou kunnen neerleggen.

De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar
gaat het over een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt
tot aan de troon van God (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon
van de mensen ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd gegeven over alle vol-
ken.237 Met de term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een
mens uit een menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig ko-
ning zou worden. Daarmee moest het voor de schriftgeleerde heel duidelijk zijn, wat deze
Leermeester bedoelde.238

Het moest voor hem echter ook duidelijk worden, dat deze toekomstige eeuwige Koning nog
een zeer moeilijke tijd te wachten stond, en dat dit totaal anders zou zijn dan een weelderig
leven van een kroonprins. Het volgen van de Here Jezus waarbij zijn boodschap de centrale
plaats krijgt in het leven, zou erg moeilijk worden. De Zoon van God zou zelf als een gewoon
mens zwaar moeten lijden. Dat lijden was al begonnen, toen Hij zich liet vernederen door een
sterfelijk mens te worden om voor de zonde van alle mensen te betalen (Joh.1:29,36, 3:16,17,
Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2). Ook de volgelingen van de Mensenzoon zouden met het lijden te
maken krijgen (vgl. Luk.14:25-27).

21 Een ander nu, (of en/maar) van zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen), zei (of
sprak) tegen Hem: “Heer (of Meester/Eigenaar), sta mij toe eerst (weg) te gaan (of eerst te
vertrekken/te verdwijnen) en mijn vader te begraven!”

Het lijkt er sterk op, dat we hier niet moeten denken aan een vader die zojuist is overleden.239

Hoogstwaarschijnlijk gaat het in dit geval over een (zeer) oude man, die vermoedelijk niet
heel lang meer zou leven. Deze discipel of volgeling van Jezus zou graag naar huis willen

237 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
238 Of de meeste andere mensen uit die tijd de verstrekkende betekenis van de term de Zoon van de mensen had-
den begrepen, is natuurlijk de vraag. Het is niet aannemelijk, dat de volledige inhoud van die term toen voor
iedereen echt duidelijk was, maar daar gaat het in dit bijbelgedeelte van het boek Matteüs niet om.
Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
deel 1: Das Evangelium nach Matthäus, 4e München, 1965, pag. 485, 486 en 958.
239 Elisa kreeg toestemming om van zijn ouders uitgebreid afscheid te nemen, toen hij van de profeet Elia de
opdracht kreeg om hem te volgen om opgeleid te worden tot zijn opvolger in de dienst van het koninkrijk van
God (1Kon.19:19-21). Afscheid nemen van mensen die geestelijk dood zijn, en zich (nog) niet willen voegen
onder de leiding van het koningschap van de Here, is blijkbaar van minder belang (Luk.9:61,62). Familieleden
(die geestelijk dood of blind zijn,) mogen je niet belemmeren bij je werk voor de Almachtige (Mat.10:35-38,
19:29, Luk.14:26, enz.).
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gaan om de laatste jaren bij zijn vader door te brengen. Zodra zijn vader is gestorven en be-
graven, wil hij de Here Jezus volgen. Daarbij komt, dat het begraven van een overleden vader
een belangrijke plicht was in die tijd. Iemand die gestorven was, moest op dezelfde dag nog
worden begraven (vgl. Hand.5:5,6,10).

De man die de rest van het leven van zijn vader met zijn begrafenis nog wilde meemaken, en
wij allemaal moeten uit het antwoord van de Zoon van God leren, dat het volgen van de Men-
senzoon belangrijker is dan alle andere belangrijke dingen in het leven.

Het volgen van Jezus betekent niet in de eerste plaats letterlijk achter Hem aan gaan, zoals de
apostelen moesten doen. Het betekent vooral, dat je in de praktijk wil doen, wat de Here graag
wil. Dat is je werk doen onder leiding van het koningschap van God, of anders gezegd je werk
doen in het koninkrijk van God (vgl. Luk.9:59-62).

22 Maar (of En/Nu) Hij 240 (= Hij echter,) zei (of sprak) tegen hem: “Volg Mij, en laat de
doden hun eigen doden begraven!”

Met de doden die hun eigen doden moesten begraven, bedoelde de Mensenzoon de geestelijk
dode mensen. Dat zijn mensen die niet in de Here (willen) geloven, of het zijn mensen met
een dood geloof (vgl. Joh.5:24,25, Rom.6:13). Bij iemand met een dood geloof, merk je er in
de praktijk niets van, dat hij of zij in God gelooft. Zo’n iemand leeft er niet naar (Jak.2:17,26).

Om bij Jezus te horen, moet je Hem centraal zetten in je leven, en je uiterste best ervoor doen
om Hem te gehoorzamen. Wat je moet doen in je leven om de Heiland te volgen, leer je uit de
Bijbel, en van de Heilige Geest.

240 In jongere handschriften staat hier Jezus.
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5. De storm op het meer.

Hoofdstuk 8:23-27

23 Toen Hij in het schip stapte, volgden zijn discipelen Hem.

24 Zie, er ontstond een zware storm op het meer, zodat de golven over het schip sloegen,
maar Hij sliep.

25 Zij kwamen bij Hem, maakten Hem wakker, en zeiden: “Heer, help! Wij vergaan!”

26 Hij zei tegen hen: “Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?” Toen stond Hij op,
waarschuwde de winden en het meer nadrukkelijk, en het werd volkomen stil.

27 De mensen nu, verwonderden zich, en zeiden: “Wat voor iemand is Hij, dat zelfs de
winden en het meer Hem gehoorzamen?”



In het vorige gedeelte van het Evangelie van Matteüs (Mat.8:18-22) konden we lezen, dat de
Here Jezus wilde vertrekken naar de overkant van het meer (Mat.8:18). Vanaf het 18e vers in
dit hoofdstuk van het bijbelboek Matteüs gaat in tijdsvolgorde de weergegeven geschiedenis
verder in het onderstaande gedeelte (Mat.8:23-27, vgl. Mark.4:35-41, Luk.8:22-25).

23 [En/Ook/Zelfs] (toen) Hij (tot) in (of naar/tot) het (vracht)schip stapte (of ging), volg-
den zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) Hem.

De Here Jezus en zijn discipelen voeren over het Meer van Galilea, waarna ze in het zuidoos-
ten van het meer aan land zouden komen (vgl. Luk.8:26). Bij die tocht over het meer waren
ook andere schepen aanwezig (Mark.4:36b). Het gebied van Galilea ligt in een kom waarin de
(benauwende) warmte zelfs in de nachten lang kan blijven hangen. In het nog dieper liggende
meer kan in een korte tijd het flink gaan stormen.

Terwijl de Mensenzoon met zijn discipelen naar de overkant van het meer voer, viel Hij in
slaap. Hij was blijkbaar erg vermoeid. Intussen stak er een zware storm op (Luk.8:23).

24 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), (er) ontstond (of gebeurde/werd) een grote (= zware)
storm (of (aard)beving) in (of met/door) (= op) het meer (of de zee), (zo)dat (het) (vracht)-
schip door de golven werd bedekt (= zodat de golven over het schip sloegen), maar (of en/nu)
Hij sliep.

Het lijkt er sterk op, dat de volgelingen van de Heiland eerst hebben geprobeerd om de pro-
blemen die de storm met zich meebracht, zelf op te lossen (Mark.4:36,37, Luk.8:22,23). Som-
migen van hen hadden als vissers ervaring met het varen op het meer (Luk.5:4-11). Jezus was
de (aangenomen) zoon van de ambachtsman (en timmerman) Jozef.241 Hun Meester had ver-
stand van andere dingen. Hem dachten ze in eerste instantie niet nodig te hebben. Hij kon wel
gaan slapen om uit te rusten van en voor zijn belangrijke werk.

Toen het op het schip echter uit de hand dreigde te lopen, riepen ze in hun angst Hem toch om
hulp.

25 [En/Ook/Zelfs] zij 242 kwamen ((dicht)er)bij (Hem), maakten Hem wakker, zeggend(e)
(= en zeiden): “Heer (of Meester/Eigenaar), red (of verlos) [( ons )] 243 (= Heer, help)! Wij
vergaan!”

241 Jozef wordt vaak een timmerman genoemd. Timmermannen bestonden in die tijd nog niet. Het timmerwerk
werd gedaan door ambachtslieden, die ook het ijzer smeedden en allerlei ander handwerk uitvoerden.
242 In jongere handschriften staat hier zijn discipelen.
243 Het woord ons staat niet in de Codex Sinaïticus, maar wel in jongere handschriften.
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26 [En/Ook/Zelfs] Hij zegt (= zei) tegen hen: “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarom) zijn
jullie (of bent u) bang (of angstig), kleingelovigen?”

Toen (of Op dat moment/Dan) stond Hij op, bestrafte de winden en (of ook/zelfs) het meer (of
de zee) (= waarschuwde de winden en het meer nadrukkelijk), en (of ook/zelfs) het werd (of
(er) ontstond/gebeurde) (een) groot (of grote) (= volkomen) stil(te) (of kalm(te)).

Nadat de Zoon van God de winden en het meer nadrukkelijk had gewaarschuwd, werd het
plotseling volkomen stil. Het wateroppervlak werd spiegelglad.

Uit het Evangelie van Lukas die vooral in volgorde van tijd (= chronologisch) schrijft, weten
we, dat Jezus eerst de storm liet bedaren, en daarna zijn volgelingen vermanend heeft toege-
sproken (Luk.8:24b,25a, vgl. Mark.4:39,40). De apostel Matteüs begint met de belangrijke
boodschap van dit gedeelte, en vermeldt daarom eerst de waarschuwing van de Zoon van
God. De Mensenzoon vond het niet erg, dat zijn volgelingen Hem om hulp riepen. Nee, Hij
verweet ze hun kleingelovigheid. Zij hadden blijkbaar te weinig vertrouwen in Hem. Dat de
Here heerst over de meren en de zeeën hadden ze wel kunnen weten (Ex.14:21-30, Neh.9:11,
Ps.89:10, 106:9-11, 107:29, Jes.51:10). Zij moesten zich door de indrukwekkende gebeurte-
nissen in het leven niet van de wijs laten brengen. Ze moesten evenmin proberen om alleen op
eigen houtje hun problemen op te lossen, maar dit samen met de Here doen. In heel ons leven,
en bij al ons werk hebben ook wij steeds zijn hulp hard nodig.

Achter deze storm school natuurlijk het werk van de satan, de tegenstander van de hemelse
Vader (vgl. Job 1:19). Hij wilde Jezus laten omkomen, zodat Hij zijn werk niet kon voortzet-
ten aan de andere kant van het meer, en Hij door zijn lijden en sterven aan het kruis de men-
sen niet zou kunnen redden van de zondenlast. Met het nadrukkelijk waarschuwen van de
winden en het meer, waarschuwde de Heiland ook de satan. Ja, want de tegenstander wilde en
wil nog steeds al het verlossingswerk van God onmogelijk maken. Daar moeten we bij ons
werk onder leiding van het koningschap van de Here (ofwel ons werk in het koninkrijk van
God) goed rekening mee houden. Het moet ons niet verbazen en overvallen. We moeten dus
op onze hoede blijven, en op de tegenwerking van de satan bedacht zijn.

27 De mensen nu, (of en/maar) verwonderden zich, zeggend(e) (= en zeiden): “Wat (of
Welk(e)/Wie) voor iemand is dit (of deze) (= Hij), (om)dat zelfs (of ook/en) de winden en het
meer (of de zee) Hem gehoorzamen?”

Met de mensen worden in dit vers niet alleen de discipelen op het schip bij Gods Zoon be-
doeld, maar ook de mensen die op de andere schepen in de buurt waren (Mark.4:36b).

Door deze wonderbaarlijke gebeurtenis op het Meer van Galilea zijn de discipelen versterkt in
hun geloof, dat al vanaf het begin van Jezus’ optreden aanwezig was (b.v. Joh.1:46,50). Hun
concrete geloof en vertrouwen was toch nog niet sterk genoeg gebleken om deze test te door-
staan. Ook wij moeten (evenals de discipelen) niet alleen geloven in de God van het verre
verleden, maar ook in zijn almacht voor het heden. Hij doet wonderen tot op de dag van van-
daag.

Op de vraag in vers 27 wisten de discipelen het antwoord wel (Luk.9:20, Joh.1:46,50).
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6. De genezing van 2 bezeten mensen.

Hoofdstuk 8:28-34

28 Nadat Hij aan de overkant in het land van de Gadarenen was gekomen, kwamen 2 erg
gevaarlijke bezeten mensen vanuit de graven Hem tegemoet, zodat niemand langs die weg
voorbij kon gaan.

29 Zie, zij schreeuwden, en zeiden: “Wat hebt U met ons te maken, Zoon van God? Bent
U hier gekomen om ons voor de bepaalde tijd te kwellen?”

30 Er werd ver van hen vandaan een grote kudde varkens gehoed.

31 De kwaadaardige geesten nu, spoorden Hem aan, en zeiden: “Als U ons er uitdrijft,
stuur ons naar de kudde varkens!”

32 Hij zei tegen hen: “Gaat weg!” Zij nu, kwamen naar buiten, en vertrokken naar de var-
kens, en zie, de hele kudde stormde omlaag langs de helling het meer in, en zij stierven in het
water.

33 De hoeders van de varkens vluchtten weg, vertrokken naar de stad, en vermeldden
alles, ook wat er met de bezeten mensen was gebeurd.

34 Zie, de hele stad kwam naar buiten, Jezus tegemoet, en toen zij Hem zagen, verzoch-
ten zij Hem, dat Hij uit hun gebied zou vertrekken.



Na de wonderbaarlijke boottocht over het Meer van Galilea naar het zuidoosten, komen Jezus
en de discipelen aan de overkant in het land van de Gadarenen. Dat is het gebied in de wijde
omgeving van de belangrijke stad Gadara. Dit gebied in het zuidoosten van het meer hoorde
bij de Dekapolis (vgl. Mat.4:25).244 Daar woonden voornamelijk heidenen.

244 De Dekapolis was een gebied ten zuidoosten van het Meer van Galilea, waar vooral heidenen woonden. Oor-
spronkelijk waren er 10 steden. Welke steden dat precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen.
Bij de Dekapolis hoorden volgens Plinius de steden: Damascus, Opoton, Filadelfia, Rafana, Skytopolis, Gadara,
Hippondion, Pella, Galasa, en Canata.
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28 [En/Ook/Zelfs] (Nadat) Hij (tot) in (of naar/tot) (= aan) de overkant (tot) in (of naar/
tot) het land van de Gadarenen (was) gekomen, kwamen (of ontmoetten) Hem 2 erg (of bij-
zonder/zeer) gevaarlijke (of woeste/wilde) (door één of meer kwaadaardige geesten) beze-
ten( mens)en (van)uit (of bij/van(daan/af)) de graven (of grafmonumenten) [uitkomend(e) (of
naar buiten komend(e)/voortkomen(e))] (tegemoet), (zo)dat (toch) niet (een zeker) iemand (of
iets) (= zodat niemand) via (of door (middel van)) (= langs) die weg (of dat pad/die straat/
route) kan (of in staat (of bij machte) is … te) (= kon) voorbijgaan (of passeren).

Nadat de Zoon van God met zijn discipelen aan wal was gegaan, werd aan Hem geen rust
gegund. Twee gevaarlijke mensen die door kwaadaardige geesten waren bezeten, kwamen
Hem tegemoet.245 Ze waren zo angstaanjagend, dat niemand langs die weg bij hen in de buurt
durfde te passeren. Deze 2 bezeten mensen kwamen bij de graven vandaan. Hoogstwaar-
schijnlijk woonden ze in de spelonken en rotsspleten waarin overleden mensen waren neerge-
legd.

29 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), zij schreeuwden, zeggend(e) (= en zeiden): “Wat (of
Welk(e)/Wie) (is er) met ons en (of ook/zelfs) met (Jo)u (= Wat hebt U met ons te maken),
[( Jezus, )] 246 Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van God? Ben(t) U (of Jij/Je) hier-
(heen) gekomen (om) ons voor (de) (bepaalde/juiste) tijd te kwellen (of folteren/pijnigen)?”

De duivelen herkennen en erkennen Jezus als de Zoon van God (vgl. Luk.4:41). Het besef dat
Hij de machtige Zoon van God was, was toen nog nauwelijks of niet bij zijn volgelingen
doorgedrongen.

Hij had en heeft de macht om alle kwaadaardige geesten met hun leider: de satan, in de hel te
gooien om hen daar voor altijd te laten kwellen (Op.20:10). De tijd wanneer dat zal gebeuren,
was door de drieënige God bepaald. Die tijd was en is echter nog niet gekomen. Pas aan het
einde van de geschiedenis van deze wereld zullen de satan en zijn kwaadaardige geesten in de
hel worden opgesloten.247

30 (Er) was (= werd) [nu, (of en/maar)] ver van(af/uit) hen (= ver van hen vandaan) een
grote (of vele) kudde varkens gehoed (of geweid).

Varkens waren en zijn onreine dieren.248 Deze dieren mochten van de Here niet worden gege-
ten (Lev.11:7,8, Deut.14:8). Bij de Romeinen echter, was varkensvlees erg in trek. Dat in het
land van de Gadarenen een kudde varkens rondliep met varkenshoeders, is een duidelijk te-
ken, dat het een gebied was, waar de mensen voornamelijk van heidense afkomst waren.

245 Dat het in dit gedeelte (Mat.8:28-34) van het bijbelboek Matteüs over 2 bezeten mensen gaat, en in de evan-
geliën van Markus (5:1-20) en Lukas (8:26-39) over slechts 1 bezeten iemand, betekent niet, dat het 2 verschil-
lende gebeurtenissen zijn. Het betreft hier dezelfde geschiedenis, die door verschillende mensen beschreven is
met een verschillende bedoeling.
Bij de beschrijving van Matteüs gaat het er vooral om, dat de mensen een beslissende keuze moeten maken in
hun leven: voor of tegen Jezus (Mat.12:30). Markus en Lukas hebben vooral een ander doel voor ogen gehad. Zij
stellen voornamelijk de man op de voorgrond, die van de boze geesten is bevrijd, en daarna het evangelie gaat
uitdragen. Jezus verliet wel het gebied van de Gadarenen, maar Hij gaf via de genezen man die van de blijde
boodschap vertelde, de mensen nog steeds de gelegenheid om voor Hem te kiezen.
246 In jongere handschriften staat hier het enigszins overbodige woord Jezus. In de Codex Sinaïticus niet.
247 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022 (Op.20:9-15).
248 De Here wilde, dat de Israëlieten lang zouden leven (Deut.4:40, 5:33). Mede daarom gaf Hij zijn (reinigings)-
wetten. In die wetten zoekt Hij het bestwil voor de mensen (1Joh.5:3). Zo was en is het bijvoorbeeld erg gezond
om van een geslacht dier het vet en de nieren niet te eten (Ex.29:13, Lev.3:3,4,9,10,14-16, 4:19,26,31,35, 6:12,
enz.). Ook door de goede hygiëne die God had voorgeschreven, werden de meeste gehoorzame Israëlieten veel
ouder dan de heidenen (Lev.15, Num.5:2,3, 31:17-24, Deut.21:10-14, 23:13). Zo kwam bijvoorbeeld de pest-
ziekte bij orthodoxe Joden veel minder vaak voor. Zelfs tot op de dag van vandaag is het dus verstandig om het
eten van varkensvlees te mijden, hoewel het niet verboden is.
Zie hiervoor Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
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31 De (kwaadaardige) geesten (of De demonen) nu, (of en/maar) spoorden Hem aan (of
riepen Hem op/verzochten Hem/smeekten Hem/baden Hem), zeggend(e) (= en zeiden): “Als
(of Indien) U (of Jij/Je) ons ((er )uit)werpt (of ((er )uit)gooit/((er )uit)haalt/(eruit) verwijdert)
(= (er )uitdrijft), stuur (of zend) ons (weg/(erop)uit) 249 naar (of (tot) in/tot) de kudde var-
kens!”

De kwaadaardige geesten moeten wel erkennen, dat de Here Jezus machtiger is dan zij. Ze
zullen die 2 mensen wel moeten prijsgeven. Toch sporen ze de Zoon van God op een gebie-
dende toon aan om hen naar de kudde varkens te sturen. Dit is precies het kenmerkende van
de satan en zijn boze geesten; op een gebiedende en/of verleidende toon proberen hun doel te
bereiken. Ze willen anderen hun vrijheden afnemen om hun eigen vijandige macht te vergro-
ten.

32 [En/Ook/Zelfs] Hij zei (of sprak) tegen hen: “Gaat (weg) (of Vertrekt)!” Zij nu, (of
en/maar) naar buiten komend(e) (of (er) uitkomend(e)/voortkomend(e)) (= kwamen naar bui-
ten), en vertrokken (of gingen (weg)/verdwenen) naar (of (tot) in/tot) de [( kudde )] 250 var-
kens, en (of ook/zelfs) zie (of kijk), de (ge)hele kudde [( varkens )] 251 stormde omlaag langs
(of neer) de helling (tot) in (of naar/tot) het meer (of de zee) (= het meer in), en (of ook/zelfs)
zij stierven in (of met/door) de wateren (= het water).

De Here Jezus laat zich niet van de wijs brengen, en geeft in vers 32 de kwaadaardige geesten
het bevel om de bezeten mensen te verlaten. Onmiddellijk vertrekken ze naar een kudde var-
kens die een eind verderop loopt. Die grote kudde van ongeveer 2000 dieren (Mark.5:13)
raakt meteen door het dolle heen, en rent naar een helling om zich daarna in het water van het
Meer van Galilea te storten, waardoor de varkens verdrinken. Hevig geschrokken vluchten de
varkenshoeders naar de dichtbij gelegen stad,252 en vertellen daar alles wat er is gebeurd.

De discipelen die alles hadden gezien, moeten diep onder de indruk zijn geweest van de grote
macht van hun Meester. Hij toonde hun duidelijk aan, dat Hij als de Zoon van God meer
macht had dan de kwaadaardige geesten.

33 [En/Nu/Maar] de hoeders (van de varkens) vluchtten (weg), [en] vertrokken (of gingen
(weg)/verdwenen) naar (of (tot) in/tot) de stad, (en) (ver)meldden (of berichtten/verkondig-
den) al(le(s)), ook (of zelfs/en) de (gebeurtenissen) van de (door één of meer kwaadaardige
geesten) bezeten( mens)en (= ook wat er met de bezeten mensen was gebeurd).

Hoewel de satan met zijn kwaadaardige geesten graag bezig is met het vernietigen van Gods
schepping, was dat in dit geval niet zijn belangrijkste doel. De tegenstander van de Here wilde
niet in de eerste plaats die varkens van het leven beroven; hij wilde vooral het werk van de
Heiland in dit voornamelijk heidense gebied tegenwerken. Het verlies van die varkens vormde
namelijk een grote schadepost voor een deel van de inwoners van de dichtbij gelegen stad.
Misschien zou de blijvende aanwezigheid van die Joodse Man wel veel meer economische
schade kunnen veroorzaken. Daarom wilden de inwoners van die heidense stad graag, dat Je-
zus, die de schade min of meer had veroorzaakt, zo gauw mogelijk zou vertrekken. Blijkbaar
vonden ze de genezing van de 2 mensen die door de kwaadaardige geesten in bezit genomen
waren, en de veiligheid van de omgeving van de weg bij de stad veel minder belangrijk. In

249 In jongere handschriften staat hier sta (of laat) ons toe (weg) te gaan (of ons toe te vertrekken) in de gebie-
dende wijs. Bij een verzoek past niet de vorm van de gebiedende wijs. Mede daarom is voor de vertaling van de
betere tekst van de Codex Sinaïticus gekozen.
250 In jongere handschriften staat hier het woord kudde. In de Codex Sinaïticus niet.
251 In jongere handschriften staat hier het woord varkens. In de Codex Sinaïticus niet.
252 Dichtbij de kust aan de oostkant van het Meer van Galilea lag het stadje Gergasa. Het lijkt er sterk op, dat
Gergasa de (dichtbij gelegen) stad van dit gedeelte uit het bijbelboek Matteüs (8:28-34) is. De stad Gadara lag
namelijk verder landinwaarts in de richting van het zuidoosten.
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hun dwaasheid en onwetendheid hadden ze liever de varkens, dan de Verlosser van de wereld
bij hen in de buurt.

34 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), de (ge)hele stad kwam naar buiten (of kwam uit) (om) Je-
zus te ontmoeten 253 (= buiten, Jezus tegemoet), en (toen) zij Hem (be)zagen (of (op)merk-
ten/bekeken), verzochten zij (Hem) (of baden zij (Hem)/smeekten zij (Hem)/riepen zij (Hem)
op/spoorden zij (Hem) aan), (zo)dat (of hoe (ook maar)) Hij uit (of van(uit/af)) hun gebied (of
hun grenzen) zou (of mocht) vertrekken (of weggaan).

De inwoners van de dichtbij gelegen stad durfden die machtige Joodse Man blijkbaar niet
aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Wel verzochten ze Hem om bij hen weg te
gaan.

Vanuit het Evangelie van Markus (5:18-20) en Lukas (8:37b-39) weten we, dat Jezus de Ge-
zalfde op verzoek van het overgrote deel van de mensen dit heidense gebied heeft verlaten.
Hij blijft niet op de plaats waar Hij niet is gewenst. Hij dringt zichzelf niet op. Als de mensen
niet naar Hem willen luisteren, dan gaat Hij weg. Hij gaf zijn discipelen de opdracht hetzelfde
te doen (Mat.10:14).

Door al deze gebeurtenissen heeft de Here Jezus zich niet door de satan en zijn trawanten la-
ten verrassen en uit het veld laten slaan. Hij heeft de vernietiging van de grote kudde varkens
toegelaten, omdat Hij de inwoners van de dichtbij gelegen stad voor de keus wilde stellen:
vonden ze het leven van de varkens en de economische welvaart het belangrijkst, of de be-
vrijding en redding van mensen. Toen ze voor het eerste kozen, respecteerde Gods Zoon hun
keus. Daarom vertrok Hij uit dat gebied.

Toch liet de Heiland met zijn vertrek de mensen in de Dekapolis niet aan hun lot over. In zijn
grote liefde gaf Hij aan hen nog steeds de mogelijkheid om Hem te leren kennen. Eén van de
bezeten mensen die door de Here Jezus was genezen, vertelde aan iedereen in dat gebied, wat
er met hem was gebeurd (Mark.5:20, Luk.8:39).

253 In jongere handschriften staat hier tot (of naar/(tot) in) een ontmoeting (met) Jezus.
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7. De genezing van een verlamde.

Hoofdstuk 9:1-8

1 Hij stapte in een schip, stak over, en kwam in zijn eigen stad. Zie, ze brachten bij Hem
een verlamde op een bed.

2 Omdat Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: “Houd moed, kind, jouw zon-
den worden je vergeven.”

3 Zie, sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: “Deze man lastert God.”

4 Omdat Jezus hun gedachten wist, zei Hij: “Waarom bedenken jullie slechte dingen in
jullie harten?”

5 “Wat is immers gemakkelijker te zeggen: “Jouw zonden worden je vergeven, of te
zeggen: “Sta op, en loop!”?

6 “Zodat jullie nu zouden weten, dat de Zoon van de mensen macht heeft op de aarde
om zonden te vergeven: - toen zei Hij tegen de verlamde - “Sta op, neem jouw bed op, en ga
naar jouw huis!”

7 Hij stond op, en ging naar zijn huis.

8 Toen de volksmenigten dit zagen, hadden zij ontzag, en zij prezen God, die zulk een
macht aan de mensen gegund had.



In hoofdstuk 9 gaat de apostel Matteüs verder met zijn onderwerp waarmee hij in hoofdstuk 8
is begonnen. In beide hoofdstukken laat hij door middel van het vertellen over wonderen van
de Here Jezus de kracht en de macht van het koningschap van de hemel (= het koningschap
van God) zien (Mat.8 en 9).

Het vertellen over wonderen werd in hoofdstuk 8 een keer onderbroken door het gedeelte
waar het over het volgen van Jezus gaat (Mat.8:18-22). In hoofdstuk 9 gebeurt dat ook een
keer door de oproep van de Heiland naar Matteüs om Hem te volgen (Mat.9:9-13).

In volgorde van tijd sluit de onderstaande genezing van de verlamde (Mat.9:1-8) aan bij het
herstel van een melaats iemand (Mat.8:1-4, vgl. Mark.1:40-2:12, Luk.5:12-26).

1 [En/Ook/Zelfs] (tot) in (of naar/tot) een 254 (vracht)schip gestapt (of gegaan) zijnde,
stak Hij over, (= Hij stapte in een schip, stak over,) en [Hij] kwam (tot) in (of naar/tot) [de]
(zijn) eigen (of (zijn) persoonlijk(e)) stad. [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), ze (of zij) brachten (of
boden … aan/offerden) (bij) Hem een (éénzijdig/gedeeltelijk) verlamde op (of in/over) een
bed [(neer)gegooid (of (neer)geworpen) (= liggend)].

De stad waar de Heiland woonde, was Kapernaüm (Mat.4:13, vgl. Mark.2:1-3). Daar brachten
ze Hem een verlamd iemand op een bed. De verlamde was er dus slecht aan toe, want zelfs
met hulp van vrienden was lopen blijkbaar niet eens meer mogelijk.

De Here Jezus had wel vaker verlamde mensen genezen (Mat.4:24). Het gaat bij deze gebeur-
tenis niet in de eerste plaats om het wonder van de genezing van de verlamde, maar om wat
daaraan vooraf gaat.

2 [En/Ook/Zelfs] (omdat) Jezus hun geloof (of hun vertrouwen) (na/be/in)ziend(e) (=
zag (of wist/(op)merkte)), zei (of sprak) Hij tegen de (éénzijdig/gedeeltelijk) verlamde: “Houd
moed, kind, (jo)uw zonden worden weggestuurd (of weggezonden) (= worden je vergeven).”

254 In jongere handschriften staat hier het (vracht)schip.



173

De Zoon van God zag hun geloof: het geloof en vertrouwen van de verlamde en de mensen
die zijn bed droegen. Hij kende blijkbaar hun gedachten (vgl. v.4). Hij wist, dat zij geloofden,
en vertrouwen hadden in de Helper van mensen.

Dat deze Helper de zonden van de verlamde vergaf, wil niet zonder meer zeggen, dat hij erg
veel (ernstige) zonden had gedaan,255 maar duidt er wel op, dat hij daarover nadacht. Blijkbaar
werd hij daar moedeloos van, want de Here Jezus sprak hem moed in met de woorden: “Houd
moed, kind, jouw zonden worden je vergeven.” Hij hoefde niet te wanhopen, want zijn zonden
werden hem vergeven.

Uit de Bijbel van die tijd: het Oude Testament, wisten de schriftgeleerden wel, dat er maar
één iemand is, die de zonden (tegen God) kan vergeven (Mark.2:7, Luk.5:21, vgl. Ex.34:6,7a,
2Sam.12:13). Dat is de Here zelf. Sommige theologen van toen waren dus heel verbaasd en
verontwaardigd. “Deed die Jezus dan niet, alsof Hij God zelf was?”

3 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), enige (of (een zeker) iemand/een (zeker(e))) (= sommige)
[van de] schriftgeleerden (of [van de] (godsdienst)leraren/schrijvers/klerken) zeiden (of spra-
ken) in (of met/door) (= bij) zichzelf: “Deze (of Die) (man) (be)lastert (of spot (met)) (God).”

De Mensenzoon kende niet alleen de gedachten van de verlamde en zijn dragers (v.2), maar
ook die van de schriftgeleerden (vgl. Ps.94:11, 139:1b-4, Joh.2:24,25).

4 [En/Ook/Zelfs] (omdat) Jezus hun gedachten (of overwegingen) wetend(e) (= wist (of
(in/na/door)zag/bekeek/(op)merkte)), zei (of sprak) Hij: “Waarom (be)denken (of overwegen)
jullie (of (be)denkt (of overweegt) u) slechte (of kwade)(dinge)n in (of met/door) jullie (of
uw) harten?”

Op het spotten met de Here ofwel het lasteren van zijn heilige naam stond in die tijd de dood-
straf (Lev.24:10-16). Godslastering was en is een zware beschuldiging. Er was echter geen
enkele reden om Jezus van het spotten met de Here te betichten. Hij was immers de Zoon van
God!

Toch dachten sommige schriftgeleerden aan godslastering. Als ze de Heiland daarvan zouden
beschuldigen, zouden ze Hem misschien via een gerechtelijk proces uit de weg kunnen rui-
men (vgl. 1Kon.21:9-13)!

5 “Wat (of Welk(e)/Wie) is immers (of want) gemakkelijker te zeggen (of te spreken):
“(Jo)uw zonden worden weggestuurd (of weggezonden) (= worden je vergeven/kwijtgeschol-
den), of te zeggen (of te spreken): “Sta op, en loop (rond) (of wandel/ga)!”?

Zeggen tegen iemand, dat zijn of haar zonden worden vergeven, lijkt veel gemakkelijker, dan
via een bevel een verlamde genezen. Bij het vergeven van zonden kunnen de mensen niet
direct controleren, of het ook echt gebeurt. Het vergeven van zonden is echter veel belangrij-
ker, dan het genezen van ziekten en gebreken. Door de zonde is alle ellende in de wereld ge-
komen (Rom.5:12). Met het vergeven en verwijderen van de zonden, iets wat de Here alleen
kan, 256 wordt de oorzaak van al die ellende weggenomen (Rom.5:17,18, vgl. 1Kor.15:54-56a).

Toch wil de Here Jezus laten zien, dat Hij de macht heeft om de zonden (tegen God) te verge-

255 De Here Jezus ontkende met nadruk de gedachte, dat elke ziekte of tegenslag het gevolg zou zijn van grote
zonden (Luk.13:1-5, Joh.9:1-3). Hij gaf echter wel aan, dat ziekte of tegenslag het gevolg van grote zonden kan
zijn (Joh.5:8-14, vgl. Ps.103:3).
256 Hierbij moet worden opgemerkt, dat de zonde tegenover een medemens (ofwel een naaste) ook zondigen te-
gen God is (b.v. 2Sam.12:1-13) want als je tegen één onderdeel van de wet zondigt, heb je tegen de hele wet van
de Here gezondigd, dus ook tegen Hemzelf (Jak.2:10,11, vgl. 1Kor.8:12).
De mensen zijn wel in staat om de zonde(n) te vergeven, die één of meer andere mensen tegen henzelf hebben
gedaan (Mat.6:12,14,15, 8:18, 18:21-35).
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ven. Mede daarom geneest Hij de verlamde. Evenmin als mensen de zonden (tegen God) kun-
nen vergeven, kunnen ze met het uitspreken van een bevel een verlamd iemand weer beter
maken. Dit zijn in beide gevallen bovenmenselijke wonderen. Als de Mensenzoon met zijn
uitspraak: “Houd moed, kind, jouw zonden worden je vergeven”, de hemelse Vader had belas-
tert en bespot, dan zou Hij ook niet de macht hebben gehad om die verlamde te genezen. Uit
de genezing van de verlamde blijkt hier, dat de Heiland in overeenstemming met God heeft
gehandeld, en dat Hij in staat was en is om iemand de zonden te vergeven.

Om aan iedereen duidelijk te maken, wie Hij is, en waarom Hij de zonden van de mensen kan
vergeven, noemt de Here Jezus zich de Zoon van de mensen. De uitdrukking de Zoon van de
mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar gaat het over een Zoon van een
sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt tot aan de troon van de hemelse
Vader (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon van de mensen
ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd gegeven over alle volken.257 Met de
term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een mens uit een
menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig koning zou wor-
den. Daarmee moest het voor elke schriftgeleerde heel duidelijk zijn, wat deze Leermeester
bedoelde.258

6 “(Zo)dat jullie (of u) nu (of en/maar) zou(den) (of mocht(en)) weten (of (in/be/na)-
zien/(op)merken/bekijken), (om)dat de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de men-
sen (vol)macht (of bevoegdheid/gezag) heeft (of bezit/(vast)houdt) op (of over/in) de aarde
(of het land/de grond) (om) zonden weg te sturen (of weg te zenden) (= te vergeven/kwijt te
schelden): - toen (of op dat moment/dan) zegt (= zei) Hij tegen de (éénzijdig/gedeeltelijk)
verlamde - “Sta op, neem (jo)uw bed op, en ga (weg) (of vertrek) naar (of tot/(tot) in) (jo)uw
huis(houding) (of woning)!”

7 [En/Ook/Zelfs] hij stond op, en ging (weg) (of vertrok/verdween) naar (of tot/(tot) in)
zijn huis(houding) (of zijn woning).

De verlamde geloofde in Jezus’ macht. Omdat de Heiland zijn geloof zag, wilde Hij hem ge-
nezen (v.2). De verlamde voerde gehoorzaam zijn opdracht uit. Hij bleef niet op het bed lig-
gen met de gedachte: “Dit kan toch niet.” Nee, hij geloofde! In gehoorzaam vertrouwen op
zijn Meester stond hij op, nam hij zijn bed op, en ging hij dankbaar naar zijn huis (Luk.5:25).

8 (Toen) de (volks/mensen)menigten (of de scharen) (dit) [nu, (of en/maar)] (in/be/na)-
zagen (of (op)merkten/bekeken), hadden zij ontzag (of waren zij bang/vreesden zij), en zij
prezen (of roemden/verheerlijkten) God, die zulk een (vol)macht (of bevoegdheid/gezag) aan
de mensen gegund (of vergund/gegeven) had.

God had aan de mensen (iemand) gegund en gegeven, die hen kon genezen van de ziekten en
van de zonden. Daarom prezen de volksmenigten de Almachtige, die (Jezus met) zulk een
macht aan de mensen had gegund.

Het kunnen vergeven van zonden is een veel grotere macht, dan het bedaren van de storm en
het genezen van zieke mensen. Vergeven van zonden is mogelijk geworden, doordat de Hei-
land op de aarde is gekomen om voor alle zonden van alle mensen te lijden en te sterven. Als
het Lam van God nam Hij al hun schulden op zich (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28,

257 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
258 Of de meeste andere mensen uit die tijd de verstrekkende betekenis van de term de Zoon van de mensen had-
den begrepen, is natuurlijk de vraag. Het is niet aannemelijk, dat de volledige inhoud van die term toen voor
iedereen echt duidelijk was.
Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
deel 1: Das Evangelium nach Matthäus, 4e München, 1965, pag. 485, 486 en 958.
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1Joh.2:1,2).259 Met het vergeven van de zonden van de verlamde en met zijn genezing open-
baarde de Mensenzoon het belangrijkste doel van zijn komst naar deze wereld.

259 Dit betekent helaas niet, dat alle mensen van de verlossing van al hun zonden gebruik maken. Iedereen die
God in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zijn of haar zonden krijgen, en voor eeuwig worden ver-
lost. In principe kan iedereen zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!
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8. Jezus roept Matteüs op om Hem te volgen.

Hoofdstuk 9:9-13

9 Toen Jezus vandaar verder ging, zag Hij een man bij het tolhuis zitten, die Matteüs
heette, en Hij zei tegen hem: “Volg Mij!” Hij stond op, en volgde Hem.

10 Toen Hij in het huis aanlag, zie, veel belastingpachters en zondaren kwamen, en lagen
samen aan met Jezus en zijn discipelen.

11 Toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: “Waarom eet jullie
meester met de belastingpachters en zondaren?”

12 Hij nu, hoorde het, en zei: “De gezonde mensen hebben geen arts nodig, maar de zie-
ken.”

13 “Gaat weg! Leert, wat het betekent: “Barmhartigheid wil Ik, en niet het offeren”, want
Ik kwam niet om rechtvaardige mensen uit te nodigen, maar zondaren.”



Het onderstaande gedeelte (v.9-13) sluit in tijdsvolgorde aan bij het vorige (v.1-8), waarin
Jezus een verlamde genas.

Na het grote wonder van die genezing in Kapernaüm liep de Heiland verder. Zo kwam Hij bij
het tolhuis aan de grens van die stad bij het Meer van Galilea (vgl. Mark.2:13,14). Het was
een douanekantoor bij de belangrijke weg die liep van Damascus langs Kapernaüm naar het
heilige land en het zuiden van Fenicië, waarna men langs de Middellandse Zee kon doorreizen
naar Egypte. Aan de grens van Galilea werd bij dat douanekantoor tolgeld geïnd van iedereen
die daar via die belangrijke weg passeerde.

9 [En/Ook/Zelfs] (toen) Jezus (van)daar (of daar vandaan/van die plaats) verder (of
voorbij) gaand(e) (= ging), (be)zag (of wist/merkte … (op)) Hij een mens (= een man) (dicht)
bij (of in/op) het tolhuis (gaan) zitten (of wonen/verblijven), Matteüs genaamd (of genoemd/
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geroepen) (= die Matteüs heette), en (of ook/zelfs) Hij zegt (= zei) tegen hem: “Volg Mij!”
[En/Ook/Zelfs] hij stond op, (en) volgde Hem.

Bij het tolhuis in Kapernaüm zat een Joodse man die Matteüs heette. Aan de grens van Galilea
werkte hij als een belastingpachter. Een belastingpachter of tollenaar huurde van de Romei-
nen het recht om belasting te innen. Natuurlijk hief een belastingpachter meer belasting, dan
hij aan het rijk in de vorm van huur moest afdragen, om zo in zijn eigen inkomen te voorzien.
Helaas schroefden veel tollenaren de heffingen en vorderingen op de mensen zo hoog op, dat
ze een riant inkomen eraan overhielden (Luk.3:12,13, 19:1,2,8). Deze mensen waren dus niet
geliefd bij de belastingplichtige burgers. Bovendien zagen de meeste Joden ze als dienaren
van het Romeinse rijk, dat hun land had bezet. Die belastingpachters hielpen dus de bezetter
aan geld. Mede daarom werden ze in Israël meestal met de nek aangekeken.

De Heiland echter, roept in vers 9 Matteüs op om Hem te volgen. Evenals de vissers Simon
Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes (Mat.4:18-22, Mark.1:16-20, Luk.5:1-11) besluit de
belastingpachter Matteüs om naar deze Meester te luisteren, en Hem te gehoorzamen. Blijk-
baar kende hij de Heiland al. Ze woonden immers allebei in de plaats Kapernaüm. Matteüs
was de 5e discipel die besloot om de Here Jezus te volgen, en met Hem mee te gaan.

Gods Zoon gaat met zijn discipelen daarna zelfs het huis van de gehate belastingpachter bin-
nen, en ze nemen deel aan een maaltijd waarbij ook nog veel andere belastingpachters aanwe-
zig zijn (vgl. Mark.2:15). Wanneer mensen in die tijd gezamenlijk aten, dan drukten ze daar
een innerlijke gemeenschap met elkaar mee uit (vgl. Gen.31:54, Ps.23:5, 41:10, Jes.25:6,
65:13, Mat.22:1, Luk.14:12, 22:30, Joh.21:5, Hand.1:4, Op.19:9). Jezus verbond zich zo met
de gehate en in de ogen van verreweg de meeste Joden zondige belastingpachters. Het waren
mensen die heulden met de vijand (vgl. Luk.18:11).260

10 [En/Ook/Zelfs)] het gebeurde (of werd/ontstond)] (toen) Hij in (of met/door) het huis
aanliggend(e) (= aanlag), [en (of ook/zelfs)] zie (of kijk), veel (of grote) belastingpachters (of
tollenaren) en zondaren kwamen, en lagen samen aan met Jezus en zijn discipelen (of zijn
leerlingen/volgelingen).

Het lijkt erop, dat Matteüs, die eigenlijk Levi heette (Mark.2:14, Luk.5:27), een maaltijd liet
klaarmaken om in zijn huis afscheid te nemen van zijn collega’s (vgl. Luk.5:29). Het was een
groep belastingpachters, die waarschijnlijk op één of andere manier samenwerkten, of die on-
dergeschikt waren aan een hoger geplaatste belastingpachter aan wie zij weer pachtgeld voor
het recht om tol of belasting te innen moesten afdragen (vgl. Luk.19:2).

Met de zondaren worden mensen bedoeld, die evenals de belastingpachters in hun handelwij-
ze dwars tegen de tradities van de schijnbaar orthodoxe schriftgeleerden ingingen. Waar-
schijnlijk aten “die zondaren” zelfs gezamenlijk op een dag waarop volgens die zogenaamd
orthodoxe tradities gevast zou moeten worden (vgl. v.14, Mark.2:13-18, Luk.5:27-33).

11 [En/Ook/Zelfs] (toen) de Farizeeën (dit) (be/na/in)zagen (of (op)merkten/bekeken/wis-
ten), zeiden (of spraken) zij tegen zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen): “Waarom
eet jullie (of uw) (leer)meester (of leraar) met de belastingpachters (of de tollenaren) en (of
ook/zelfs) zondaren?”

De Farizeeën waren nationalistische mensen die de wetten die de Here via Mozes aan zijn
volk had gegeven, nauwkeurig wilden naleven (Hand.26:5). Bovendien onderhielden de aan-
hangers van die partij voorschriften die vanuit een soort traditieleer waren ontstaan. Ze verzet-

260 Hierbij moet worden opgemerkt, dat Johannes de Doper het heffen van belasting, zoals de belastingpachters
of tollenaren behoorden te doen, niet veroordeelde, maar hij zei wel, dat ze niet meer moest opeisen, dan nodig
was (Luk.3:12,13, vgl. Luk.19:1-10).
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ten zich fel tegen de invloed van de Griekse cultuur. Ze voelden zich in dat alles erg rechtzin-
nig ofwel orthodox in de leer.

De Farizeeën gingen na de maaltijd de rechtstreekse confrontatie niet met de Here Jezus aan,
maar met zijn volgelingen. Wilden ze hen met hun verwijtende vraag in verlegenheid brengen
om zo hen afvallig te maken van hun nieuwe Meester? 261 De Heiland hoorde echter hun
vraag, en Hij gaf aan hen zijn gepaste antwoord.

12 Hij 262 nu, (of en/maar) horend(e) (= hoorde) (het), en zei (of sprak) [( tegen hen )]: 263

“De gezonde(of sterke/krachtige)( mens)n hebben (of houden … (vast)/zijn) niet (of nee)
(voor/aan) een (= geen) arts (of dokter/geneesheer) nodig (of noodzaak/behoefte), maar (of
eerder/toch/integendeel) de ziek(of ellendig/ongelukkig)( mens)en.”

Zoals een arts juist nodig is voor zieke mensen, zo is de Here Jezus op aarde gekomen om de
zondige mensen te helpen en te redden, als ze zijn hulp wilden en willen aanvaarden. Matteüs
en de andere belastingpachters voelden zich onvolmaakt. Ze voldeden absoluut niet aan de
regels die de Farizeeën aan het volk hadden opgelegd. Die “orthodoxe” schriftgeleerden dach-
ten echter, dat ze gezond bezig waren. Zij meenden geen hulp en genade nodig te hebben.
Daarmee maakten ze een fatale vergissing (Luk.18:9-14, Joh.9:39-41).

Met zijn opmerking, dat een arts juist nodig is voor zieke mensen, wilde de Mensenzoon de
Farizeeën ook nog vanuit een andere invalshoek waarschuwen. Zij die meenden geestelijke
leiders van het volk te zijn, zouden evenals Hij, zich vooral moeten bekommeren om de zon-
dige mensen. Ze deden echter het tegenovergestelde. Mede daarom waarschuwde de lievevol-
le Meester deze zondige geestelijke leiders in het volgende vers nog eens heel duidelijk. Hij
deed dit, zoals een goede en betrokken arts dat doet.

13 “(Weg)gaand(e) (of (Ver)trekkend(e)) nu (of en/maar). (= Gaat weg!) Leert, wat (of
welk(e)/wie) (het) is (= het betekent): “Barmhartigheid (of Medelijden) wil Ik (graag) (of
wens Ik/verlang Ik), en (of ook/zelfs) niet (of nee) (het) offeren (of een (slacht)offer/een of-
ferdier) (vgl. Hos.6:6a)”,264 want (of immers) Ik kwam niet (of nee) (om) rechtvaardige(
mense)n (op) te roepen (= uit te nodigen), maar (of eerder/toch/integendeel) zondaren [( tot
bekering )].” 265

De Farizeeën hielden zich uiterlijk trouw aan de regels. Dat bleek onder andere uit het feit dat
ze op tijd hun offers lieten brengen. Ze dachten, dat het dan wel in orde was met hun leven.
God echter, wil niet met offers tevreden worden gesteld (Ps.40:7, 51:18,19, Hebr.10:5,7), en
ook niet met het uiterlijk volgen van de regels. We moeten de Here vooral liefhebben boven
alles, en onze naaste als onszelf (Lev.19:18b, Deut.6:5).

De zogenaamd orthodoxe schriftgeleerden vergaten, dat het belangrijkste doel van de wetten
was (en is) om de liefde voor de almachtige God en voor de medemens te bevorderen. Daar-
om had Hij bijvoorbeeld de reinigingswetten aan de Israëlieten gegeven om nare ziekten die
in die tijd veel voorkwamen, te voorkomen.266 De liefde voor Hem, en vooral de liefde voor

261 Later probeerden de Farizeeën met hun verwijten de Here Jezus tegen zijn discipelen uit te spelen (Mat.12:2,
15:2). Zo wilden ze onenigheid veroorzaken tussen de Heiland en zijn volgelingen. Bij al hun andere inspannin-
gen was dat voor hen een belangrijk middel om de invloed van de Zoon van God te laten afnemen.
262 In jongere handschriften staat hier het verduidelijkende woord Jezus.
263 Het verduidelijkende tegen hen staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is afkomstig uit jongere handschriften.
264 Zie Turennout T. van, Hosea, redder, Grijpskerk, 2019.
265 De woorden tot bekering staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn hoogstwaarschijnlijk tijdens het over-
schrijven van jongere handschriften als een toelichting toegevoegd.
266 De Here wilde, dat de Israëlieten lang zouden leven (Deut.4:40, 5:33). Mede daarom gaf Hij zijn (reinigings)-
wetten. In die wetten zoekt Hij het bestwil voor de mensen (1Joh.5:3). Zo was en is het bijvoorbeeld erg gezond
om van een geslacht dier het vet, de lever en de nieren niet te eten (Ex.29:13, Lev.3:16, 4:19,26,31,35, 6:12,
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hun medemensen zagen de Farizeeën helaas over het hoofd. Ze waren niet vol liefde en barm-
hartigheid (Mat.23:23), terwijl daar in het Oude Testament herhaaldelijk duidelijk op wordt
gewezen (Lev.19:18b, Ps.51:18,19, Hos.6:6, vgl. Mat.5:43, 19:19b, Hebr.10:5-8). Ze wezen
niet alleen de zonden af, maar ook de zondaar. Ze hadden blijkbaar geen oog voor de geeste-
lijke strijd die belastingpachters en zondaren in veel gevallen voerden, en hielpen deze men-
sen niet om in die strijd tegen de zonde te overwinnen. Voor hen kenden ze wel de rechtvaar-
dige regels van de wet en hun zogenaamd orthodoxe traditieleer, maar ze kenden geen barm-
hartigheid.

Recht en liefde echter, moeten in goede harmonie samengaan. Dit kan niet anders, want recht
zonder liefde is kil, en ontaardt in zinloze kadaverdiscipline. God wil niet, dat we evenals de
Farizeeën puur de regeltjes (zo zuinig mogelijk) volgen. Daarentegen leidt liefde zonder recht
tot persoonlijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder
goede samenhang met elkaar niet bestaan.267

De gedachte van de Farizeeën die meenden, dat ze als orthodoxe schriftgeleerden goed bezig
waren, stond bij hen meer in de weg, dan de geestelijke nood van de mensen die zich erg on-
volmaakt en slecht voelden (Mat.21:31b,32, Luk.18:9-14).

De Here Jezus schuwt geen zieke mensen; juist niet als ze heel erg ziek zijn. Hij trapt geen
mensen in hoogmoed weg. De geestelijk zieke mensen, waar ook de Farizeeën bij hoorden,
moeten Hem echter wel willen ontvangen, en naar Hem willen luisteren.

enz.). Ook door de goede hygiëne die God had voorgeschreven, werden de meeste gehoorzame Israëlieten veel
ouder dan de heidenen (Lev.15, Num.5:2,3, 31:17-24, Deut.21:10-14, 23:13). Zo kwam bijvoorbeeld de pest-
ziekte bij orthodoxe Joden veel minder vaak voor. Zelfs tot op de dag van vandaag is het dus verstandig om het
eten van varkensvlees te mijden, hoewel het niet verboden is.
Zie hiervoor Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
267 Met het ontstaan van de zonde in de schepping schiep de satan niets nieuws, maar hij scheidde alleen, wat
God in harmonie bij elkaar had gebracht. Iets nieuws kan de tegenstander van de Here niet scheppen. Hij kan
alleen maar verwoesten.
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9. Het vasten.

Hoofdstuk 9:14-17

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Hem, en vroegen: “Waarom vasten wij
en de Farizeeën, en vasten uw discipelen niet?”

15 Jezus zei tegen hen: “De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren, zolang de bruide-
gom bij hen is? Zullen er echter dagen komen, wanneer ooit de bruidegom van hen wegge-
nomen zou zijn, dan zullen ook zij vasten.”

16 “Niemand nu, zet een nieuwe lap op een oude mantel, want de ingezette lap scheurt
van de mantel af, en de scheur wordt erger.”

17 “Ook giet men niet jonge wijn in oude zakken, want anders barsten de zakken, stroomt
de wijn weg, en gaan de zakken verloren. Integendeel, men giet jonge wijn in nieuwe zakken,
en beide blijven samen goed bewaard.”



Nadat de belastingpachter Matteüs zich als volgeling bij de Here Jezus en zijn andere discipe-
len had aangesloten, en ze samen met andere belastingpachters hadden gegeten (Mat.9:9-13),
kwamen de discipelen van Johannes de Doper bij de Mensenzoon.268 Ze vroegen aan Hem,
waarom Hij en zijn discipelen niet vastten, terwijl zij en de Farizeeën evenals veel andere
Joden dat wel deden. Waarschijnlijk werd er op die dag gevast (Mark.2:13-18, Luk.5:27-33).
Blijkbaar hield de Heiland zich met zijn discipelen niet aan de gebruikelijke dagen van vasten.

14 Toen (of In die tijd/Dan) komen (= kwamen) de discipelen (of de leerlingen/volgelin-
gen) van Johannes ((dicht)er)bij Hem, zeggend(e) (= en vroegen): “Waarom vasten wij en de
Farizeeën [( veel (of groot) (= vaak) )] 269, en (of maar/nu) vasten (jo)uw discipelen (of leer-
lingen/volgelingen) niet (of nee)?”

In de tijd van het Oude Testament werd er op de grote verzoendag gevast (vgl. Lev.16:29,
23:29). De mensen toonden zich dan nederig voor God. Met hetzelfde doel werden ook wel
tijden van bidden en vasten uitgeroepen (1Sam.7:5,6, 2Kron.20:3, Ezra 8:21,23, Jer.14:12).

Vooral na de langdurige ballingschap in Assyrië en Babylonië hadden de Joden een aantal da-
gen vastgesteld om te vasten (Zach.7:3,5, 8:19). Ze zouden dit doen om hun verdriet te uiten.
Sommige Farizeeërs vastten zelfs 2 keer in de week (Luk.18:11,12). Vasten werd door hen
vooral gezien als een prestatie (vgl. Mat.6:16). Als je (vaak) zou bidden en vasten, dan moest
God toch eigenlijk wel naar je luisteren!

Vasten is echter geen expliciete opdracht van de Here of een prestatie, maar een daad van
verootmoediging. Meestal ging iemand vasten, als hij of zij erg verdrietig was. Het was (en is)
vooral een middel om tijd vrij te maken voor gebed.270 Daarom wordt vasten in de Bijbel
meestal genoemd in combinatie met bidden (2Sam.12:16, Ezra 8:23, Ps.35:13, Dan.9:3,
Luk.2:37, Hand.14:23).

268 Hier blijkt, dat een deel van de discipelen van Johannes de Doper elkaar nog steeds opzocht, nadat hun mees-
ter door de wrede koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) gevangengenomen was (Mat.4:12, 11:2, 14:3-5,
Luk.3:19,20). Er was namelijk een verschil tussen de sobere manier van leven van Johannes en het gewone le-
venspatroon van de Heiland (Mat.11:18,19). Het lijkt er sterk op, dat de volgelingen van Johannes mede daar-
door zich meer wilden houden aan de Joodse tradities dan de Meester Jezus met zijn volgelingen (Joh.3:25).
Hoewel Johannes zelf blijkbaar ook vastte op de traditionele vastendagen, keurde hij echter de aarzeling van zijn
volgelingen tegenover de Heiland af (Joh.3:26-30).
269 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
270 In die tijd kostte het klaarmaken van een maaltijd veel meer tijd dan tegenwoordig. Door te vasten kwam er
meer tijd vrij voor gebed. Daarom besteedde de profeet Daniël bijvoorbeeld 3 weken lang veel minder tijd aan
eten, drinken en uiterlijke verzorging, zodat hij veel meer tijd had om te bidden (Dan.10:2,3,12).
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In tegenstelling met de Farizeeën was de houding van de discipelen van Johannes tegenover
de Meester Jezus niet negatief. Ze stelden hun vraag niet aan de discipelen van de Mensen-
zoon om hen in verlegenheid te brengen, en/of hen tegenover Hem uit te spelen. Hun vraag
werd zonder kwade bijbedoelingen aan de Heiland zelf gesteld. Daarom gaf Hij aan Johannes’
discipelen ook een uitgebreid en verduidelijkend antwoord. Daarbij sloot Hij aan bij het on-
derwijs dat hun eigen meester aan hen had gegeven. Johannes de Doper had namelijk, de Here
Jezus al eerder aangeduid als de Bruidegom (Joh.3:29).

15 [En/Ook/Zelfs] Jezus zei (of sprak) tegen hen: “De zonen van het bruidsvertrek (= De
bruiloftsgasten) kunnen (toch) niet treuren, [over (of op/in)] zolang (of zo groot/zoveel) [als]
de bruidegom met (= bij) hen is? Zullen (er) nu (of maar/en) (= echter) dagen komen, wan-
neer (of als) (ooit) de bruidegom van(uit/af) hen weggenomen zou (of mocht) zijn, ook (of
zelfs/en) dan (of op dat moment/in die tijd/toen) zullen zij vasten.”

Aansluitend bij het onderwijs van Johannes vergelijkt de Here Jezus in vers 15 zichzelf even-
eens met een bruidegom (vgl. Mat.25:1). Hij zegt tegen Johannes’ discipelen, dat het helemaal
niet de tijd is om te vasten, omdat de Bruidegom bij zijn volgelingen is. Als de Zoon van God
bij hen is, dan is dat toch een feestelijke gebeurtenis! Op zo’n moment ga je toch niet vasten!
Als de bruidegom ooit van hen zou worden weggenomen, ja, dan zullen ze ook wel vasten.

Over de tijd dat de volgelingen van Jezus de Gezalfde gingen vasten, omdat Hij van hen was
weggenomen, vermeldt de Bijbel niets. Na de gewelddadige dood van de Heiland waren zijn
volgelingen wel enkele dagen in verwarring, verdrietig en teleurgesteld (vgl. Luk.24:13-21,
Joh.16:16-22, 20:13). De Mensenzoon is echter na zijn lijden, sterven en opstanding uit de
dood naar de hemel opgestegen (Luk.24:50,51, Hand.1:9-11), en daar waren zijn discipelen
helemaal niet treurig om. Nee, ze waren juist blij (Luk.24:52,53). De Zoon van God liet hen
immers niet alleen achter. Na zijn tocht naar de hemel kwam de Heilige Geest op aarde bij en
in zijn volgelingen wonen (Hand.2:1-5, Joh.14:16,17). Via Gods Geest bleef en blijft de Here
Jezus bij de mensen die Hem willen dienen, liefhebben en gehoorzamen (Joh.14:18-21).

Bij zijn onderwijs geeft de Heiland niet alleen aan, dat het vasten op vastgestelde dagen niet
door de wet als verplichting is voorgeschreven, en dat die vastendagen om te treuren, terwijl
de Bruidegom op aarde is, ongepast zijn. Daarbij aansluitend legt Hij aan de discipelen van
Johannes en zijn eigen volgelingen uit, dat door zijn komst op aarde de stituatie in de loop van
de tijd verandert. Dit maakt Hij duidelijk met behulp van 2 praktische voorbeelden:

1. Je herstelt een oude mantel niet met een onbewerkte en niet gekrompen lap stof, want
dan wordt de scheur alleen maar groter.

2. Je doet geen jonge wijn in oude leren zakken, want de wijn gaat in de loop van de tijd
gisten, en dan gaan de oude opgedroogde zakken openbarsten. Zowel de zakken als de
wijn gaan dan verloren.

16 “Niemand (of Niet één/Niets) nu, (of en/maar) zet een nieuwe (of onbewerkte/onge-
volde) lap [stof] op (of tegen(aan)/aan) (een) oude mantel (of bovenkleding), want (of im-
mers) de aanvulling ervan (= de ingezette lap) neemt weg (of heft op) (= scheurt) van(af/uit)
de mantel (of de bovenkleding) (= van de mantel af), en (of ook/zelfs) een (= de) scheur wordt
(of ontstaat/gebeurt) erger (of slechter).”

Blijkbaar past het nieuwe niet zonder meer bij het oude. Als men daar geen rekening mee
houdt, dan gaat de waarde van het oude verloren.

17 “Ook (of En) niet gieten (of gooien/werpen) ze (of zij) (= Ook giet men niet) jonge
wijn (tot) in (of naar/tot) oude zakken, (want) anders barsten de zakken, [en] de wijn wordt
eruit gegoten (of wordt uitgegoten) (= stroomt de wijn weg), en de zakken gaan verloren. In-
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tegendeel, (of eerder/toch/maar) ze gieten (of gooien/werpen) (= men giet) jonge wijn (tot) in
(of naar/tot) nieuwe zakken, en beide blijven samen (goed) bewaard.”

Wijn deed men in die tijd in nieuwe leren zakken. Wat dat betreft, was het een vertrouwde
situatie in die tijd. Hoewel er overeenkomsten tussen het oude en het nieuwe bestaan: de wijn
en de zakken, past het toch niet zonder meer bij elkaar. Als nieuwe wijn of druivensap in oude
leren zakken werd gedaan, dan gingen zowel de zakken als de wijn verloren.

De tijd dat Jezus op aarde was, was een periode van overgang van het oude naar het nieuwe.
In het verleden had de Here een verbond met zijn volk gesloten. De regels en voorwaarden
van dit oude verbond waren vastgelegd in wetten en voorschriften. Veel wetten en voorschrif-
ten wezen vooruit naar de komst van Gods Zoon op aarde, die door zijn lijden en sterven voor
de zonden van alle mensen zou betalen (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).271

Nadat Hij door dat lijden en sterven voor de zonden had betaald, en naar de hemel was opge-
stegen, ontstond er een nieuwe situatie. De wetten en voorschriften die vooruit wezen naar de
komst en het werk van de Heiland op deze wereld, waren overbodig geworden.272 Daarin
werd het oude verbond vernieuwt tot een nieuw verbond.

Met het voorschrijden van de tijd vervielen niet alleen de wetten en voorschriften die vooruit
wezen naar het lijden en sterven van de Here Jezus. Ook kwam het doel van God wetten meer
centraal te staan (Mat.5:17-47). Door het star blijven vasthouden aan de uiterlijke vormen en
regels zou men tekort doen aan het oude verbond, en voor het nieuwe verbond was men dan
blind. Voor mensen die dat doen, gaat zowel de waarde van het oude verbond als de rijkdom
van het nieuwe verbond verloren.

271 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
272 De bloedige offerdienst in de tempel is daardoor niet meer nodig (Hebr.7). Daarom scheurde na het sterven
van de Here Jezus het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden (Mat.27:51, Mark.15:38, Luk.23:45).
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10. De dochter van Jaïrus en de vrouw met bloedvloeiingen.

Hoofdstuk 9:18-26

18 Terwijl Hij deze dingen tegen hen vertelde, zie, een overste kwam erbij, knielde voor
Hem neer, en zei: “Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, en leg uw hand op haar, en
zij zal leven!”

19 Jezus stond op, en volgde hem met zijn discipelen.

20 Zie, een vrouw, met al 12 jaren bloedvloeiingen, kwam van achteren dichterbij, en
raakte de kwast van zijn mantel aan,

21 want zei zij bij zichzelf: “Als ik alleen maar zijn mantel zou aanraken, zal ik van de
bloedvloeiingen verlost zijn.”

22 Jezus nu, draaide zich om, zag haar, en zei: “Houd moed, dochter! Jouw geloof heeft
jou van de bloedvloeiingen verlost. De vrouw was van de bloedvloeiingen verlost vanaf dat
ogenblik.”

23 Toen Jezus in het huis van de overste kwam, en de fluitspelers en de rumoerige volks-
menigte zag,

24 zei Hij: “Gaat weg! Het meisje is immers niet gestorven, maar het slaapt.” Zij lachten
Hem uit.

25 Toen dan de volksmenigte eruit gedreven was, ging Hij naar binnen, hield haar hand
vast, en het meisje stond op.

26 Dit bericht verspreidde zich in die hele omgeving.



In volgorde van tijd spelen de gebeurtenissen van de overste Jaïrus met zijn dochter en de
vrouw met haar bloedvloeiingen (v.18-26) zich af, nadat de Here Jezus 2 bezeten mensen had
genezen (Mat.8:28-34). Dit blijkt heel duidelijk, als we dezelfde gebeurtenissen vergelijken
met de weergave ervan in de bijbelboeken Markus (5:1-20 en 5:21-43) en Lukas (8:26-39 en
8:40-56). Nadat de Heiland in Dekapolis aan de overkant van het Meer van Galilea 2 mensen
van veel kwaadaardige geesten had verlost, voer hij met zijn discipelen terug naar Galilea.
Daar ontmoette Hij de overste Jaïrus.

18 (Terwijl) Hij deze( dinge)n (of deze( woorde)n) tegen hen vertelde (of sprak/praatte),
zie (of kijk), een overste kwam ((dicht)er)bij, knielde voor (of aanbad/bewees … hulde/toon-
de eerbied voor) Hem (neer), zeggend(e) (= en zei) [(om)dat]: “Mijn dochter is zojuist gestor-
ven, maar (of eerder/toch/integendeel) kom, (en) leg (jo)uw (of je) hand op haar, en (of
ook/zelfs) zij zal leven!”

Het begin van vers 18: Terwijl Hij deze dingen tegen hen vertelde, gaat over de voorafgaande
gebeurtenissen of het onderwijs dat de Mensenzoon gaf. Als je alleen daarover leest in het
bijbelboek Matteüs, dan lijkt het over Jezus’ onderwijs in verband met het vasten te gaan,
maar in werkelijkheid ging het waarschijnlijk over iets anders, dat daarmee vergelijkbaar was.
De schrijver van dit bijbelboek gebruikt het eerste gedeelte van vers 18 als overgang naar de
genezing van Jaïrus’ dochter en de vrouw met bloedvloeiingen.

Blijkbaar gaat het hier in het boek Matteüs niet in de eerste plaats over deze gebeurtenissen
zelf, zoals bij de evangelisten Markus en Lukas, maar vooral over de betekenis daarvan. Zo
vertelt de apostel in deze verzen (v.18-26) niet, dat de dochter van de overste eerst heel erg
ziek was (Mark.5:23, Luk.8:41,42), en pas tijdens de looproute van de Here Jezus naar het
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huis van Jaïrus was gestorven (Mark.5:35, Luk.8:49). Er zijn veel meer details die ontbre-
ken.273 Slechts beknopt geeft Matteüs deze geschiedenis weer.

Vanuit de bijbelboeken Markus en Lukas weten we, dat het in dit gedeelte (v.18-26) van
hoofdstuk 9 over Jaïrus gaat (Mark.5:22, Luk.8:41). Hij was een overste van een synagoge;
waarschijnlijk de synagoge van Kapernaüm, dat dichtbij de kust van het Meer van Galilea lag.
Een overste van een synagoge was een belangrijk man die zorgde voor de orde in het Joodse
leer- en gebedshuis.

Deze man waar de Joden veel respect voor hadden, knielde vol ontzag voor de Mensenzoon
neer. Hij geloofde in zijn macht, en had een groot vertrouwen in Hem. Mede daarom ging de
Heiland direct met Jaïrus mee. Zijn discipelen en veel andere mensen volgden Hem.

19 [En/Ook/Zelfs] Jezus stond op, (en) volgde hem en (of ook/zelfs) (= met) zijn discipe-
len (of zijn leerlingen/volgelingen).

Tijdens de route naar het huis van de overste Jaïrus raakte een vrouw de kwast van Jezus’
mantel aan.

20 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), een vrouw, hebbend(e) (= met) (al) 12 jaren bloedvloei-
ingen, kwam van achteren ((dicht)er)bij, (en) raakte (of pakte) de kwast (of de rand/zoom)
van zijn mantel (of zijn bovenkleding) aan (of vast),274

21 want (of immers) zei zij in (of met/door) (= bij) zichzelf: “Als (of Indien) (ooit) ik
alleen (maar) (of slechts) (= niet meer dan) zijn mantel (of zijn bovenkleding) zou (of mocht)
aanraken (of vastpakken), zal ik (van de bloedvloeiingen) verlost (of gered/behouden) zijn.”

Een vrouw met bloedvloeiingen was volgens de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk
had gegeven, onrein (Lev.15:25).275 Iedereen die zo’n vrouw aanraakte, werd daarmee ook
onrein (Lev.15:19). Dit betekende, dat de bloedvloeiende vrouw niet alleen te maken had met
een lichamelijk lijden, maar ook in sociaal opzicht gemeden werd. Ze schaamde zich voor
haar onreinheid (Mark.5:33, Luk.8:47), en durfde daar niet voor uit te komen (v.21). Met haar
lichamelijke en psychische narigheid ging ze naar de Heiland. In het geheim wilde ze door
Hem worden genezen, zodat niemand er ook maar iets van zou merken.

Toen de vrouw de Meester aanraakte, werd Hij daarmee evenals zij, onrein (Lev.15:19,26,27).
Hij nam daarmee de onreinheid van de vrouw over, terwijl zij door Hem werd genezen. Dit
was het belangrijkste van het werk van de gezalfde Jezus. Hij is naar de aarde gekomen om de
onreinheid en de zondenlast van de mensen op zich te nemen, zodat zij door hun geloof en
vertrouwen in Hem konden genezen (vgl. Jes.53:4a,5). De betekenisvolle achtergrond van de
manier waarop die onreine bloedvloeiende vrouw werd genezen, moest voor de Joden, waar-
voor de apostel Matteüs dit bijbelboek in eerste instantie schreef, direct duidelijk zijn.

Door het geloofsvertrouwen dat de vrouw tot haar daad dreef, kon ze worden genezen van
haar lichamelijk en psychisch lijden, want de Mensenzoon dringt niemand iets op.

22 Jezus nu, (of en/maar) draaide (of keerde) zich om, [en] (be)zag (of bekeek/merkte …
(op)) haar, (en) zei (of sprak): “Houd moed, dochter! (Jo)uw (of je) geloof (of vertrouwen)
heeft (jo)u (of je) (van de bloedvloeiingen) verlost (of gered/behouden). [En/Ook/Zelfs] de
vrouw was (van de bloedvloeiingen) verlost (of gered/behouden) van(af/uit) dat ogenblik (of
tijd(stip)/uur).”

273 Hij noemt ook niet de naam van de overste, en vertelt evenmin, dat hij een overste van een synagoge was.
274 Iedere Israëliet moest aan de hoeken van zijn mantel of bovenkleed kwasten maken als herinnering aan de
wetten van de Here (Num.15:38-41, Deut.22:12).
275 Deze (reinigings)wetten waren ingesteld om het verspreiden van besmettelijke ziekten te voorkomen.
Zie hiervoor onder andere Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
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Zelfs tussen de mensenmenigte merkte de Heiland, dat de vrouw zijn mantel aanraakte. Hij
had daarna de vrouw na haar genezing ongemerkt naar huis kunnen laten gaan. Dat had haar
een hoop ongemak en schaamte kunnen besparen (Mark.5:33, Luk.8:47). Als de Here Jezus
dat had gedaan, dan was de belangrijke betekenis van deze genezing door het geloofsvertrou-
wen op Hem voor de vrouw en de mensen die erbij waren, niet duidelijk geworden.

Hij nam de vrouw vol schaamte en angst helemaal niets kwalijk; ook niet, dat ze Hem als een
onreine vrouw had aangeraakt. Integendeel, Hij bemoedigde haar, en prees haar om haar ge-
loof. God wil en kan de mensen wel verlossen en redden, maar ze moeten daarvoor wel in
Hem geloven, en op Hem vertrouwen. Niet alleen door de grote macht van de Mensenzoon,
maar ook door haar vertrouwen op Hem werd ze lichamelijk en geestelijk genezen! Het
bloedvloeien hield op, haar schaamte verdween, en haar geloof en relatie met de Here werd
versterkt.

Toen de Heiland bij het huis van Jaïrus kwam, was er al een mensenmenigte aanwezig. Er
werden blijkbaar klaagliederen gezongen onder begeleiding van fluitspelers (vgl. Mark.5:38).
Dat was gebruikelijk in de tijd van het Oude Testament om het leed te verzachten en te helpen
verwerken (Psalm 5, Jer.48:36). Het bericht van het overlijden van het meisje was blijkbaar in
de omgeving al bekend geworden.

23 [En/Ook/Zelfs] (toen) Jezus (tot) in (of naar/tot) het huis van de overste kwam, en (of
ook/zelfs) de fluitspelers en (of ook/zelfs) de rumoerige (of opgewonden) (volks/mensen)me-
nigte (of de schare) (be)zag (of bekeek/(op)merkte),

24 zei Hij [( tegen hen )]: 276 “Gaat weg (of Keert terug/Vertrekt)! Het meisje is immers
(of want) niet (of nee) gestorven, maar (of eerder/toch/integendeel) het slaapt.” [En/Ook/
Zelfs] zij lachten Hem uit.

De Here Jezus zag het ongeloof bij de volksmenigte. Ze lachten Hem uit, omdat Hij zei, dat
het meisje sliep. Ze vroegen niet eens, wat Hij daarmee bedoelde, en namen Hem niet serieus,
terwijl zijn wonderen en genezingen in dat gebied en zelfs in de omgeving daarvan heel be-
kend waren (Mat.4:25). De Heiland stuurde al die mensen weg.

De Zoon van God duidde overleden mensen ook wel aan als slapende mensen (Joh.11:11,17),
want na hun dood zouden ze weer wakker worden (Dan.12:2). De dood is niet definitief. Deze
beeldspraak werd lang niet door iedereen direct begrepen (Joh.11:11-14).

25 Toen (of Wanneer/Terwijl) nu (of en/maar) (= dan) de (volks/mensen)menigte (of de
schare) (eruit) verwijderd (of ((er )uit)gehaald/((er )uit)gegooid/((er )uit)geworpen) (= (er
)uitgedreven/weggestuurd) was, ging (of kwam) Hij (naar) binnen, hield (of greep) haar hand
(vast), en (of ook/zelfs) het meisje stond op.

Door het binnengaan van het huis waarin de gestorven dochter lag, en door het aanraken van
het overleden meisje, verontreinigde Jezus zich opnieuw (Num.19:11-16). De betekenis daar-
van is heel treffend. Hij heeft alle zonden en de gevolgen van het kwaad op zich genomen. Zo
kon Hij de mensen verlossen.

Met de beschrijving van het weer levend maken van een dood meisje bereikt de apostel het
hoogtepunt van de weergave van Jezus’ wonderen in het boek Matteüs. Het concreet vertellen
over het opwekken van een overleden persoon komt in dat bijbelboek maar één keer voor,
terwijl de Zoon van God dat vaker heeft gedaan (Mat.11:5, Luk.7:11-17, Joh.11:1-44). Het
was een teken, dat Hij de beloofde Verlosser van de mensen was (Mat.11:3-5).

276 Hen verduidelijkende gedeelte tegen hen staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan
jongere handschriften toegevoegd.
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26 [En/Ook/Zelfs] dit (of deze) bericht (of gerucht) ging uit (of ging naar buiten/ging
weg) (= verspreidde zich) (tot) in (of naar/tot) dat (of die) (ge)hele gebied (of land/grond/aar-
de) (= die hele omgeving/streek).

Het bericht over het weer levend maken van het gestorven meisje verspreidde zich in de hele
omgeving van het noorden in Israël.
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11. De genezing van 2 blinden en een bezetene.

Hoofdstuk 9:27-34

27 Terwijl Jezus vandaar voorbij ging, volgden Hem 2 blinde mensen al schreeuwend, en
zij zeiden: “Heb medelijden met ons, Zoon van David!”

28 Toen Hij in het huis gekomen was, kwamen de blinde mensen bij Hem, en Jezus zei
tegen hen: “Geloven jullie, dat Ik dit kan doen?” Zij zeiden tegen Hem: “Ja, Heer.”

29 Toen raakte Hij hun ogen aan, en zei: “Het moet bij jullie gebeuren overeenkomstig
jullie geloof!”

30 Hun ogen werden geopend. Jezus waarschuwde hen nadrukkelijk, en zei: “Past op!
Niemand moet het te weten komen!”

31 Zij echter, zijn naar buiten gegaan, en maakten Hem in die hele omgeving bekend.

32 Terwijl zij naar buiten gingen, zie, men bracht een stom en bezeten iemand bij Hem.

33 Nadat de kwaadaardige geest er uitgedreven was, sprak de stomme. De volksmenigten
verwonderden zich, en zeiden: “Zo is het nog nooit in Israël gezien.”

34 De Farizeeën echter, zeiden: “Door de leider van de kwaadaardige geesten drijft Hij de
kwaadaardige geesten uit.”



Nadat de Here Jezus de dochter van Jaïrus heeft opgewekt uit de dood, en een vrouw van
bloedvloeiingen heeft genezen (v.18-26), lopen 2 blinde mensen achter Hem aan. Ze schreeu-
wen tegen Hem om hulp.

27 [En/Ook/Zelfs] (terwijl) Jezus (van)daar (of van die plaats) voorbij gaand(e) (of passe-
rend(e)/verder gaand(e)) (= voorbij) ging, volgden Hem 2 blinde( mense)n (al) schreeu-
wend(e) (of (luid) roepend(e)), en (of ook/zelfs) zeggend(e) (= en zij zeiden): “Heb medelij-
den met ons, Zoon (of Nakomeling/Afstammeling) van David!”

De 2 blinden noemen de Heiland Zoon van David. Blijkbaar was Hij door al zijn wonderda-
den en onderwijs zo bekend geworden, dat veel mensen wisten, dat Hij een (aangenomen)
zoon van Jozef was, die zelf van koning David afstamde (1012 – 972) (Mat.1:1-16). Daarmee
gaven ze aan, dat ze geloofden, dat Hij de gezalfde Koning en Verlosser was,277 die uit het
nageslacht van David zou worden geboren (2Sam.7:8-16, vgl. Mat.21:6-9,15).278 Daarbij leef-
de de verwachting bij veel Joden, dat Hij als een machtige koning, die zelfs grote wonderen
kan doen, het koningshuis van David weer in volle eer en glorie hier op aarde zou herstellen,
en de gehate Romeinen het land uit zou jagen. Het is dus maar de vraag, of de 2 blinde men-
sen een duidelijk en juist beeld hadden van de taak en het werk van de grote Zoon van David.

De Here Jezus negeert echter hun geschreeuw om hulp, en loopt verder.

28 (Toen) Hij [nu (of en/maar)] (tot) in (of tot/naar) het huis gekomen (was), kwamen de
blinde( mense)n bij Hem, en (of ook/zelfs) Jezus zegt (= zei) tegen hen: “Geloven (of Ver-
trouwen/Gelooft/Vertrouwt) jullie (of u) (erop), (om)dat Ik dit (of dat) kan doen (of maken)?”
Zij zeggen (= Zij zeiden) tegen Hem: “Ja, Heer.”

277 Het Nederlandse woord gezalfde heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord messias, en het Griekse
woord christus (vgl. Joh.1:(41)42). Met dat woord kon zelfs een heidense koning worden aangeduid (Jes.45:1).
278 De uitdrukking Zoon van David als aanduiding van de Messias (met een hoofdletter) komt in de tijd van het
Oude Testament niet zo vaak voor. (Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, Das Evangelium nach Matthäus, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 525.)
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De Zoon van God gaat een huis in. Waarschijnlijk is het zijn eigen huis in Kapernaüm. Zelfs
in dat huis krijgt Hij geen rust, want de 2 blinden gaan ook naar binnen.

Pas dan spreekt de Heiland hen aan, en vraagt, of ze geloven en erop vertrouwen, dat Hij ze
van hun blindheid kan genezen. Onmiddellijk geven ze respectvol en volmondig aan, dat ze
geloven, dat Hij hun ogen kan openen, en hen kan laten zien.

29 Toen (of Op dat moment/Dan) raakte (of pakte) Hij hun ogen aan (of vast), zeggend(e)
(= , en zei): “Het moet bij (of voor) jullie (of u) gebeuren (of worden/ontstaan) volgens (of
door middel van) (= overeenkomstig) jullie (of uw) geloof (of vertrouwen)!”

Nu het publiek op straat, dat graag wonderen wil zien, afwezig is, wil de Here Jezus de 2 blin-
de mensen wel genezen. Daarom wil Hij van hen vooraf een duidelijke verklaring horen,
waaruit hun geloof blijkt. Daarna worden ze op grond van hun geloof door Hem genezen. Hun
ogen werden geopend.

30 [En/Ook/Zelfs] hun ogen werden geopend. [En/Ook/Zelfs] Jezus verbood hun (streng)
(= waarschuwde hen nadrukkelijk), zeggend(e) (= en zei): “Past (of Let) op (of Kijkt uit
(voor)/Ziet (in))! Niemand moet (het) te weten komen (of merken)!”

De Heiland wilde niet, dat de genezing van de 2 blinden overal bekend zou worden gemaakt.
Grote groepen mensen die achter Hem aan liepen, waren veel te veel geïnteresseerd in zijn
wonderen, en veel te weinig in zijn onderwijs. De Zoon van God wilde hun zucht en verlan-
gen naar sensatie tegengaan. Het belangrijkste werk van de Here Jezus was niet het doen van
wonderen hier op aarde. Nee, Hij was vooral gekomen om de mensen te redden van hun eeu-
wige ondergang. De wonderbaarlijke genezing van mensen is pas mogelijk geworden, doordat
de Mensenzoon met zijn lijden en sterven voor onze zonden heeft betaald, en daarna weer is
opgestaan uit de dood. Dat wilde en wil Hij aan iedereen duidelijk maken door middel van
zijn onderwijs.

De 2 mensen die door de Heiland zijn genezen, zijn in hun enthousiasme zo blij, dat ze helaas
toch hun mond niet kunnen houden over het grote wonder dat bij hen is gebeurd. Ze vertellen
het tegen iedereen die het maar wil horen. Daarin zijn ze ongehoorzaam aan de opdracht van
Jezus, en tonen ze Hem te weinig dankbaarheid voor hun genezing.

31 Zij nu, (of en/maar) (= Zij echter,) (zijn) naar buiten gegaan (of (er) uitgegaan/wegge-
gaan), (en) maakten Hem in (of met/door) dat (of die) (ge)hele land (of grond/aarde/gebied)
(= die hele omgeving/streek) bekend.

Terwijl de 2 genezen mensen het huis uitgaan, brachten ze iemand bij de Heiland, die niet kon
praten. Dit kwam, doordat die persoon door een kwaadaardige geest in bezit was genomen.
Toen die demon er uitgedreven was, was de stomheid ook verdwenen (v.33a).

32 (Terwijl) zij [nu (of en/maar)] naar buiten gaand(e) (of weggaand(e)/(er) uitgaand(e))
(= naar buiten gingen), zie (of kijk), ze (of zij) brachten (of boden … aan/offerden) (= men
bracht) een stom (of doofstom/doof) (en) een (door één of meer kwaadaardige geesten) beze-
ten mens (= bezeten iemand) bij Hem.

Doordat die persoon door een kwaadaardige geest in bezit was genomen, en niet kon praten,
kon hij zelf niet aan de Here Jezus vragen om genezing.

Sommige verschijnselen van mensen die (door één of meer kwaadaardige geesten) bezeten
zijn, komen overeen met het ziektebeeld van hen die lijden aan epilepsie (Mark.9:17-20,
Luk.9:37-42). Toch is dat niet hetzelfde:
1. In de Bijbel komen immers mensen voor die door één of meer duivelen zijn bezeten, die

door hen kunnen spreken, en/of die zeer gewelddadig zijn (Mat.8:28-32, Luk.4:33-35,
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8:27-29, Mark.1:23-26, 3:11, 5:1-13), of mensen die door hun bezetenheid doof, stom of
doofstom zijn (Mat.12:22, Mark.9:25).

2. Bovendien staat er in Gods Woord dat de Here Jezus de geesten, die mensen in bezit had-
den genomen, uitdreef (Mat.8:16, 17:18, Mark.9:25-27, Luk.9:42).

Het is duidelijk, dat deze mensen lijden door het werk van de satan: de tegenstander van God.

33 [En/Ook/Zelfs] (nadat) de (kwaadaardige) geest (of de demon) (eruit) verwijderd (of
((er )uit)gehaald/((er )uit)gegooid/((er )uit)geworpen) (= (er )uitgedreven/weggestuurd) (was),
sprak (of praatte/vertelde) de stomme (of dove/doofstomme). [En/Ook/Zelfs] de (volks/men-
sen)menigten (of de scharen) verwonderden zich, zeggend(e) (= en zeiden): “Zo (of Op deze
manier) is het (nog) nooit in (of met/door) Israël gezien (geworden) (of Israël (ver)schenen).”

Toen op bevel van de Here Jezus de duivel uit de stomme was weggegaan, kon die persoon
weer praten.

De mensen die de wonderen van de Heiland meemaakten of ervan hoorden, waren vol verba-
zing en bewondering voor Hem. De grote populariteit van de Mensenzoon bij het Joodse volk
wekte steeds meer de ergernis van de Farizeeën op (vgl. Mat.9:3,11). De belangstelling voor
Hem ging ten koste van hun gezag en waardering bij de mensen (Mat.7:28,29). De wonderda-
den van Jezus ontkennen, dat konden ze niet.

In plaats van het erkennen van zijn wonderen en onderwijs als het werk in opdracht van de
hemelse Vader, wilden deze zogenaamd orthodoxe schriftgeleerden ten koste van alles hun
positie verdedigen, en veilig stellen. Daar hadden ze helaas alles voor over. Daarom beschul-
digden ze Gods Zoon van grote zonden. Ja, Hij zou zijn wonderen kunnen doen, doordat Hij
in contact zou staan met de leider van de kwaadaardige geesten. Met zijn hulp zou Hij mensen
kunnen genezen (vgl. Mat.12:24). Met hun beschuldiging gingen de Farizeeën dwars tegen
het werk van de Here in.

34 De Farizeeën nu, (of maar/en) (= echter,) zeiden (of verklaarden): “Door (of Met/In)
de leider (of de overste/bestuurder/vorst) van de (kwaadaardige) geesten (of de demonen)
verwijderd … (eruit) (of haalt/gooit/werpt … (er)uit) (= drijft … (er)uit/stuurt … weg) Hij de
(kwaadaardige) geesten (of de demonen).”

Dat deze ernstige beschuldiging volkomen ongegrond was, blijkt wel uit het feit, dat de Men-
senzoon de kwaadaardige geesten juist tegenwerkte (Mat.12:25b,26). Hij dreef de demonen uit
de mensen. Hij deed geen kwaardaardige en slechte daden, maar Hij had in zijn grote liefde
het beste met de mensen voor. Ze werden door Hem genezen.

De grote wonderen en het onderwijs van de Here Jezus wekte bij een deel van de mensen be-
wondering en waardering op, en bij een ander deel tegenwerking en haat.
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12. De Here Jezus helpt zijn volksgenoten in Galilea.

Hoofdstuk 9:35-38

35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, en onderwees in hun synagogen, en ver-
kondigde het evangelie van het koningschap, en genas elke ziekte en elke kwaal.

36 Toen Hij nu, de volksmenigten zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat zij uitgeput
en verstrooid waren als schapen zonder herder.

37 Toen zei Hij tegen zijn discipelen: “De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbei-
ders.”

38 “Bidt dus de Heer van de oogst, zodat Hij arbeiders zou wegsturen naar zijn oogst.”



Aansluitend bij het vorige gedeelte (v.27-34) vormen de onderstaande verzen (v.35-38) de
overgang naar het volgende hoofdstuk (Mat.10). Vers 35 is een samenvatting van het werk
van de Here Jezus(, voordat Hij 12 discipelen van Hem erop uitstuurde (vgl. Luk.9:1-6)).

35 [En/Ook/Zelfs] Jezus trok (of ging/leidde) rond (langs) al(le(s)) steden en dorpen, (en)
onderwijzend(e) (of lerend(e)) (= onderwees) in (of met/door) hun synagogen (of hun bijeen-
komsten), en verkondigend(e) (of bekendmakend(e)/afkondigend(e)) (= verkondigde) het
evangelie (of de blijde boodschap/het goede bericht) van het koningschap (of het koninkrijk),
en genezend(e) (of (be)dienend(e)/verzorgend(e)) (= genas) elke (of iedere/alle) ziekte en elke
(of iedere/alle) kwaal (medisch) [( in (of met/door) (= onder) het (of de) volk(smenigte) )] 279.

In het gebied waar de Heiland woonde, gaf Hij zijn onderwijs, en genas Hij zieke mensen. Hij
ging niet alleen naar de steden van Galilea, maar ook naar de dorpen.280

Tijdens zijn werk kreeg Jezus steeds meer medelijden met een groot deel van de bevolking in
het noorden van Israël. Verreweg de meeste mensen in Galilea voelden zich onderdrukt, be-
dreigd en geminacht. Mede door veel strijd tegen de Romeinse bezetting was het een gebied
waar veel armoede heerste. Bovendien woonden daar veel heidenen (Mat.4:15,16). In die
half-heidense en arme provincie was het voor de Joden vrijwel onmogelijk om zich strikt aan
alle wetten en regeltjes te houden, die de schriftgeleerden van die tijd aan de mensen hadden
opgelegd. Galilea werd door dit alles door de meeste Joden veracht (Joh.7:41,42,52). Zowel in
materieel als in geestelijk opzicht leefden daar veel mensen in een armoedige situatie.

36 (Toen Hij) nu, (of en/maar) de (volks/mensen)menigten (of de scharen) (be)zag (of be-
keek/(op)merkte), voelde Hij medelijden met (of werd Hij met ontferming bewogen) [over (of
(rond)om/betreffende)] hen, (om)dat zij gekweld (of getreiterd) (= uitgeput/erg vermoeid/las-
tig gevallen) en (neer)gegooid (of (neer)geworpen/(neer)gesmeten) (= verstrooid/aan de kant
gegooid) waren, als schapen (toch) niet een (= schapen zonder) herder [hebbend(e) (of (vast)-
houdend(e)/bezittend(e))] (vgl. Num.27:17b, 1Kon.22:17, 2Kron.18:16, Ezech.34:8).

Schapen liepen in Israël niet rond in een grazige wei met een hek eromheen. Die dieren liepen
los, en moesten worden beschermd tegen wilde dieren. Ook groeide en groeit er in het heilige
land niet veel gras, zodat de schapen steeds verder moesten trekken om aan voldoende voed-
sel te komen. Daarom hadden ze herders nodig. Zo zwerven bedoeïnen in Israël nog steeds
met hun dieren rond.

279 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus, en is dus hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
Vers 35 vertoont grote overeenkomst met Matteüs 4 vers 23, waarin voor het eerst vermeld wordt, dat de Here
Jezus mensen geneest.
280 Rondom de steden was een muur gebouwd. Dat was bij de dorpen niet het geval.
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De mensen in Galilea kregen van hun volksgenoten in de rest van het Joodse land vrijwel
geen steun, en in geestelijke zin ontbrak het aan leiding. De Farizeeën en schriftgeleerden, die
als goede herders hen moesten voorgaan, dachten in de eerste plaats aan hun eigen roem en
eer (vgl. Ezech.34:2-6). Ze lieten de mensen die als schapen aan hen waren toevertrouwd,
maar aan modderen, en legden hen verkeerde en voor hen onuitvoerbare regels op (Mat.23;4,
vgl. Mat.11:28). Zo raakten die mensen uitgeput en verstrooid. Velen van hen stonden er al-
leen voor, doordat de samenhang in de maatschappij duidelijk onvoldoende was. Als de goede
Herder wilde en wil de Heiland de verstrooide schapen weer bij elkaar brengen, en de goede
kant op leiden (Joh.10:1-16, vgl. Ezech.34:23, 37:24).

De Here Jezus vergelijkt de geestelijke situatie in Galilea met een gewas dat nog niet zo goed
opgroeit. Er zal nog veel werk verzet moeten worden, voordat er een goede oogst zal kunnen
plaatsvinden. De oogst van het groeiende gewas is in principe wel groot, maar er zijn maar
weinig arbeiders om voor een goede opbrengst te zorgen.281

37 Toen (of Op dat moment/Dan) zegt (= zei) Hij tegen zijn discipelen (of zijn leer-
lingen/volgelingen): “De oogst is wel groot (of veel), maar (of en/nu) [de] arbeiders (of werk-
nemers/werkers) (zijn er) weinig.”

38 “Bidt (of Verzoekt/Smeekt) dus (of ((wel)nu) dan) de Heer van de oogst, (zo)dat (of
hoe (ook maar)) Hij arbeiders (of werknemers/werkers) zou (of mocht) wegsturen (of weg-
zenden/((er )uit)halen) naar (of tot/(tot) in) zijn oogst.”

De Heiland roept zijn discipelen op om te bidden, of de hemelse Vader arbeiders wil sturen
om er zorg voor te dragen, dat het gewas goed kan groeien, zodat de verwachte oogst er ook
kan komen.

De Here Jezus laat als de goede Herder (Joh.10:11,14-16) de uigeputte schapen niet in de
steek. Hij leert zijn discipelen de geestelijke nood van het overgrote deel van de bevolking in
Galilea zien, zodat Hij ze eropuit kan sturen om hun volksgenoten de goede kant op te leiden.

281 De verzen 38 en 39 bevatten een uitspraak van de Here Jezus die Hij deed, voordat Hij 70 van zijn discipelen
eropuit stuurde om de blijde boodschap te brengen (Luk.10:1,2). Het is echter heel goed mogelijk, dat de Men-
senzoon dit ook heeft gezegd, voordat Hij 12 discipelen in Galilea het evangelie liet verkondigen (Luk.9:1,2).
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13. De uitzending van de 12 apostelen.

Hoofdstuk 10:1-16

1 Hij riep zijn 12 discipelen bij zich, en gaf aan hen macht over onreine geesten om die
uit te drijven, en om elke ziekte en elke kwaal te genezen.

2 Dit zijn de namen van de 12 apostelen: eerst Simon, die ook Petrus werd genoemd, en
Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer;

3 Filippus en Bartolomeüs; Tomas en Matteüs, de belastingpachter; Jakobus, de zoon
van Alfeüs en Lebbeüs;

4 Simon de Kanaäniet en Judas Iskariot, die Hem ook uitgeleverd heeft.

5 Deze 12 stuurde Jezus eropuit, en Hij kondigde hun aan, en Hij zei: “Jullie kunnen
beter niet op weg naar de heidenen gaan, en jullie kunnen beter niet een stad van Samaritanen
binnengaan,

6 maar gaat liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.”

7 “Gaat, kondigt af, en zegt: “Het koningschap van de hemel is dichtbij gekomen!”

8 “Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatse mensen, en drijft kwaadaardige
geesten uit! Voor niets hebben jullie het ontvangen, geeft het voor niets!”

9 “Jullie kunnen je beter niet van goud voorzien, niet van zilver, en niet van koper in
jullie gordels,

10 van geen reiszak voor onderweg, en niet van 2 hemden, niet van sandalen, en niet van
een staf, want de arbeider is zijn levensonderhoud waard.”

11 “Welke stad of dorp dan ook maar jullie zouden binnenkomen, onderzoekt wie het
daarin waard is, en blijft daar, totdat jullie een keer weg zouden gaan!”

12 “Als jullie nu, het huis binnengaan, groet het!”

13 “Als het huis het echt waard zou zijn, moet jullie vrede daarover komen! Als het ech-
ter, het niet waard is, moet jullie vrede naar jullie terugkeren!”

14 “Wie ooit, jullie niet zou ontvangen, en toch niet naar jullie woorden zou luisteren,
schudt daar het stof van jullie voeten af, wanneer jullie dat huis of die stad uitgaan!”

15 “Stellig zeg Ik jullie: “Het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn
op de dag van het oordeel dan voor die stad.”

16 “Let op! Ik stuur jullie eropuit als schapen in het midden van wolven. Weest dus voor-
zichtig als de slangen, en oprecht als de duiven!”



Nadat de Here Jezus de dochter van Jaïrus heeft opgewekt uit de dood, en mensen heeft gene-
zen (Mat.9:18-34), vindt Hij het tijd, dat zijn 12 apostelen aan de slag gaan. Die 12 treden hier
voor het eerst op als een aparte groep, en krijgen van de Heiland een bijzondere opdracht. Ze
moeten eropuit trekken (v.5a) om het koningschap van God aan te kondigen (v.7), zieke men-
sen te genezen, kwaadaardige geesten uit te drijven (v.1) en gestorven mensen weer op te
wekken uit de dood (v.8a). Omdat ze eropuit worden gestuurd worden ze apostelen (= uitge-
zondenen/afgezanten/boodschappers) genoemd. Hun werk lijkt op wat de Mensenzoon tot dan
toe heeft gedaan.

1 [En/Ook/Zelfs] Hij riep zijn 12 discipelen (of leerlingen/volgelingen) bij zich, (en) gaf
aan hen (vol)macht (of bevoegdheid/gezag) over onreine geesten (zo)dat (= om) hen (= die)
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(eruit) te verwijderen (of ((er)uit) te halen/te gooien/te werpen) (= uit te drijven), en (of ook/
zelfs) (om) elke (of iedere/alle) ziekte en elke (of iedere/alle) kwaal te genezen (of te (be)-
dienen/(medisch) te verzorgen).

Voor het eerst vernemen we hier in de Bijbel over de specifieke taken van de apostelen. Apos-
telen zijn door Jezus uitgezonden als zijn afgezanten en boodschappers van het koningschap
van God (v.7). Ze moeten ook zieke mensen genezen, demonen uitdrijven en gestorven men-
sen weer opwekken uit de dood (v.8a). Om dat te kunnen doen, hebben deze mensen daarvoor
de macht en de gaven van de Here gekregen. Iemand die zich een apostel van de Mensenzoon
noemt, moet dus de macht hebben om dit alles te kunnen doen (2Kor.12:12). Hij 282 behoort
als een evangelist eropuit te trekken (v.5a), en moet van de macht en gaven, die hij van God
heeft gekregen, ook gebruik maken (v.8a). Apostelen hebben hun gaven en talenten niet ge-
kregen om er vervolgens niets mee te doen (Mat.25:14-30).

Hierbij geldt wel een duidelijke waarschuwing van de gezalfde Jezus. Niet iedereen die veel
wonderen doet, en profeteert in zijn naam is een apostel. Als iemand profeteert in Jezus’
naam, en/of in zijn naam grote wonderen doet, dan is dat nog geen bewijs, dat hij of zij per-
soonlijk een goede band met Hem heeft (Mat.7:22,23, vgl. Ex.7:1-12, Num.22:2-24:25, 31:8b,
1Kor.9:27). We moeten ons blijven realiseren, dat ook de satan grote wonderen kan doen. Het
daarbij gebruiken van de naam van de Here is absoluut niet voldoende om te bewijzen, dat we
met oprechte dienaren van Hem te maken hebben (Mat.7:21, vgl. Hand.19:13-16).

We moeten ons door sensationele daden en opzienbarende wonderen dus geen zand in onze
ogen laten strooien (Mat.24:24, vgl. Op:13:13). Het onderwijs van een apostel mag niet tegen
de Bijbel ingaan, en uit zijn daden moet blijken, dat hij er oprecht naar streeft om overeen-
komstig de wil van de hemelse Vader te handelen en te leven (Mat.7:21).

2 [En (of Bovendien/Nu,)] dit (of deze) zijn de namen van de 12 apostelen (= de 12 uit-
gezondenen/afgezanten/boodschappers): eerst Simon, de genaamde (of genoemde/geroepene)
Petrus (= die ook Petrus werd genoemd), en Andreas, zijn broer; Jakobus, de (zoon) van Ze-
bedeüs, en Johannes, zijn broer;

De apostelen worden in 2-tallen opgesomd. Waarschijnlijk werden ze in die 2-tallen eropuit
gestuurd (Mark.6:7). Zo konden ze eveneens als 2 getuigen optreden (Deut.19:15, Mat.18:16,
1Kor.13:1b, vgl. Op.11:3), en elkaar bijstaan.

De apostel Simon, die beter bekend is onder de naam Petrus,283 wordt als eerste genoemd. Dat
betekent niet, dat hij de belangrijkste was. Hij was ook niet de eerste discipel van de Here
Jezus (Joh.1:35-43), maar hij trad wel vaak op de voorgrond (b.v. Mat.16:13-16, 21,22).

3 Filippus en (of ook/zelfs) Bartolomeüs; Tomas en (of ook/zelfs) Matteüs, de belas-
tingpachter (of de tollenaar); Jakobus, de (zoon) van Alfeüs en (of ook/zelfs) Lebbeüs [( de
bijgenaamde (= Lebbeüs met de bijnaam) Taddeüs )] 284;

Bartolomeüs wordt in het Evangelie van Johannes Natanaël genoemd. Het lijkt er sterk op,
dat hij een vriend van Filippus was (Joh.1:44-50).

Matteüs, de belastingpachter, is de schrijver van dit bijbelboek (Mat.9:9).285

282 Vrouwen worden in de Bijbel niet aangesteld als apostelen. Wel worden er later meer dan 12 mensen aange-
steld als apostel (Rom.1:1, 1Kor.1:1, Hand.1:23-26, 14:14, Gal.1:19).
283 Toen de Here Jezus Simon, een broer van Andreas, de eerste keer zag, gaf Hij hem meteen de naam Petrus (=
Rots(blok)) (Joh.1:43, vgl. Mat.4:18).
284 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is afkomstig uit jongere handschriften, en hoogstwaar-
schijnlijk als toelichting toegevoegd.
285 Zie hoofdstuk 2.2.De schrijver van het boek Matteüs en zijn tijd.
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Bij de 12 apostelen van de Here Jezus hoorden 2 Jakobussen. Daarom werd de één als Jako-
bus de zoon van Zebedeüs (v.2) aangeduid, en de andere als Jakobus de zoon van Alfeüs.

Lebbeüs die ook wel Taddeüs wordt genoemd (Mark.3:18), was dezelfde discipel als Judas
een zoon van Jakobus (Luk.6:15/16, Hand.1:13).

4 Simon de Kanaäniet 286 en (of ook/zelfs) Judas Iskariot, d(i)e Hem ook (of zelfs/en)
uitgeleverd (of overgeleverd/overgedragen) heeft.

Het woord Kanaäniet is afgeleid vanuit het Hebreeuws en het Aramees. Het heeft meerdere
betekenissen: voorvechter, ijveraar, fanaticus, dweper, koopman, handelaar en ook inwoner
van Kanaän. Omdat de evangelist Lukas deze apostel Simon de Zeloot noemt (Luk.6:15,
Hand.1:13), moeten we aan de betekenis voorvechter ofwel ijveraar denken. De Zeloten
hoorden in die tijd bij een Joodse partij waarvan de leden zich met geweld wilden bevrijden
van de Romeinen.

Judas had de bijnaam Iskariot. Deze van oorsprong Hebreeuwse naam betekent man van
Keriot. Keriot was een plaats in de provincie Judea (Joz.15:21-25, vgl. Joh.6:71).

De namen van de eerste 12 apostelen.

Matteüs 10:2-4 Markus 3:16-18 Lukas 6:13-16
Simon Petrus Simon Petrus Simon Petrus
Andreas zijn broer Andreas Andreas zijn broer
Jakobus de zoon van Zebe-
deüs

Jakobus de zoon van Zebe-
deüs

Jakobus

Johannes de zoon van Zebe-
deüs

Johannes de zoon van Zebe-
deüs

Johannes

Filippus Filippus Filippus
Bartolomeüs Bartolomeüs Bartolomeüs
Tomas Tomas Tomas
Matteüs de belastingpachter Matteüs Matteüs
Jakobus de zoon van Alfeüs Jakobus de zoon van Alfeüs Jakobus de zoon van Alfeüs
Lebbeüs (Taddeüs) Taddeüs Judas een zoon van Jakobus
Simon de Kanaäniet Simon de Kanaäniet Simon de Zeloot
Judas Iskariot Judas Iskariot Judas Iskariot

De evangelist Matteüs vermeldt hier deze 12 namen om duidelijk te maken, wie door de Here
Jezus als apostel eropuit werden gestuurd. Het is een goede voorbereiding op het werk dat ze
later moeten gaan doen.

Het getal 12 is het symbool van de volheid van de gemeente van God. In de tijd van het oude
verbond kwam dat tot uitdrukking door de 12 zonen van Jakob (ofwel Israël), waar het volk
Israël als het volk van de Here vanaf stamde (vgl. Op.12:1, 21:12). In de tijd van het Nieuwe
Testament waren dat de 12 apostelen als voorlopers van het nieuwe Israël: de Kerk in de tijd
van het nieuwe verbond (vgl. Mat.19:28, Luk.22:29,30, Op.21:14).287

Dit betekent niet, dat er altijd 12 apostelen moeten zijn. Toen de apostel Jakobus, die een
broer van Johannes was (v.2), werd vermoord (Hand.12:1,2), werd die lege plaats niet meteen

286 In jongere handschriften staat hier de Kananiet (= inwoner van de plaats Kana), maar volgens de Codex Sina-
iticus staat hier de Kanaäniet.
287 Het is niet zo, dat uit elke stam van Israël 1 apostel afkomstig was.
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opgevuld met een nieuwe apostel. Bovendien waren er later meer dan 12 mensen aangesteld
als apostel (Rom.1:1, 1Kor.1:1, Hand.1:23-26, 14:14, Gal.1:19).

5 Deze 12 stuurde (of zond) Jezus (eropuit/uit/weg), aankondigend(e) (of bekendma-
kend(e)/opdragend(e)/bevelend(e)) hen (= en Hij kondigde hun aan), zeggend(e) (= en Hij
zei): “Jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (toch) niet (= Jullie kunnen beter niet) naar (of tot/
(tot) in) (= op) (een) weg (of pad/tocht/route) van (= naar) (de) heidenen (weg)gaan (of ver-
trekken/verdwijnen), en jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (toch) niet (= jullie kunnen beter
niet) [tot (of naar/(tot) in)] een stad van Samaritanen binnengaan (of binnenkomen),

6 maar (of en/nu) gaat (of (ver)trekt/reist) eerder (of veel(eer)/in hoge(re) mate) (= lie-
ver) (weg) naar (of tot/bij) de verloren schapen van (het) huis (of de huishouding/woning) van
Israël.”

Dit betekende niet, dat de heidenen toen geen dienaren van de Here mochten worden. Ook in
de tijd van het Oude Testament konden mensen uit de heidenvolken voor de God van het volk
Israël kiezen. Hierbij kunnen we denken aan de heidense vrouwen Rachab en Rut (Joz.2,
6:16,17,22-25, Rut 1:16,22, 4:13,18-22, Mat.1:5,6a, Hebr.11:31), en aan vele andere voorbeel-
den (Richt.4:17-23, 5:24, 2Sam.11:3, 12:10, 24:18-25, enz.).

De hemelse Vader gaf echter aan de Israëlieten voorrang (Mat.15:24, Rom.1:16). Als zij niet
voor Hem willen kiezen, dan richt Hij zich vooral tot de andere volken (Mat.28:19). Die
volgorde van eerst de Israëlieten en daarna de heidenen bestaat nog steeds (Hand.1:8b, 13:46,
Rom.11:11,12). Tussen bekeerde mensen van het volk Israël en bekeerde heidenen bestaat in
dit opzicht echter geen verschil (Gal.3:26-29).

De Samaritanen woonden in het gebied tussen de provincies Galilea in het noorden en Judea
in het zuiden. Het was een volk dat was ontstaan uit heidenen en Israëlieten. Zij danken hun
naam aan de hoofdstad Samaria (2Kon.17:24).288

De verloren schapen van het huis van Israël waren de nog niet bekeerde Israëlieten (uit het
vroegere rijk van de 10 stammen van Israël) en Joden (uit het vroegere rijk van de 2 stammen
van Israël) (vgl. Mat.9:36, Joh.10:11-16). Zij hadden Jezus nog niet erkend als de Zoon van
God.

7 “Gaat (of (Ver)trekt/Reist) (weg), [en (of/nu,/bovendien)] kondigt af (of maakt be-
kend/verkondigt/treedt als een heraut op), zeggend(e) (= en zegt) [(om)dat]: “Het koningschap
(of het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] is dicht(er)bij gekomen (of genaderd)!”

Evenals Johannes de Doper moesten de apostelen in navolging van hun Meester het koning-
schap van de hemel afkondigen (Mat.3:2, 4:17).

De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel is ontstaan, doordat de Joden
de naam van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de

288 Nadat in de jaren 724 – 722 voor Christus het overgrote deel van de Israëlieten van het Tienstammenrijk naar
Assyrië was gedeporteerd (2Kon.17:5,6, 18:11), bleef in het noorden van het heilige land een erg dunbevolkt
gebied achter. Toen de Assyrische koning Esarhaddon (681 – 669) het Tweestammenrijk Juda had veroverd
(2Kon.19:37, 2Kron.33:10,11), wilde hij naast de 2e grootmacht uit die tijd: Egypte, in Israël geen grotendeels
leeg gebied achterlaten. Zo’n gebied kon natuurlijk gemakkelijk worden veroverd en bezet. Daarom creëerde hij
daar 2 kleine staten die onderling geen band hadden. Om die reden herstelde hij het Tweestammenrijk Juda als
een vazalstaat (2Kron.33:12,13). In het gebied ten noorden van het Tweestammenrijk werd het Tienstammenrijk
Israël niet hersteld. Sinds 681 deporteerde de Assyrische koning Esarhaddon mensen uit verschillende vreemde
volken naar dat gebied. Daardoor woonden daar niet alleen Israëlieten, maar ook heidenen. Uit die gemengde
bevolking ontstonden later de Samaritanen (2Kon.17:24-41 en Ezra 4:2). Met de tegenstelling tussen de Joden en
de Samaritanen in een bewoond gebied aan de noordoostgrens van Egypte had de Assyrische koning zijn doel
bereikt.
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term het koningschap van de hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het
koningschap (of het koninkrijk) van God. De woordgroep het koningschap van de hemel be-
tekent dus hetzelfde als het koningschap van God. Wat is nu precies het koningschap (of het
koninkrijk) van God?

De profeet Daniël had al gezegd, dat er een tijd zou komen, waarin de Here een eeuwig ko-
ningschap (of koninkrijk) zou stichten. Dat eeuwige koningschap zou op den duur aan alle
andere koningschappen en koninkrijken een einde maken (Dan.2:44, Dan.7:13,14).289

Na de hemelvaart van de Here Jezus is zijn koningschap van de hemel begonnen. Dat eeuwige
koningschap was en is niet alleen maar voor de hemel bestemd. Het oefent ook zijn macht en
invloed uit op de aarde. Ja, zelfs op de hele schepping. Het zal op den duur aan alle andere
koningschappen een einde maken. Doordat de Zoon van God voor alle zonden van de hele
wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2),290 zijn de rechten van
de satan ingeperkt. Door de komst van het eeuwige koningschap vanuit de hemel kon het
evangelie zich in heel de wereld verspreiden.291

8 “Geneest (of (Be)dient/Verzorgt) zieken (medisch), wekt doden op,292 reinigt (of
maakt … schoon) melaatse( mense)n (of mensen met een huidziekte), (en) verwijdert ... (er-
uit) (of werpt/gooit/haalt ... ((er)uit)) (= drijft … uit) (kwaadaardige) geesten (of demonen)!
Voor niets (of Gratis/Als een geschenk) ontving(en) (of nam(en) … (aan/op/weg)/grepen (of
greep) … aan) jullie (of u) (het) (= hebben jullie het ontvangen), geeft (het) voor niets (of
gratis/als een geschenk)!”

De opdracht die de Mensenzoon aan de apostelen gaf, was duidelijk. Ze moesten evenals de
Heiland zelf het koningschap van de hemel afkondigen (v.7), zieken genezen, overleden men-
sen weer levend maken en kwaadaardige geesten uitdrijven (vgl. Mat.9:35).

Net zoals de Here Jezus moesten de apostelen zich niet laten betalen voor hun diensten, zodat
alleen de mensen met (veel) geld geholpen zouden worden.

9 “Jullie (of U) zou(den) (of mocht(en)) je (of u) (toch) niet (= Jullie kunnen je beter
niet) van goud voorzien, [en] (toch) niet (of (toch) ook niet) (van) zilver, en (toch) niet (of
(toch) ook niet) (van) koper (of brons) (tot) in (of naar/tot) jullie (of je/uw) gordels,

10 (toch) niet (van) een (= van geen) reiszak (tot) in (of naar/tot) (= voor) een weg (of een
reis/tocht/route) (= onderweg), en (toch) niet (of (toch) ook niet) (van) 2 hemden (of onder-
kleden), [en] (toch) niet (of (toch) ook niet) (van) sandalen, en (toch) niet (of (toch) ook niet)
(van) een staf (of stok), want (of immers) de arbeider (of de werknemer/werker) is zijn le-
vensonderhoud (of zijn voedsel/eten) waard.”

Een gordel werd in die tijd niet alleen gebruikt voor het op de juiste plaats houden van de
kleren, maar ook voor het dragen van voorwerpen en het bewaren van waardevolle dingen.

In die tijd bepaalden de edelmetalen waarvan munten waren gemaakt, zoals zilver en goud, de
waarde van het geld. De verzen 9 en 10 geven dus aan, dat de apostelen op hun reis geen geld
en extra goederen mochten meenemen. Ze moesten alleen dat bij zich hebben, wat ze direct
nodig hadden. De mensen die de Here wilden dienen, moesten dat ook tonen door naar draag-

289 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
290 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
291 Zie eventueel nog de uitgebreidere uitleg van het koningschap van de hemel bij Matteüs 3 vers 2.
292 Over het opwekken van doden door de apostelen wordt in de evangeliën niets vermeld. Daarvan lezen we wel
in het bijbelboek Handelingen (9:40).
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kracht de apostelen vrijwillig van het nodige te voorzien, want de arbeider is zijn levenson-
derhoud waard (vgl. Luk.10:7, 1Kor.9:3-14). Dit betekent niet, dat de apostelen in weelde en
rijkdom moesten leven, maar wel, dat ze voldoende middelen zouden krijgen om hun belang-
rijk werk goed te kunnen doen.293

Het is opmerkelijk, dat in het bijbelboek Markus (6:9) staat, dat de apostelen bij hun uitzen-
ding sandalen aan hun voeten moesten doen. Sandalen werden vrijwel door iedereen gedra-
gen. Vooral bij lange voettochten is dat echt wel nodig. Er staat in vers 10 echter niet, dat de
discipelen hun sandalen uit moesten doen. Het lijkt er dus sterk op, dat ze wel sandalen aan-
hadden op hun tocht, maar dat ze geen 2e hemd en geen 2e paar sandalen mochten meenemen.

Met een staf kan ook een stok worden bedoeld om zich tegen wilde dieren en/of rovers te
kunnen verdedigen.

11 “[Tot (of Naar/(Tot) in)] welk(e) (of wat/wie) stad of dorp ooit (of een keer/altijd) (=
dorp dan ook) maar (of en/nu) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) binnenkomen (of binnen-
gaan), onderzoekt wie (of wat/welk(e)) (het) in (of met/door) haar (= daarin) waard is, en
blijft daar, tot(dat) (of zolang (als)/tot en met) jullie (of u) een keer (of ooit/altijd) zou(den)
(of mocht(en)) weggaan (of naar buiten gaan/(er) uitgaan)!”

Dit betekent niet dat de apostelen naar het beste verblijf moesten zoeken, maar dat de bekeer-
de mensen het als een voorrecht zouden moeten ervaren om hen gastvrij te ontvangen. Het
moest en moet van harte gaan (b.v. Hand.16:14,15), en niet min of meer gedwongen. Dat be-
tekent, dat de mensen die hen zouden ontvangen, ook de boodschap van de apostelen volledig
zouden aanvaarden.

Als de apostelen een goed en gastvrij onderkomen hadden gevonden, moesten ze daar blijven,
zolang ze in die stad hun werk deden (vgl. Luk.10:7). Ze moesten niet hun tijd verdoen met
het zoeken naar een ander geschikt onderkomen. Zoeken naar een ander gastvrij verblijf was
pas aan de orde, als ze naar een andere stad gingen om ook daar de blijde boodschap te bren-
gen, en mensen te verlossen van ziekten en kwaadaardige geesten.

12 “(Als jullie (of u)) nu, (of en/maar) [tot (of naar/(tot) in)] het huis binnengaan (of bin-
nenkomen/binnengaat/binnenkomt), (be)groet het!

In die tijd begroette men elkaar vaak met een vredegroet (Joh.20:19,21,26, Ef.6:23, Kol.1:2,
1Tim.1:2, enz., vgl. Luk.10:5). Dat gebeurt trouwens in de huidige staat Israël nog steeds met
het woord sjaloom. Daarmee wens je iemand vrede toe.

13 [En/Ook/Zelfs] als (of indien) (ooit) het huis (het) echt (of inderdaad) waard zou (of
mocht) zijn, moet jullie (of uw) vrede over (of op/naar) het (= daarover) komen! Als (of In-
dien) (ooit) nu, (of maar/en) het (= Als het echter,) (het) (toch) niet waard is, moet jullie (of
uw) vrede naar (of tot/bij) jullie (of u) terugkeren (of zich omdraaien/zich omkeren/zich wen-
den)!”

Normaal gesproken betekent het woord vrede, dat er geen ruzie of oorlog is. In de Bijbel
wordt daar veel meer mee bedoeld (vgl. Joh.14:27). De vrede van God strekt veel verder;
zelfs verder dan wij met ons beperkte verstand kunnen begrijpen (Fil.4:7). Die echte vrede
staat tegenover wanorde (1Kor.14:33), en verenigt, waar eerst scheiding was (Ef.2:14,15,
4:3).

De betekenis van het Hebreeuwse woord voor vrede: sjaloom, komt duidelijk dichter in de
buurt van wat er met echte vrede wordt bedoeld. Het woord sjaloom wil niet alleen zeggen

293 Er kunnen tijden en omstandigheden voorkomen, waarin Christenen zichzelf wel van extra middelen moeten
voorzien (vgl. Luk.22:36)



200

geen oorlog en geen ruzie, maar ook welzijn, voorspoed en (innerlijke) rust. Dat is veel meer,
dan een oppervlakkige vrede.

Als iemand niet positief op de boodschap van de apostelen zou reageren, zou de echte vrede
naar hen terugkeren. Jezus’ uitgezonden dienaren zullen ook dan de innerlijke rust en vrede
van hun Meester ervaren, omdat ze naar beste weten hun werk hebben gedaan.

De apostelen worden er dus op voorbereid, dat ze onder hun volksgenoten met ongeloof en
tegenstand te maken zullen krijgen. Die volksgenoten zullen echter niet de diepgaande vrede
van God ervaren. Het geluk en de zegen van de Heiland, die leidt naar het eeuwige en vol-
maakte geluk, zal helaas aan hen voorbijgaan.

14 “[En/Ook/Zelfs] wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (of wie dan ook), jullie
(of u) (toch) niet zou (of mocht) ontvangen (of aanvaarden), en (toch) niet (of (toch) ook niet)
(naar) jullie (of je/uw) woorden (of uitspraken/zaken) zou (of mocht) luisteren (of horen),
uitgaand(e) (of weggaand(e)/naar buiten gaand(e)) (= wanneer jullie … uitgaan) dat huis of
die stad, schudt (daar) het stof van jullie (of je/uw) voeten af!”

De apostelen moesten ook hun tijd niet verspillen door hun aandacht te blijven geven aan
mensen die toch niet naar de blijde boodschap wilden luisteren. Dan konden ze beter vertrek-
ken, en hun tijd besteden aan mensen die daarvoor wel belangstelling hadden.

Als Joden vanuit heidens grondgebied terugkeerden naar hun eigen land, dan klopten ze bij de
grens het fijne zand en stof van hun kleren, en schudden ze het ook van hun voeten en sanda-
len af, want volgens hen was de heidense grond onrein. Wanneer de volksgenoten van de
apostelen niet naar de boodschap van de Here Jezus wilden luisteren, dan moesten ze hen als
onrein beschouwen, en daarom het stof van hun voeten afschudden (vgl. Hand.13:51). Daar-
mee werden die mensen beschouwd als heidenen die geen deel uitmaakten van het koninkrijk
van God. Zolang ze niet wilden luisteren, hoorden ze niet bij zijn volk.

15 “Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of verklaar) Ik jullie (of u): “Het zal
voor (het) land (of (de) grond/aarde) van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in (of met/door)
(= op) (de) dag van (het) oordeel dan (voor) die stad.”

Om de structurele kwaadaardigheid en slechtheid van de inwoners uit de steden Sodom,
Gomorra en het omliggende gebied, heeft de Here al die steden met de inwoners ervan gron-
dig verwoest en vernietigd (Gen.18:16-19:28, Deut.29:23). Hoewel veel Israëlieten zich beter
voelden dan de heidenen, werden ze, wanneer ze niet naar de apostelen wilden luisteren, zelfs
als slechter beoordeeld dan de in hun ogen zeer verachtelijke inwoners van die zondige ste-
den. Hoewel dit zware en indrukwekkende oordeel niet uniek was (vgl. Deut.29:22-25,
Jer.23:13,14, Am.4:11), waarschuwde en waarschuwt de evangelist Matteüs hiermee zijn
volksgenoten (vgl. Mat.11:23,24). Het afwijzen van de blijde boodschap heeft vreselijke ge-
volgen.

De dag van het oordeel is de dag waarop God, als de oude schepping met de aarde zojuist is
vernietigd, iedereen zal beoordelen (Hand.17:31, 2Pet.3:10-12, Op.20:11-15). Voor mensen
die wel van de blijde boodschap hebben gehoord, maar er niet naar wilden luisteren, zal de
veroordeling en het vonnis van de Here nog vreselijker uitpakken, dan voor mensen die van
het evangelie niets hebben gehoord (Luk.12:47,48, vgl. Mark.12:40, Luk.20:46,47).

De Here Jezus sprak over dit alles (v.14,15) tegen de apostelen om hen aan te sporen om hun
belangrijk werk goed en ijverig te doen.

16 “Zie (of Kijk), (= Let op!) Ik stuur jullie (of u) (eropuit) (of zend jullie (of u) (uit/
weg)) (zo)als schapen in (of met/door) (het) midden (van) (of te midden van) wolven. Wordt
(of Ontstaat/Gebeurt) (= Weest) dus (of ((wel)nu) dan) voorzichtig (of wijs/bedachtzaam/ver-
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standig) (zo)als de slangen (vgl. Gen.3:1a), en zuiver (of onschuldig/onbedorven) (= oprecht)
(zo)als de duiven!”

De apostelen moesten dus voorzichtig en opmerkzaam zijn, en in volle oprechtheid en eerlijk-
heid hun werk doen. Ze moesten opmerkzaam en voorzichtig zijn om het bedrog van de satan
via mensen en omstandigheden te ontdekken. Ze moesten zich ook niet laten bedriegen door
een valse leer of voorstelling van zaken. Dat opmerkzaam en voorzichtig zijn betekent echter
niet sluw, want de apostelen moesten oprecht blijven in hun doen en laten.

Nadat de Heilige Geest op de 1e Pinksterdag was uitgestort, en de apostelen meerdere (ton-
gen)talen liet spreken, gaven deze dienaren van God onderwijs (vgl. v.7), doopten ze bekeerde
mensen, en deden ze veel tekenen en wonderen (Hand.2:41-43). Ze getuigden met grote
kracht, en brachten eenheid onder de volgelingen van Jezus (Hand.4:32-35, 15:28-31). De
apostelen genazen mensen van hun geestelijke en lichamelijke ziekten (Hand.3:1-8, 5:12-16,
14:8-10, vgl. Mat.10:1). Ze hadden en hebben dus de gave van genezing (v.8). Zij konden
eveneens na een gebed om de Geest van God bij gedoopte mensen de handen opleggen, zodat
ze de Heilige Geest ontvingen (Hand.8:14-17). De apostelen waren en zijn eveneens profe-
ten (Hand.10:9-20, 1Kor.15:50-53, 2Pet.3:3,4, Op.1:1-3),294 en hebben een rechtstreeks man-
daat van de Here (Joh.20:21-23, Ef.2:19,20). Ze hebben hun gaven en talenten niet gekregen
om er vervolgens niets mee te doen (Mat.25:14-30). Een apostel (of Een uitgezondene/afge-
zant/boodschapper) had en heeft de opdracht om als evangelist en zendeling eropuit te trekken
om het evangelie (= de blijde boodschap) in heel de wereld uit te dragen (v.7 Mat.28:19). Zo
is ook de Bijbel tot ons gekomen via profeten en apostelen (Ef.2:19,20, vgl. 2Pet.3:1,2).

Iemand die zich een apostel noemt, moet aan de bovenstaande kenmerken voldoen. Dat is no-
gal wat (2Kor.12:12)! Er staat echter niet in Gods Woord, dat er na de 1e eeuw na Christus he-
lemaal geen apostelen en geen profeten meer voor zullen komen. Dat is absoluut niet het ge-
val (1Kor.12:28, 14:1, Ef.4:11, Op.11:3-8).295 Wel worden we gewaarschuwd voor valse a-
postelen ofwel schijn-apostelen (2Kor.11:13). Mensen die zich apostel noemen, maar het niet
zijn, voldoen niet aan de kenmerken van een echte apostel. Het onderwijs en de levenshou-
ding van een apostel moet worden getoetst aan wat ons door de Bijbel als de woorden van de
Here is overgeleverd, maar als het daarmee niet in strijd is, dan heeft dat apostolisch onder-
wijs evenveel gezag.

Apostelen leiden niet een plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten. Ze stellen wel oudsten
en diakenen aan (Hand.6:1-6, 14:23, Tit.1:5), en hebben gezag over de Kerk van Jezus de Ge-
zalfde (Ef.2:19,20). Het werk van apostelen en profeten vormt het fundament van Gods Kerk,
waarvan de Here Jezus de Hoeksteen is (Ef.2:17-21, 2Pet.3:1,2).296

294 In het bijbelboek Handelingen (15:22-32) worden Judas en Silas evenals de apostelen óók profeten genoemd.
Dit impliceert, dat de apostelen eveneens profeten waren.
295 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
296 Een hoeksteen zit ter versteviging boven in een hoek van een gebouw (Ps.118:22b).
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4. Jezus wordt door steeds meer mensen afgewezen.

1. Onderwijs over de vervolging van de discipelen van Jezus.

Hoofdstuk 10:17-25

17 “Past nu op, voor de mensen! Zij immers, zullen jullie overleveren aan rechtbanken,
en zij zullen jullie geselen in hun synagogen.”

18 “Ook voor stadhouders en zelfs koningen zullen jullie omwille van Mij geleid worden,
tot een getuigenis voor hen en de volken.”

19 “Wanneer zij nu, jullie zouden overleveren, zouden jullie niet bezorgd moeten zijn
over hoe jullie zouden moeten spreken, of wat jullie zouden moeten zeggen, want het zal aan
jullie op dat ogenblik gegeven worden, wat jullie zullen moeten zeggen,

20 want jullie zijn niet de sprekers, maar het is de Geest van mijn Vader, die in jullie
spreekt.”

21 “Een broer zal echter een andere broer overleveren om hem te laten doden, en een va-
der zijn kind, en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders, en ze zullen hen ter dood laten
brengen.”

22 “Ook zullen jullie om mijn naam door iedereen gehaat worden, maar wie standhoudt
tot het einde, die zal gered worden.”

23 “Wanneer ze nu, jullie zouden vervolgen in deze stad, vlucht naar een andere stad,
want stellig zeg Ik jullie: “Jullie zouden beslist niet in al de steden van Israël zijn geweest,
voordat ooit de Zoon van de mensen zou kunnen komen.”

24 “Een discipel staat niet boven de leermeester, en een slaaf niet boven zijn heer.”

25 “Het is genoeg voor een discipel, dat hij zou worden als zijn leermeester, en voor een
slaaf als zijn heer. Als zij de Heer van het huis Beël-zebub hebben genoemd, hoeveel te meer
zijn huisgenoten.”



In het 4e deel van het bijbelboek Matteüs komen 2 zaken naar voren:

1. De tegenstelling tussen de Farizeeën en de Mensenzoon wordt steeds scherper en duide-
lijker, totdat het leiden zal tot een volledige breuk tussen hen.

2. De Heiland trekt zich steeds verder terug van de volksmassa, omdat de meeste mensen
niet echt voor Hem willen kiezen, en Hem niet volledig en ronduit willen erkennen als
de reeds lang beloofde Messias (= Gezalfde). Daarom schenkt Hij geleidelijk steeds
meer aandacht aan de mensen die Hem wel serieus willen volgen, en voor Hem kiezen.

Hoewel de apostel Matteüs hoofdstuk 10 als één geheel opschreef, zijn de uitspraken van de
Zoon van God in dat gedeelte niet allemaal afkomstig uit dezelfde tijd. De voorgaande verzen
van dit hoofdstuk (Mat.10:1-16) gaan over het onderwijs dat de Here Jezus aan de 12 discipe-
len gaf gedurende de periode dat Hij zijn werk deed in Galilea. Het gaat daarbij vooral over
de taak van de apostelen in Israël. In dit gedeelte van hoofdstuk 10 (v.17-25) komt het bren-
gen van de blijde boodschap aan alle volken eveneens aan de orde. Daarin staan profetieën die
de Messias later in Judea, niet lang voor zijn lijden en sterven, heeft uitgesproken. In dezelfde
tijd profeteerde Hij bovendien over de verwoesting van de stad Jeruzalem en de prachtige
tempel (Mat.24:1-8, vgl. Luk.21:5,6,20-24). Toen vertelde Hij ook, dat zijn discipelen ver-
volgd zouden worden (v.17-25, vgl. Luk.21:12-19).
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17 “Past (of Let) op nu, (of en/maar) van(wege/af/uit) (= voor) de mensen! Zij immers,
(of want) zullen jullie (of u) overleveren (tot) in (of naar/tot) (= aan) rechtbanken (of Raden
voor de Rechtspraak), en (of ook/zelfs) zij zullen jullie (of u) geselen in (of met/door) hun
synagogen (of hun vergaderingen/bijeenkomsten).”

Veel mensen zouden vijandig staan tegenover de brengers van de blijde boodschap. Zowel
veel Joden als heidenen zouden zich tegen het werk van de apostelen verzetten. Niet alleen in
het heilige land zouden de volgelingen van de Here Jezus terecht staan, en voor rechtbanken
moeten verschijnen. Overal in de wereld zou de satan het verzet tegen de Christenen en de
verspreiding van de boodschap van de Mensenzoon organiseren. Daarom moesten de aposte-
len niet te goed van vertrouwen zijn, en oppassen voor de mensen. Zo konden ze sneller de
kwade bedoelingen ontdekken van hen die zich door de tegenstander (= de satan) van God
lieten leiden. In het begin van de verspreiding van het evangelie zou het gevaar voor de volge-
lingen van de Here Jezus vooral van de kant van de Joden komen, die zich tegen de Messias
verzetten.

In de tijd van het Nieuwe Testament hadden zij in de stad Jeruzalem een rechtbank, die het
Sanhedrin werd genoemd. Het Sanhedrin, dat uit 71 leden bestond, sprak recht in theologische
en politieke zaken. Ook in de andere steden in Israël waren Joodse rechtbanken. Deze recht-
banken hadden nauw contact met de synagogen.

Synagogen zijn waarschijnlijk gedurende de Babylonische ballingschap ontstaan. Het zijn ge-
bouwen waarin Joden op rust- en feestdagen bij elkaar kwamen (en nog steeds komen) om
een gedeelte uit de Bijbel van die tijd te lezen, en erover te spreken (Hand.13:15). Iedereen
die ze in die tijd geschikt vonden, mocht het woord voeren.297 In synagogen werd eveneens
rechtgesproken volgens de Joodse wetten, en er werden lijfstraffen toegepast (Mat.23:34,
Hand.22:19, 26:11, 2Kor.11:24).

18 “Ook (of En/Zelfs) voor (of naar/op) stadhouders en (of maar/nu) zelfs (of ook/en)
koningen zullen jullie (of zult u/zal u) geleid worden om (wille van) Mij, tot (of naar/(tot) in)
een getuigenis voor hen en de volken.”

De Joodse rechtbanken mochten niet iemand ter dood veroordelen. Mede daardoor zouden de
apostelen ook voor stadhouders en koningen worden geleid.298 Dat is inderdaad gebeurd. Zo
liet koning Herodes Agrippa I (37 – 44) de apostel Jakobus doden met een zwaard, en hij nam
bovendien Simon Petrus gevangen (Hand.12:1-3). De apostel Paulus moest zich bijvoorbeeld
voor de stadhouders Felix en Festus en voor koning Herodes Agrippa II (49 – ±95) verant-
woorden (Hand.24-26). Niet alleen in het heilige land zouden de apostelen het moeilijk krij-
gen, ook daarbuiten zouden ze worden vervolgd (vgl. Hand.9:15,16). De apostel Johannes
werd later verbannen naar het kleine eiland Patmos (Op.1:9).

19 “Wanneer (of Als) (ooit) nu, (of en/maar) zij jullie (of u) zouden (of mochten) overle-
veren, zou(den) (of mocht(en)) jullie (of u) niet bezorgd (moeten/kunnen) zijn over hoe (of op
welke manier) of wat (of welk(e)/wie) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (moeten/kunnen)
spreken (of vertellen/praten) (= over hoe jullie zouden moeten spreken, of wat jullie zouden
moeten zeggen), want (of immers) het zal aan jullie (of u) in (of met/door) (= op) dat ogenblik
(of tijd(stip)/uur) gegeven worden, wat (of welk(e)/wie) jullie zullen (of u zal/u zult) (moe-
ten/kunnen) spreken (of vertellen/praten) (= zeggen),

297 Vroeger was een synagoge ook een gewone ontmoetingsplaats, een soort dorpshuis. Dat is trouwens tegen-
woordig nog steeds het geval.
298 Stadhouders en koningen kwamen niet alleen in Israël voor, maar ook in het hele Romeinse rijk. Het waren
bestuurders die ondergeschikt waren aan de Romeinse keizer. Stadhouders waren ambtelijke bestuurders die van
buitenaf werden aangesteld. Koningen waren inheemse vorsten, die onder het Romeinse gezag waren geplaatst.
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20 want (of immers,) jullie zijn (of u bent) niet (of nee) de sprekers (of de vertellers/pra-
ters), maar (of eerder/toch/integendeel) (het is) de Geest (of de adem/wind) van mijn Vader,
die in (of door/met) jullie (of u) spreekt (of vertelt/praat).”

De apostelen hoefden niet bezorgd te zijn over hoe ze zich het beste zouden kunnen verant-
woorden tegenover de rechters, want dat zou de Heilige Geest hen wel vertellen.299 De getui-
gen van Gods Zoon en de hemelse Vader mochten en mogen erop rekenen, dat de Geest van
de Here hen zou en zal helpen. Deze profetie van de Mensenzoon is al herhaaldelijk in vervul-
ling gegaan (Hand.4:8, 5:26-32, vgl. Ex.4:10-12, Jes.50:4, Jer.1:6-10).

21 “Een broer zal nu (of en/maar) (= echter) een (andere) broer overleveren tot (of naar/
(tot) in) een dood (= om hem te laten doden), en een vader een (= zijn) kind, en (of zelfs/ook)
kinderen zullen opstaan tegen(aan) (of naar/op) (hun) ouders, en (of zelfs/ook) ze zullen hen
ter dood laten brengen (of laten doden) (vgl. Mi.7:6).”

Tot en met vers 20 van dit hoofdstuk is de boodschap van de Messias in eerste instantie voor-
al gericht aan de 12 discipelen. Stapsgewijs gaat het steeds meer over alle volgelingen van de
Mensenzoon. Zo is het onderwijs in vers 21 rechtstreeks voor alle Christenen bestemd.

De haat tegen hen zou zo groot zijn, dat zelfs binnen families de strijd over het geloof in de
Here Jezus zou losbarsten, en de bloedbanden tussen ouders en kinderen zouden de vijand-
schap niet verminderen. In veel gevallen zouden de mensen die de Zoon van God trouw wil-
den dienen, dit met de dood moeten bekopen. Vooral de Joden die bij de volgelingen van de
Heiland hoorden, zouden door het overgrote deel van hun volksgenoten worden verafschuwd.
Dit gold dus ook voor de apostelen.

22 “Ook (of En/Zelfs) zullen jullie (of zal u/zult u) door (of onder invloed van) ieder(een)
(of elk/allen) gehaat zijn (= worden) door (middel van) (of via) (= om/vanwege) mijn naam,
maar (of en/nu) standhoudend(e) (of volhardend(e)/verdragend(e)) (= maar wie standhoudt)
tot (of (tot) in/naar) het einde, die (of deze) zal gered (of behouden) worden.”

Als je de naam van iemand roept, dan roep je die persoon zelf. Als je de naam Jezus Christus
roept, dan roep je Hem eveneens. Een roepnaam is gekoppeld aan een persoon. Met de naam
van Jezus Christus wordt dus de Mensenzoon zelf bedoeld (vgl. v.18).

De volgelingen van Jezus de Gezalfde (= Jezus Christus (Grieks)/Jezus Messias (Hebreeuws))
dragen bovendien (gedeeltelijk) zijn naam, want ze werden en worden Christenen (= Gezalf-
den) genoemd. Ze zijn immers evenals de Zoon van God zelf gezalfd ofwel gedoopt door de
Heilige Geest! Om het geloof en vertrouwen in de Heiland werden en worden Christenen ver-
volgd.

Wie echter, stand zou en zal houden tot het einde van zijn of haar leven zou en zal gered wor-
den. Dat laatste betekent niet, dat de dienaren van de Meester niet lichamelijk zouden sterven,
maar het geeft wel aan, dat ze met hun ziel en geest het eeuwige leven zouden en zullen krij-
gen (Mat.16:25b, Mark.8:35b, Luk.9:24b).

23 “Wanneer (of Als) (ooit) nu, (of en/maar) ze (of zij) jullie (of u) zouden (of mochten)
vervolgen in (of met/door) deze stad, vlucht naar (of tot/(tot) in) de ander(e) (= naar een ande-
re stad), want (of immers) stellig (of inderdaad/echt/zeker/amen) zeg (of verklaar) Ik jullie (of
u): “Jullie (of U) zou(den) (of mocht(en)) beslist niet (of nooit/geenszins) de steden van Israël
ten einde brengen (of volbrengen/voldoen) (= beslist niet in al de steden van Israël zijn ge-
weest), tot(dat) (of zolang (als)/tot en met) (= voordat) ooit (of een keer/altijd) de Zoon (of de

299 Niet bezorgd zijn over hoe je zou moeten spreken, of wat je zou moeten zeggen, betekent niet, dat je er niet
over mag en moet nadenken, maar wel, dat je jezelf daar geen zorgen over hoeft te maken (vgl. Mat.6:34).
Hier wordt impliciet al aangegeven, dat de Heilige Geest het werk van de Here Jezus zou voorzetten!
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Nakomeling/Afstammeling) van de mensen zou (of mocht) (kunnen/moeten) komen (of ver-
schijnen).”

In vers 23 sprak de Mensenzoon door middel van het woord jullie opnieuw specifiek tegen
zijn apostelen. Wanneer ze hen zouden vervolgen in deze stad, dan moesten ze vluchten naar
een andere stad. Hoewel met deze stad de hoofdstad Jeruzalem wordt bedoeld,300 valt daar
niet de nadruk op, want uit het vervolg blijkt, dat de apostelen vooral in een tijd van vervol-
ging van de ene stad naar de andere moesten trekken.301 Zo zou mede door de vervolging de
blijde boodschap niet verdwijnen van de aarde, maar juist worden verspreid, en worden door-
gegeven aan steeds meer mensen.

In Israël echter, zouden de apostelen van Jezus de Gezalfde hun werk niet kunnen voltooien,
omdat verreweg de meeste Joden het evangelie niet zouden willen aannemen. Het overgrote
deel van hen zou zich juist ertegen verzetten. maar bij veel heidenen zou het brengen van de
blijde boodschap uiteindelijk wel succesvol zijn (Mat.22:1-14).

In het slot van het bovenstaande vers staat niet, dat de apostelen de terugkomst (ofwel de we-
derkomst) van de Mensenzoon in al zijn heerlijkheid (Mat.24:30b, 26:64) zouden meemaken.
Nee, de tekst laat die mogelijkheid alleen maar open. Dat kan ook niet anders, want zelfs de
Zoon van God wist niet, wanneer Hij terug zou komen (Mat.24:36, Mark.13:32)! Al zou ech-
ter tijdens het leven van de apostelen de Zoon van de mensen ooit (kunnen) komen; ze (= de
apostelen) zouden in elk geval niet met de blijde boodschap in al de steden van Israël zijn
geweest. In vers 23 valt niet de nadruk op de (terug)komst van de Here Jezus, maar op het feit
dat de apostelen niet alle steden van Israël met de blijde boodschap zouden bereiken.302

Hierna richt het onderwijs van de Messias zich weer rechtstreeks tot al zijn discipelen ofwel
alle (toekomstige) Christenen.

24 “Een discipel (of Een leerling/volgeling) is (= staat) niet (of nee) boven de (leer)-
meester (of de leraar), en (of ook) niet (= noch) een slaaf (of een knecht/dienaar) boven zijn
heer.”

25 “(Het is) genoeg voor de (= een) discipel, (zo)dat hij zou (of mocht) worden (of gebeu-
ren/ontstaan) (zo)als zijn (leer)meester (of zijn leraar), en voor de (= een) slaaf (of de (= een)
knecht/dienaar) (zo)als zijn heer. Als (of Indien) zij de Heer van het huis(houden) (of de huis-
eigenaar/huisheer) Beël-zebub 303 hebben genoemd (of geroepen) (vgl. Mat.12:24), hoeveel
(of hoe groot) (te) meer (of in hoge(re) mate/eerder) zijn huisgenoten.”

Met de Heer van het huis werd de Here Jezus bedoeld. Hij werd door de Farizeeën Beël-zebub

300 Het bekijken van de prachtige tempel in Jeruzalem vormde namelijk de aanleiding van het uitspreken van de-
ze profetieën door de Here Jezus (vgl. Luk.21:5,6,12-19).
301 Ze moesten het martelaarschap dus niet opzoeken en verheerlijken, maar zoveel mogelijk vermijden.
302 De onnodige problemen met de uitleg van vers 23 ontstaan, door dwars tegen de inhoud van de tekst in, ten
onrechte de nadruk te leggen op de terugkomst (of de wederkomst) van de Mensenzoon.
303 In de Griekse handschriften staat in dit vers eigenlijk het woord Beël-zebul. In het bijbels Hebreeuws betekent
dat heer van (de/het) verheven (woning of verblijf) of de hoogte. Hoogstwaarschijnlijk werd met Beël-zebul de
afgod Baäl-zebub bedoeld. Dit betekent Heer van (de) vlieg(en) of Heer van (het/de) insect(en). De betekenis
van zebub is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor vliegen, zweven of fladderen. Baäl-zebub vonden
veel mensen in de Oudheid een machtige god. Denk hierbij aan insectenplagen van bijvoorbeeld sprinkhanen en
muggen. Baäl-zebub was de vliegenafgod ofwel de insectenafgod van de Filistijnse stad Ekron (2Kon.1:2-8,16).
Het woord Beël-zebub haalden de Farizeeën met de bijbehorende betekenis dus rechtstreeks uit het Oude Testa-
ment. Waarschijnlijk was bij een aantal overschrijvers van dit bijbelboek deze oudtestamentische betekenis niet
duidelijk, en dachten ze mede daardoor, dat het Beël-zebul moest zijn, want dat woord verwijst naar Heer van
het huis (Zie v.25). Het had bovendien de betekenis Verheven heer.
Het ligt echter veel meer voor de hand, dat de Farizeeën het woord Beël-zebub gebruikten, en daarmee duidden
op de bijbehorende betekenis vanuit het Oude Testament.
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genoemd. Het woord Beël-zebub haalden de Farizeeën (Mat.12:24) rechtstreeks uit het Oude
Testament (2Kon.1:2). In die tijd dachten veel mensen, dat Beël-zebub ofwel Baäl-zebub een
god was, die de macht had over het kwaad en het onheil.304 Met Beël-zebub bedoelden de
Farizeeën dus de leider van de kwaadaardige en duivelse machten (Mat.12:22-24, Mark.3:22,
Luk.11:14,15, vgl. Joh.7:20, 8:48-52, 10:20).305 Het was een concretere en verscherpende aan-
duiding van een eerdere beschuldiging, waarbij de Meester impliciet een knecht van de leider
van de kwaadaardige geesten werd genoemd (Mat.9:34, vgl. Mat.11:18,19).306

De Messias Jezus is de Heer van het huishouden van alle dienaren van God. Zij zijn zijn huis-
genoten. Als de Farizeeën de Heer van het huis Beël-zebub hebben genoemd, hoeveel te meer
zullen ze zijn huisgenoten met dergelijke benamingen zwart maken. Als die Heer van het
huishouden bezeten is door de leider van de kwaadaardige geesten, dan zouden zijn volgelin-
gen ook wel door duivelen bezeten zijn. Die volgelingen zouden dus niet veel beters van de
vijandige Farizeeën kunnen verwachten, dan hun Heer Jezus (vgl. v.22a, Joh.15:20). Iets der-
gelijks van wat Hem was overkomen, zou ook volgelingen van Hem treffen.

Met de conclusie dat de volgelingen van de Heiland evenals hun Heer door één of meer dui-
velen bezeten zouden zijn, legitimeerden de Farizeeën en de Sadduceeën met hun aanhangers
later ten onrechte de vervolging van de Christenen. Deze profetieën van de Zoon van God zijn
inmiddels in vervulling gegaan. De apostelen en de volgelingen van de Heiland zijn later door
de Joodse leiders fanatiek vervolgd (Hand.4:1-31, 5:17-8:3, 12:1-5, 13:50, 14:1-6,19, 17:5-13,
enz.).

304 Zie de vorige voetnoot.
305 Hieruit blijkt eveneens, dat dit gedeelte van hoofdstuk 10 (v.17-25) uit een latere tijd afkomstig is dan de ver-
zen 22-37 uit hoofdstuk 12.
306 Het gemak waarbij de Farizeeën en andere Joden de mensen waardoor ze zich bedreigd en in het nauw ge-
bracht voelden, beschuldigden van bezeten te zijn door een boze geest, is erg opvallend (Mat.11:18, Luk.7:33,
Joh.10:20).
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2. Jezus’ onderwijs over het getuigen van Hem.

Hoofdstuk 10:26-33

26 “Weest voor hen dan toch niet bang, want er is niets bedekt, wat niet onthuld zal wor-
den, en verborgen, wat niet bekend zal worden.”

27 “Wat Ik jullie zeg in het donker, zegt het in het licht! Wat jullie in het oor horen, kon-
digt het af op de daken!”

28 “Weest toch niet bang voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel toch niet kun-
nen doden! Hebt echter eerder ontzag voor Hem die beide, ziel en lichaam, verloren kan laten
gaan in de hel!”

29 “Worden niet 2 musjes voor een habbekrats te koop aangeboden? Zelfs niet één daar-
van zal op de grond neervallen zonder jullie Vader,

30 en zelfs de haren van jullie hoofden zijn allemaal geteld.”

31 “Weest dus toch niet bang! Jullie gaan vele musjes te boven.”

32 “Iedereen dan, die Mij zal erkennen voor de mensen, die zal ook Ik erkennen voor
mijn Vader, die in de hemel is.

33 Iedereen echter, die Mij zou verloochenen voor de mensen, die zal ook Ik verlooche-
nen voor mijn Vader, die in de hemel is.”



De onderstaande verzen (v.26-33, vgl. Luk.12:1-12) van hoofdstuk 10 zijn (weer) afkomstig
uit een vroegere periode van het leven van de Here Jezus in Judea dan het gedeelte dat hieraan
vooraf gaat (v.17-25, vgl. Luk.21:12-19). Dat wordt pas goed duidelijk, wanneer we deze
2 gedeelten vergelijken met de min of meer overeenkomstige verzen uit het Evangelie van
Lukas. Het gaat in de verzen 26 tot en met 33 over het onderwijs van de Meester, dat in eerste
instantie bedoeld was voor zijn discipelen (Luk.12:1).

26 “Weest (of Hebt/Vreest) (voor) hen ((wel)nu) dan (of dus) (toch) niet (of (toch) geen)
bang (of ontzag), want (of immers) (er) is niets (of niet één/niemand) bedekt (of omhuld/ver-
huld) (geworden), wat (of welk(e)/wie) niet (of nee) onthuld (of ontdekt/geopenbaard) zal
worden, en verborgen (of geheim), wat (of welk(e)/wie) niet (of nee) bekend (of gekend/ge-
weten/begrepen) zal worden.”

De discipelen van de Here Jezus hoefden niet bang te zijn voor de Farizeeën en hun leer, of
tegen hen op te kijken.307 Al hun sluwe bedoelingen en stiekeme daden zouden openbaar wor-
den. Hun slechtheid zouden ze niet verborgen kunnen houden.

Het werk van de Zoon van God vormt een tegenstelling met de bedoelingen van de Farizeeën.
De Heiland wil juist eerlijk en transparant zijn. Hij wil, dat alles wat Hij zijn leerlingen on-
derwijst, openbaar zal worden. Niets van wat Hij aan zijn discipelen leert, moet verborgen
blijven (Luk.8:16,17).

27 “Wat (of Welk(e)/Wie) Ik jullie (of u) zeg (of verklaar) in (of met/door) het donker (of
de duisternis), zegt (of spreekt) (het) in (of met/door) het licht! [En/Ook/Zelfs] wat (of
welk(e)/wie) jullie (of u) (tot) in (of naar/tot) het oor horen, kondigt (het) af (of verkondigt
(het)/maakt (het) bekend) op (of over/in) de daken!”

307 Dat het hier over de Farizeeën gaat waarvoor de discipelen niet bang moesten zijn, blijkt zowel uit het ver-
band met het voorafgaande vers (Mat.10:25) als uit de eerste 2 verzen van het min of meer overeenkomstige ge-
deelte uit het bijbelboek Lukas (12:1-12).
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De vaak platte daken van de huizen in die tijd waren heel geschikt voor het doen van openba-
re afkondigingen.

28 “[En/Ook/Zelfs] weest … bang (of hebt … ontzag/vreest) (toch) niet (of toch geen)
van(wege/af/uit) (= voor) hen die (wel) het lichaam doden, maar (of en/nu) de ziel (toch) niet
kunnen doden! Hebt … ontzag (of Weest … bang/Vreest) nu, (of maar/en) (= echter) eerder
(of veel(eer)/in hoge(re) mate/meer) voor Hem die beide, ziel en lichaam, kan verloren (laten)
gaan (of verwoesten/ombrengen/doden) in (of met/door) de hel!”

De vijanden en vervolgers van de Christenen kunnen misschien wel het lichaam doden, maar
niet de ziel van de mensen. Met de ziel wordt het innerlijk van de mens bedoeld, zoals de ge-
voelens en het bewustzijn. Het lichaam van een mens kan sterven en vergaan, maar de ziel
blijft.

God is veel machtiger, dan de vijanden van zijn dienaren. Hij kan het lichaam en de ziel van
iemand verloren laten gaan in de hel.

De hel moet niet worden verward met het dodenrijk. De mensen die de hemelse Vader niet
willen dienen, gaan na hun sterven naar het dodenrijk (Ps.9:18, 31:18b, 49:14,15, Luk.16:23).
Daar wachten ze op hun eeuwige bestemming (Dan.12:2, Mat.25:46a, Joh.5:28,29). Bij het
laatste oordeel zal het dodenrijk met de doden in de poel van vuur (= de hel) worden gewor-
pen (Op.20:11-15).

29 “Worden niet 2 musjes voor een as (= een habbekrats) te koop aangeboden (of ver-
kocht)? Zelfs (of En/Ook) niet (of nee) één (van)uit (of bij/van(daan/af)) hen (= één daarvan)
zal op (of naar/tegen(aan)) de grond (of de aarde het land) (neer)vallen (of neerstorten) zonder
jullie (of uw) Vader,

30 en (of nu,/maar) van jullie (of van u(w)) zijn zelfs (of ook/en) de haren [van het]
hoofd(en) (= en zelfs de haren van jullie hoofden zijn) al(le(s)) (= allemaal) geteld.”

Een as was een muntstuk van erg weinig waarde; zelfs met de minste waarde. Het was slechts
1/16 deel van een denarie, en een denarie of een penning was in die tijd het dagloon dat een
werknemer verdienen kon (Mat.20:2). Daarbij komt nog, dat het verschil tussen de inkomens
van de mensen toen veel groter was dan tegenwoordig. Het loon van een gewone werknemer
was erg laag.

Kleine vogels werden door de armere mensen op de markt gekocht of door hen zelf gevangen
om op te eten. De vogeltjes werden vaak gevangen met een klapnet dat op de grond lag. Als
een vogeltje op de as van 2 kleppen hipte, klapte het net dicht. Het opvliegende vogeltje viel
op de grond, en was dan gevangen (vgl. Am.3:5).

Die kleine vogels hadden zo’n weinig waarde in die tijd, dat je voor het kleinste muntstuk nog
2 musjes kon kopen. Als zelfs niet één van die musjes op de grond valt, zonder dat de hemelse
Vader dat toelaat, hoeveel te meer zal Hij zijn discipelen niet vergeten. Zijn macht en alwe-
tendheid is zo groot en allesomvattend! Hij weet zelfs, hoeveel haren we hebben. Als er 1 zou
vallen, dan merkt Hij dat meteen. Wanneer zelfs die musjes niet aan zijn aandacht ontglippen,
dan zorgt Hij toch ook voor zijn dienaren! Niet het kleinste detail ontgaat Hem. Dit alles moet
voor de dienaren van de almachtige God, ondanks alle grote en soms angstige zorgen toch een
geruststellende gedachte zijn. Hoewel de hemelse Vader niet altijd de ellende en het leed in de
wereld tegenhoudt of voorkomt (Mat.10:21), mogen we wel weten, dat vooral de ziel van zijn
kinderen bij Hem altijd in veilige handen is (Mat.10:22).

31 “Weest … bang (of Hebt … ontzag/Vreest) dus (of ((wel)nu) dan) (toch) niet (of
(toch) geen)! Jullie gaan (of U gaat) vele (of grote) musjes te boven.”
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Elke dienaar van de Here is toch veel meer waard dan een heleboel musjes?

32 “Ieder(een) (of Elk/Allen) ((wel)nu) dan (of dus), die (of dat) [in (of met/door)] Mij
(openlijk) erkennen (of belijden) zal voor (of in tegenwoordigheid van) de mensen, [in (of
met/door)] die zal ook Ik (of en Ik/zelfs Ik) (openlijk) erkennen (of belijden) voor (of in te-
genwoordigheid van) mijn Vader, d(i)e in (of met/door) (de) (wolken/sterren)hemel[en] (is).

Iedereen dan, die voor de mensen zal erkennen, dat hij of zij een volgeling van de Meester is,
die zal ook de Here Jezus erkennen voor zijn Vader, die in de hemel is. Hij zal daarmee zeg-
gen, dat ze bij Hem horen, want Hij heeft voor de schuld en de zonden van zijn volgelingen
betaald.

33 Ieder(een) die (of (Al) wie/(Al(les)) wat) nu, (of en/maar) (= Iedereen echter, die) [ooit
(of een keer/altijd)] Mij zou (of mocht) verloochenen (of ontkennen/weigeren) voor (of in
tegenwoordigheid van) de mensen, die zal ook Ik (of en Ik/zelfs Ik) verloochenen (of ontken-
nen/weigeren) voor (of in tegenwoordigheid van) mijn Vader, d(i)e in (of met/door) (de)
(wolken/sterren)hemel[en] (is).”

Als iemand de Mensenzoon verloochent, wil dit zeggen, dat hij of zij Hem niet erkent als
Heer en Heiland. Aan de andere kant betekent de verloochening van mensen door de Zoon
van God, dat Hij hen niet erkent als zijn dienaren; als hen die bij Hem horen. De Messias
heeft hen immers nooit goed leren kennen (Mat.7:23), doordat ze zich niet door Hem wilden
laten kennen als hun Heer en Verlosser.

Dat laatste overkomt de mensen die Hem structureel hebben afgewezen, of Hem niet van har-
te hebben gediend. De verloochening van hen door de Here Jezus zal kort na zijn terugkomst
naar de aarde plaatsvinden tijdens het laatste oordeel (Mat.16:27, Mark.8:38, Luk.9:26,
2Tim.2:12, Op.20:11-15).
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3. De boodschap van de Here Jezus brengt verdeeldheid.

Hoofdstuk 10:34-36

34 “Jullie denken toch niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben
niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard.”

35 “Ik ben immers gekomen om in 2 partijen te verdelen: een man tegenover zijn vader,
en een dochter tegenover haar moeder, en een schoondochter tegenover haar schoonmoeder,

36 en de vijanden van een man zullen zijn huisgenoten zijn.”



Dit gedeelte (v.34-36, vgl. Luk.12:49-53) van hoofdstuk 10 gaat over de tijd dat de Here Jezus
zijn werk deed in Judea. Gods Zoon had zojuist zijn volgelingen opgeroepen om waakzaam te
zijn in verband met zijn terugkeer (of zijn wederkomst) naar de aarde (Luk.12:35-48). Hij gaf
aan, dat het heel verstandig is om te letten op de tijd waarin je leeft, zodat je voorbereid bent
op de dingen die gaan komen. Zo is ook de verdeeldheid onder de mensen in verband met de
boodschap van de Mensenzoon, waar het in de onderstaande verzen (v.34-36) over gaat, een
belangrijk teken in het verloop van de tijd. De tegenstelling tussen de mensen die voor de
Meester zijn, en die tegen Hem zijn, zal toenemen.

34 “Jullie (of U) zou(den) (of mocht(en)) (toch) niet (moeten/kunnen) denken (of gelo-
ven/menen) (= Jullie denken toch niet), (om)dat Ik gekomen ben (om) vrede (neer) te gooien
(of (neer) te werpen/(uit) te gieten) (= te brengen) op (of naar) de aarde (of het land/de grond).
Ik ben niet (of nee) gekomen (om) vrede (neer) te gooien (of (neer) te werpen/(uit) te gieten)
(= te brengen), maar (of eerder/toch/integendeel) een zwaard.”

De komst van de Here Jezus in deze wereld zou geen oppervlakkige of zogenaamde vrede op
aarde brengen, maar eerder verdeeldheid en strijd. De echte en diepgaande vrede met Hem en
tussen zijn volgelingen onderling is alleen bestemd voor hen die een persoonlijke relatie met
God hebben (Joh.14:27, Fil.4:7). Dat zijn alle mensen waarin de Almachtige een genoegen
heeft (Luk.2:14). Steeds scherper zal de tegenstelling naar voren komen tussen de dienaren
van de Messias (= de Gezalfde) en de mensen die Hem niet willen erkennen (Mat.12:30,
Luk.11:23, vgl. Joh.3:18-21). Dit zal zelfs scheiding en strijd brengen binnen families en huis-
gezinnen. De band met de Mensenzoon zal sterker en hechter blijken te zijn dan de bloed-
band.

Een zwaard is het symbool voor strijd en verdeeldheid.

35 “Ik ben immers (of want) gekomen (om) in tweeën te delen (of te scheiden) (= om in
2 partijen te verdelen): een mens (= een man) tegen(over) (of over) zijn vader, en een dochter
tegen(over) (of over) haar moeder, en een schoondochter tegen(over) (of over) haar schoon-
moeder,

36 en de vijanden van de mens (= van een man/van iemand) (zullen) zijn huisgenoten
(zijn) (vgl. Mi.7:6).”

Niet de kinderen van de hemelse Vader zullen de strijd veroorzaken, maar de vijandschap van
de mensen die de Here niet willen dienen. De min of meer neutrale groep van verdraagzame
mensen zal steeds kleiner worden. Zoals de Christenen binnen het heidense Romeinse rijk
werden vervolgd, zo zullen ze op wereldniveau steeds meer met tegenstand en strijd te maken
krijgen (Op.11:1-10, 16:13-16, 20:7-9a), maar door het rechtstreekse ingrijpen van God zullen
zijn dienaren worden verlost (Op.11:11-14, 16:17-21, 20:9b,10).
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4. Alles ervoor over hebben om de Here Jezus te volgen.

Hoofdstuk 10:37-39

37 “Wie meer van vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer
van een zoon of dochter houdt dan van Mij, is Mij niet waard,

38 en wie zijn kruis niet opneemt, en niet achter Mij gaat, is Mij niet waard.”

39 “Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij,
zal het vinden.”



Dit gedeelte (v.37-39, vgl. Luk.14:25-33) van hoofdstuk 10 is afkomstig uit een latere periode
in het leven van de Here Jezus, dan de voorgaande verzen (v.34-36, vgl. Luk.12:49-53). De
Zoon van God had inmiddels Judea tijdelijk verlaten, en deed voor een korte tijd zijn werk in
Perea en Galilea.

37 “De liefhebber van vader of moeder boven (of meer dan) Mij (= Wie meer van vader
of moeder houdt dan van Mij,) is Mij niet (of nee) waard, en (of ook/zelfs) de liefhebber van
een (aangenomen) zoon (of een nakomeling) of dochter boven (of meer dan) Mij (= wie meer
van een zoon of dochter houdt dan van Mij,) is Mij niet (of nee) waard,

38 en (of ook/zelfs) wie (of welk(e)/wat) zijn kruis niet (of nee) (op/aan/weg)neemt (of
(aan)grijpt/opeist/ontvangt), en (of ook/zelfs) (niet) achter (of na) Mij volgt (= gaat), is Mij
niet (of nee) waard (vgl. Mat.16:24).”

Wie bij de Heiland wil horen, en Hem wil dienen, moet zich niet in de eerste plaats laten lei-
den door zijn of haar liefde voor leden van de familie. De liefde voor de Mensenzoon moet de
eerste plaats krijgen in het leven. God gehoorzamen is veel belangrijker, dan doen wat veel
mensen graag willen. Hem dienen is veel meer waard, dan al het andere.

De uitdrukking je kruis opnemen heeft te maken met de Romeinse gewoonte dat iemand die
veroordeeld was om gekruisigd te worden, zelf zijn kruis naar de plaats van de terechtstelling
moest dragen. Zo iemand ging de dood tegemoet. Zo kon het in die tijd gebeuren, dat Christe-
nen om hun geloof gekruisigd werden. Iemand die de Here wil dienen, moet ook de nadelige
consequenties die dat met zich mee kan brengen, aanvaarden; zelfs als je dat met je leven
moet betalen.

Het opnemen van je kruis heeft echter veel meer positieve dan negatieve gevolgen. Wie dat
doet, wordt van zijn of haar eeuwige ondergang verlost. Wie bij de Here Jezus wil horen, ook
al zal hij of zij daardoor veel narigheid en lijden in dit leven ondervinden, zal eveneens delen
in zijn heerlijkheid en het eeuwige heil en geluk (Rom.8:17,18, 2Kor.1:5-7).

39 “De vinder (of De ontdekker) van zijn leven(sadem) (of zijn ziel) (= Wie zijn leven
vindt (of ontdekt)), zal het verliezen, en (of ook/zelfs) (= maar) de verliezer van zijn leven(sa-
dem) (of zijn ziel) (= wie zijn leven verliest) om (wille van) Mij, zal het vinden (of ontdek-
ken/zien) (vgl. Mat.16:25, Joh.12:25).”

In vers 39 hebben we te maken met een paradox (= een schijnbare tegenstrijdigheid): Wie zijn
leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Met zijn leven(sadem) ofwel zijn ziel wordt het innerlijk van de mens bedoeld, zoals de ge-
voelens en het bewustzijn. Het lichaam van een mens kan sterven en vergaan, maar de ziel
blijft. God redt de ziel ofwel het leven van zijn dienaren.

Met wie zijn (of haar) leven vindt worden de mensen bedoeld, die hun leven het meest waar-
devol vinden, en dat graag ten koste van alles in stand willen houden. Zij zijn niet bereid hun
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leven op te offeren om de Messias te dienen. Zij zullen het eeuwige en gelukkige leven bij de
hemelse Vader daardoor verliezen.

Met wie zijn (of haar) leven verliest omwille van Mij worden de volgelingen van de Heiland
aangeduid. Zij hebben hun leven overgegeven aan de Mensenzoon, en zijn bereid om hun
leven voor Hem op te offeren; hun leven desnoods omwille van Hem te verliezen. Zij weten,
dat de Here hun leven leidt, en dat geeft rust. Zij zullen door hun grote liefde voor de Zoon
van God voor eeuwig leven (Joh.3:36, 5:24, 6:47,54, 1Joh.5:11), en na het sterven van hun li-
chaam voor altijd gelukkig zijn, want ze zullen een nieuw lichaam krijgen, dat veel beter zal
zijn, dan het onvolmaakte lichaam dat we op deze aarde hebben (1Kor.15:50-54, Fil.3:21).
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5. Beloften en aanwijzingen voor de discipelen van Jezus.

Hoofdstuk 10:40-11:1

40 “Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij erop-
uit gestuurd heeft.”

41 “Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal de beloning van een profeet krijgen, en
wie een rechtvaardige ontvangt als een rechtvaardige, zal de beloning van een rechtvaardige
krijgen.”

42 “Wie dan ook één van deze geringe mensen alleen maar een beker koud water te drin-
ken zou geven als een discipel, stellig zeg Ik tegen jullie: “Hij zou zijn beloning beslist niet
verliezen.”

1 Toen Jezus zijn 12 discipelen voorschriften had gegeven, vertrok Hij vandaar om te
onderwijzen en het evangelie bekend te maken in hun steden.



Het onderstaande gedeelte (Mat.10:40-11:1) is waarschijnlijk afkomstig uit de tijd, dat de He-
re Jezus zijn werk in Galilea bijna had voltooid. Daarna zou Hij via Samaria naar Judea gaan
om daar verder te gaan met zijn werk. Vanuit die provincie in het zuiden van Israël zou Hij
tijdens zijn leven hier op aarde nog één keer naar het noorden van het heilige land gaan om
Galilea kort te bezoeken. Vervolgens zou Hij zijn taak die Hij van God had gekregen, in Ju-
dea voortzetten, totdat Hij daar de kruisdood zou sterven.

40 “De ontvanger van jullie (of u) (= Wie jullie (of u) ontvangt (of aanvaardt/aanneemt)),
ontvangt Mij (of aanvaardt Mij/neemt Mij aan), en (of ook/zelfs) de ontvanger van Mij (= wie
Mij ontvangt (of aanvaardt/aanneemt)), ontvangt (of aanvaardt/neemt … aan) (Hem) d(i)e Mij
(eropuit) gestuurd (of (uit/weg)gezonden) heeft.”

Wie de apostelen ofwel de afgezanten van de Messias Jezus ontvangt, ontvangt Hemzelf, en
wie de Mensenzoon ontvangt, ontvangt de hemelse Vader, die de Heiland eropuit gestuurd
heeft. De apostelen van de Meester zijn de afgezanten van God. Als je de boodschap die zij
brengen aanvaardt, dan aanvaard je immers de boodschap die zij van hun Meester hebben ge-
kregen, en die boodschap is in overeenstemming met de wil van de Almachtige.

De apostelen zijn evenwel niet de plaatsvervangers van de Here, want niemand kan Hem ver-
vangen, en één of meer plaatsvervangers heeft Hij die alles ziet, hoort en waarneemt, hele-
maal niet nodig. Bovendien heeft Hij voor zijn dienaren op de 1e Pinksterdag de Heilige Geest
uitgestort om hen te helpen en hen bij te staan.

41 “De ontvanger van een profeet (= Wie een profeet ontvangt (of aanvaardt/aanneemt))
(tot) in (of naar/tot) (de) naam van (= ontvangt als) een profeet, zal (de) beloning (of (het)
loon) van een profeet (ver)krijgen (of ontvangen/(aan/op/weg)nemen/(aan)grijpen), en de ont-
vanger van een rechtvaardige (= wie een rechtvaardige ontvangt (of aanvaardt/aanneemt))
(tot) in (of naar/tot) (de) naam van (= ontvangt als) een rechtvaardige, zal (de) beloning (of
(het) loon) van een rechtvaardige (ver)krijgen (of ontvangen/(aan/op/weg)nemen/(aan)grij-
pen).”

Profeten van God geven vooral rechtstreeks de boodschap door, die ze van de Almachtige
hebben gekregen (2Pet.1:21). Ze vertellen niet alleen iets over de toekomst, ook al wordt dat
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vaak (onbewust) gedacht. In veel gevallen krijgen ze profetieën om de dienaren van de Here
heel concreet te vermanen, te bemoedigen en op te bouwen.308

Vooral het gastvrij ontvangen van apostelen en profeten was en is belangrijk, zodat ze konden
en kunnen uitrusten tijdens hun tochten om het evangelie te verspreiden. Als ze niet liefdevol
worden ontvangen, kan dat hun werk behoorlijk belemmeren.

Met een rechtvaardig persoon wordt niet iemand bedoeld, die vanuit zichzelf rechtvaardig is,
maar wel een Christen (= een Gezalfde) bij wie de zonden zijn weggenomen door de Here
Jezus (Joh.1:29, Hand.13:39, Rom.3:23,24, 5:1,8,9, 1Kor.6:11, enz.). Het is eveneens iemand
die ernaar streeft om te leven, zoals God dat graag wil (Rom.6:1,2,12-14).

Wie een profeet ontvangt als een echte profeet,309 of een rechtvaardig iemand als een recht-
vaardig iemand, erkent daarmee, dat deze mensen volgelingen van Jezus de Gezalfde zijn.
Christenen (= Gezalfden) moeten liefdevol met elkaar omgaan, en elkaar dus hartelijk ontvan-
gen.

42 “[En/Ook/Zelfs] wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (= wie dan ook) één van
deze geringe(of kleine)( mense)n alleen (maar) (of slechts) een beker koud (water) te drinken
zou (of mocht) geven (of zou (of mocht) laten drinken) (tot) in (of naar/tot) (de) naam van (=
geven als) een discipel (of een leerling/volgeling), stellig (of inderdaad/echt/zeker/amen) zeg
(of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u): “Hij zou (of mocht) zijn beloning (of zijn loon) beslist
niet (of nooit/geenszins) (kunnen/moeten) verliezen (of verwoesten/doden).”

Wie één van deze geringe apostelen, profeten of rechtvaardige mensen alleen maar een beker
koud water te drinken zou geven als een volgeling van Jezus, stellig zeg Ik tegen jullie: “Hij
zou zijn beloning beslist niet verliezen.” Wie dus een dienaar of dienares van God alleen maar
een beker koud water geeft, omdat hij of zij Jezus wil gehoorzamen, zal daarvoor worden be-
loond.

1 [En (of Ook/Zelfs) het gebeurde (of werd/ontstond),] toen (of wanneer/terwijl) Jezus
ten einde had gebracht zijn 12 discipelen (of leerlingen/volgelingen) voorschriften (of instruc-
ties/bevelen) (te) geven (= Toen Jezus zijn 12 discipelen voorschriften had gegeven), vertrok
Hij (of ging Hij weg) (van)daar (of van die plaats) om te onderwijzen (of te leren) en (het
evangelie) bekend te maken (of en (het evangelie) af te kondigen (of te verkondigen)/en als
een heraut op te treden) in (of met/door) hun steden.

Vers 1 staat niet los van het onderwijs, dat de Meester zojuist aan zijn 12 leerlingen had gege-
ven. Het vormt een afsluiting van het voorgaande gedeelte.310 De Here Jezus had aan zijn dis-
cipelen duidelijke voorschriften gegeven over hun toekomstige taak. Ze hadden daarmee
voorlopig voldoende aanwijzingen gekregen, en konden zich steeds beter een beeld vormen
over het werk wat ze later zouden mogen doen. Het onderwijs en de boodschap van de Hei-
land zouden zij moeten doorgeven, en ze zouden als zijn afgezanten moeten gaan optreden.

Met het onderwijs en het bekend maken van het evangelie in hun steden (= de steden waar de
apostelen vandaan kwamen) gaf de Mensenzoon aan de 12 discipelen eveneens een praktisch
voorbeeld van hun toekomstige werkzaamheden als zijn afgezanten. Ze kregen een theoreti-
sche en een praktische opleiding.

308 De gave van profetie is niet alleen bedoeld voor de tijd waarin de Bijbel is ontstaan, maar is ook tot op de dag
van vandaag van groot belang (1Kor.12:4-29, 14:1-25, vgl. Op.11:3-10)! Nergens lezen we in Gods Woord, dat
de gaven van de Heilige Geest nu geen betekenis meer zouden hebben.
309 Daarmee wordt bedoeld, dat het geen valse profeet is.
310 Het vervolg van hoofdstuk 11 gaat namelijk over een andere gebeurtenis uit een heel andere periode in het
leven van de Here Jezus.
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6. De betekenis van Jezus en van het werk van Johannes de Doper.

Hoofdstuk 11:2-15

2 Johannes nu, had in de gevangenis van het werk van de Gezalfde gehoord, en had eni-
ge van zijn discipelen gestuurd.

3 Hij zei tegen Hem: “Bent U het, die komen zou, of verwachten wij een ander?”

4 Jezus antwoordde, en zei tegen hen: “Gaat, en vermeldt aan Johannes wat jullie horen
en zien!”

5 “Blinde mensen kunnen weer zien, en kreupele mensen lopen rond. Melaatse mensen
zijn gereinigd, en dove mensen horen. Doden zijn opgewekt, en aan arme mensen is het evan-
gelie verkondigd.”

6 “Gelukkig is wie door Mij niet zou struikelen.”

7 Toen zij echter weggingen, begon Jezus tegen de volksmenigten over Johannes te zeg-
gen: “Waarvoor vertrokken jullie naar de woestijn om te bekijken; een rietstengel, heen en
weer bewogen door de wind?”

8 “Waarvoor toch vertrokken jullie om te zien; iemand met een weelderige mantel? Zie!
Zij die de weelderige mantels dragen, zijn in de paleizen van de koningen.”

9 “Waarvoor toch vertrokken jullie dan; om een profeet te zien? Ja, Ik zeg jullie, zelfs
meer dan een profeet.”

10 “Dit is hij over wie geschreven is: “Zie, Ik stuur mijn boodschapper voor Je uit, die
jouw weg voor Je voorbereiden zal.”

11 “Stellig zeg Ik tegen jullie: “Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand
opgestaan, groter dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het koninkrijk van de hemel is
groter dan hij,

12 en sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe handelt het koningschap van de
hemel krachtdadig, en krachtdadige mensen grijpen het.”

13 “Al de profeten en de wet immers, hebben tot en met Johannes geprofeteerd,

14 en als jullie het graag willen aanvaarden: Hij is Elia, die zal komen.”

15 “Wie oren heeft, moet luisteren!”



Nadat de Here Jezus gedurende zijn werk in Galilea vlakbij de plaats Naïn een zoon van een
weduwe uit de dood had opgewekt (Luk.7:11-17), kwamen er enkele mannen bij Hem. Het
waren discipelen van Johannes (= Jahweh is genadig). Enige tijd geleden was hij door de slu-
we Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) gearresteerd, en gevangengenomen (Mat.4:12,
14:3,4, Luk.3:19,20). Volgens de geschiedschrijver Flavius Josefus (37 – ±100) was hij opge-
sloten in het afgelegen fort Macherus in het zuiden van Perea.311 Blijkbaar mocht Johannes de
Doper in de gevangenis bezoek ontvangen, want van daaruit had hij enige van zijn leerlingen
naar de Zoon van de hemelse Vader gestuurd om via hen zijn vraag vol met twijfels aan Hem
te stellen (vgl. Luk.7:18-23).

2 Johannes nu, (of en/maar) (= echter,) had in (of met/door) de gevangenis (van) de
werken (of de daden/handelingen) (= het werk) van de Gezalfde gehoord (of begrepen), (en)

311 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 18, hoofdstuk 5:2.
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had [( 2 van )] 312 (een paar van) zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) gestuurd (of
gezonden).

Bij het werk van de gezalfde Jezus gaat het hier niet alleen over zijn wonderdaden, maar ook
over zijn onderwijs aan zijn leerlingen en aan het volk. Het gaat hier over alle werkzaamhe-
den van Gods Zoon.

3 Hij zei (of sprak) tegen Hem: “Ben(t) U (of Jij) de komende (of de verschijnende) (=
het, die komen zou), of verwachten wij een ander?”

Met de woorden de komende (of de verschijnende) (= die komen zou) bedoelde Johannes de
Doper de Messias, die hijzelf had aangekondigd (Mat.3:11).

De vraag van Johannes is opmerkelijk. De Here had hem door de Heilige Geest toch duidelijk
aangetoond, dat Jezus de Messias was (Mat.3:11-17, Joh.1:32-34)?

Het lijkt er sterk op, dat het optreden van de Zoon van God niet overeenkwam met de ver-
wachtingen die Johannes daarvan had. Hij dacht hoogstwaarschijnlijk, dat het laatste oordeel
snel zou komen, en dat de Here Jezus binnenkort een einde zou maken aan alle zonden en al
het onrecht in de wereld (Mat.3:10-12, vgl. Jes.35:4). Dat zou ook zijn bevrijding uit de ge-
vangenis betekenen. De Messias zou toch gevangenen bevrijden (Jes.42:7b, 49:9a,25, 61:1b)!

Blijkbaar had Johannes zijn eigen profetieën, die hij van God had gekregen, en de uitspraken
van de profeten uit het Oude Testament toch niet helemaal goed begrepen. Evenals verreweg
de meeste Joden maakte hij geen onderscheid tussen de 1e komst van de Mensenzoon naar de
wereld, en zijn 2e komst. In Israël dacht men meestal, dat Hij maar 1 keer (als mens) naar de
aarde zou komen. Bij zijn 1e komst echter, kwam de Here Jezus vooral als verlosser en die-
naar van de mensen, en bij zijn 2e komst zal Hij komen als Koning en Rechter. De profetieën
van Johannes over het komende oordeel, gingen over de 2e komst (Mat.3:10,12, Luk.3:9,17).
Zover was het echter nog lang niet.

Bij al zijn vragen nam Johannes evenwel een verstandige beslissing. Hij ging er niet in de
eerste plaats met andere mensen over praten, maar hij legde vooral zijn vragen voor aan de
Meester. Blijkbaar had hij nog steeds volledig vertrouwen in Hem.

4 [En/Ook/Zelfs] Jezus antwoordde, (en) zei (of sprak) tegen hen: “Gaat (of (Ver)trekt/
Reist) (weg), (en) (ver)meldt (of bericht/verkondigt) (aan) Johannes wat (of welk(e)/wie) jul-
lie horen (of u hoort) en (of ook/zelfs) zien (of ziet)!”

Uit het antwoord van Gods zoon blijkt duidelijk, dat de vragen niet in de eerste plaats bij de
leerlingen van Johannes vandaan kwamen. Het waren vooral de vragen van hun meester zelf,
want de Heiland zei tegen hen: “Gaat, en vermeldt aan Johannes wat jullie horen en zien!”

De Meester begon de leerlingen van Johannes niet van alles uit te leggen, of zich te verdedi-
gen. Hij wees ze op de feiten: “Wat jullie horen en zien!”

Op zichzelf vertelde Hij echter met dat antwoord niets nieuws. Wat Johannes’ leerlingen
hoorden en zagen, was hun meester in de gevangenis ook wel bekend. Dat had de twijfel bij
hem niet kunnen wegnemen. Nee, het gaat hierbij om het feit dat de Mensenzoon dit juist
noemde als het bewijs dat Hij de Messias is, en om de manier waarop Hij het zei. Door de
woorden die de Here Jezus bij zijn reactie op de vraag van Johannes gebruikte, riep Hij herin-
neringen op van profetieën uit het Oude Testament (Jes.35:5,6, 42:6,7, 61:1a):

5 “Blinde( mense)n (kunnen) weer zien (of kijken omhoog), en (of ook/zelfs) kreupe-

312 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is afkomstig uit jongere handschriften, en hoogstwaar-
schijnlijk als aanvulling en verduidelijking toegevoegd.
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le(of verlamde)( mense)n lopen (rond) (of wandelen/gaan). Melaatse( mense)n (of Mensen
met een huidziekte) zijn gereinigd (of zijn schoongemaakt), en (of ook/zelfs) dove(of (doof)-
stomme)( mense)n horen. Doden zijn opgewekt, en (of ook/zelfs) (aan) arme(of nederige)(
mense)n is (het) evangelie verkondigd (of is een goed bericht (of een blijde boodschap) ge-
bracht).”

De Heiland kende de gedachten van Johannes de Doper wel. De profeet Johannes kon de be-
tekenis van de woorden van Jesaja niet plaatsen binnen zijn denkpatroon. Dat een (vaak on-
bewust) vooringenomen denkpatroon het zicht op de bedoeling van God en zijn boodschap
ernstig kan belemmeren, begreep de Here Jezus maar al te goed. Daarom begon Hij vanuit het
goede startpunt van Johannes’ gedachtegang uit de Bijbel van die tijd (b.v. Jes.35:4) het voor-
ingenomen en verkeerde denkpatroon van zijn voorloper te doorbreken. Hij moest niet alleen
dát lezen in Jesaja, wat binnen zijn denkpatroon paste, maar ook verder lezen. Daarom wees
de Meester zijn goedwillende leerling op de volgende en andere verzen uit het bijbelboek Je-
saja (35:5,6, 42:6,7, 61:1a).313

De tijd van Gods eindoordeel was nog lang niet gekomen. Eerst zouden de ogen van het over-
grote deel van de geestelijk blinde mensen in Israël worden geopend. Aan de geestelijke
blindheid en doofheid van de bewoners van het heilige land zal de Here een einde maken.

Geestelijk herstel leidt uiteindelijk eveneens tot lichamelijk herstel voor eeuwig.314 Daarvan
toonde de Zoon van God al iets aan door blinde mensen op grond van hun geloof weer letter-
lijk te laten zien (Mat.5:28-30a, Luk.18:35-43), op basis van het volledige vertrouwen in Hem
kreupele mensen te laten lopen, melaatse mensen te reinigen (Mat.8:2,3, Mark.1:40-42,
Luk.5:12,13, 17:11-14,19), dove mensen op een concrete manier te laten horen en dode men-
sen op te wekken (Luk.8:49-56, vgl. Mat.8:5-13, Luk.5:17-25, 8:43-48). De Messias verkon-
digde aan arme mensen het evangelie ofwel de blijde boodschap (Jes.35:5,6, 42:6,7, 61:1a,
vgl. Luk.4:16-21). Het gaat bij de profetieën van Jesaja en bij het werk van Jezus niet in de
eerste plaats om het lichamelijk herstel, maar het geestelijk herstel! 315 Zoals het geestelijk
verval door de zonde leidde (en leidt) tot letterlijk verval (Gen.3, Rom.5:12, Jak.1:15b), zo is
ook eerst geestelijk herstel nodig om volledig en voor altijd en eeuwig lichamelijk te kunnen
herstellen (Rom.5:19,21, 6:23).

De Mensenzoon is gekomen om zijn dienaren te bevrijden. De arme, nederige en zachtmoedi-
ge mensen,316 de gebroken en treurende mensen, die soms bovendien om zijn naam worden
vervolgd, verklaarde de Here Jezus gelukkig (Mat.5:3-12). De mensen die alles van Hem ver-
wachten, bevrijdt Hij van de duisternis van de zonde en de gevangenis van de satan. Hij opent

313 Dat is een zeer leerzame manier om te proberen verkeerde denkpatronen van jezelf en anderen te doorbreken.
Sluit niet allerlei mogelijkheden (vaak onbewust) bij voorbaat al uit. Gods denken reikt veel verder dan wij maar
kunnen voorstellen. Daarom moet iedereen bij het bestuderen van de Bijbel ook bidden om de hulp van de Heili-
ge Geest!
Zie voor meer uitleg van de genoemde teksten Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
314 Een letterlijke en figuurlijke betekenis (en/of vervulling)) hoeven elkaar niet uit te sluiten, ook al wordt dat
vaak (onbewust) wel gedacht.
315 Dat het bij die boodschap van Jesaja vooral gaat over geestelijk herstel, blijkt onder andere heel duidelijk uit
de volgende profetie: “Hij heeft Mij gestuurd om te verbinden wie gebroken van hart is, om voor de gevangenen

vrijheid uit te roepen, en voor wie gebonden is, bevrijding, …” (Jes.61:1b). De Here Jezus (of Jesaja) heeft nog
nooit tijdens zijn leven op aarde in letterlijke zin gebonden mensen uit de gevangenis bevrijd.
Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
316 Met de arme mensen bedoelde de Zoon van God dezelfde mensen die Hij al eerder in dit bijbelboek heeft
genoemd (Mat.5:3a). Het zijn mensen die weten, dat ze vanuit zichzelf zwak en arm van geest zijn. Ze zijn niet in
staat om te leven zoals de hemelse Vader dat graag wil, maar ze willen in al hun onvolmaaktheid er zich wel
voor inzetten. Ze verwachten echter alles van Gods genade en liefde (Zie eventueel ook de uitgebreidere uitleg
bij Mat.5:3.).
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hun ogen, zodat ze weer in contact met de almachtige God kunnen komen, en Hem kunnen
loven en prijzen.

6 “[En/Ook/Zelfs] gelukkig (of (geluk)zalig/voorspoedig) is wie (of welk(e)/wat) [ooit
(of een keer/dan ook/altijd)] door (of met/in/aan) Mij (toch) niet zou (of mocht) struikelen (of
zou vallen/afvallig zou worden/aanstoot zou nemen).”

Een verkeerd verwachtingspatroon van de Here Jezus kan tot grote teleurstelling leiden. Als
het in het koninkrijk van de hemel anders gaat, dan je meende te weten, kan je onzeker wor-
den over Gods beloften en profetieën. Johannes had wel een groot vertrouwen in de Meester,
maar hij begon te twijfelen, of Hij wel de beloofde Messias was, die als koning zou gaan rege-
ren en zou gaan rechtspreken. De profeet moest echter blijven vertrouwen op de boodschap
die hij van de Heilige Geest had gekregen. Zij (= De Heilige Geest (vrouwelijk in het He-
breeuws!)) had de Here Jezus immers aangewezen als het Lam van God, dat de zonde van de
wereld wegneemt (Joh.1:29). De stem van de Almachtige uit de hemel had Hem toch aange-
wezen als zijn Zoon (Mat.3:17). Gelukkig is hij of zij die door het onderwijs van de Mensen-
zoon niet zou struikelen. Johannes de Doper moest inderdaad oppassen om in geestelijke zin
niet te struikelen door te gaan twijfelen aan het feit dat Jezus de Zoon van God is, de beloofde
Redder van de wereld. Hij moest bovendien met zijn onzekerheid en vragen niet onbedoeld
twijfel gaan zaaien over het gezag van Jezus als de Messias. Zo zou hij zonder dat hij dat wil-
de, mensen kunnen vervreemden van de Meester. Dit zou de positie van de tegenstanders van
de Heiland kunnen versterken.317 Mede daarom was de reactie van Gods Zoon niet alleen tot
Johannes gericht.

Hoewel Jezus de Gezalfde Johannes de Doper liefdevol moest bijsturen, omdat zijn inzicht
over het koninkrijk van de hemel belemmerd werd door een verkeerd denkpatroon, veroor-
deelde Hij hem niet. Johannes bleef immers de Mensenzoon trouw, en vroeg aan Hem uitleg
over zijn vragen. Hij wilde nog steeds oprecht God dienen.

Mede daarom moesten de mensen uit wat er zojuist was gebeurd, geen verkeerde conclusies
trekken. Er bestond geen tegenstelling tussen de boodschap van Johannes de Doper en het
werk van de Here Jezus. Nee, de Meester vond de zojuist gestelde vraag van de profeet (v.3)
en zijn eigen antwoord daarop (v.4,5), zelfs een goede aanleiding om aan zijn volgelingen en
toehoorders vooral de betekenis van het optreden van Johannes duidelijk te maken.

Verreweg de meeste Joden hadden onder andere door een verkeerde toekomstverwachting
geen goed inzicht in de betekenis van het optreden van Johannes. Het overgrote deel van Je-
zus’ volksgenoten dacht in die tijd, dat de Messias hen uitsluitend op een aardse manier zou
verlossen van de Romeinen, en zo het rijk van koning David (1012 – 972) voor altijd zou her-
stellen. De staat Israël zou machtiger worden dan de koninkrijken van de andere volken.
Daarbij paste niet het beeld van een Johannes de Doper vol twijfel in de gevangenis van
Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.).

Bij de betekenis van het optreden van Johannes echter, staat niet zijn persoon centraal, maar
zijn werk in opdracht van God.318 De Here Jezus wilde aan zijn volgelingen en toehoorders
duidelijk maken, dat er met de komst van Johannes een nieuw tijdperk was aangebroken.

7 (Toen) zij nu (of en/maar) (= Toen zij echter) (weg)gingen (of reisden/(ver/weg)trok-

317 Helaas maakten verreweg de meeste Farizeeën, Sadduceeën en schriftgeleerden als tegenstanders van de Here
Jezus zich schuldig aan het ophitsen van de mensen tegenover de Zoon van God.
318 Dat blijkt onder andere uit het feit dat er niet eens verteld wordt, hoe Johannes op het antwoord van de Here
Jezus heeft gereageerd, of wat hij er van vond.
Het antwoord van de Heiland zal waarschijnlijk wel voldoende afgestemd zijn op Johannes de Doper om tot een
beter inzicht te komen. Gods Zoon laat zijn volgelingen met hun oprechte vragen echt niet in de kou staan.
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ken), begon Jezus tegen de (volks/mensen)menigten (of de scharen) te zeggen over (of betref-
fende/(rond)om) Johannes: “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarvoor) gingen jullie (of ging u) uit
(of weg/naar buiten) (= vertrokken jullie) naar (of (tot) in/tot) de woestijn (of de wildernis/
eenzame plaats) (om) te bekijken (of te bezichtigen/te zien/op te merken); een riet(stengel/
staf/stok) (of (een meet/schrijf)riet), door (of onder invloed van) (de) wind heen en weer be-
wogen?”

Toen de discipelen van Johannes weggingen, begon de Here Jezus aan zijn volksgenoten re-
torische vragen 319 te stellen. Hij vroeg eerst waarvoor ze toch naar de woestijn waren gegaan.
Nog niet zo lang geleden immers, waren veel mensen uit Judea en de hele omgeving van de
Jordaan naar de woestijn gegaan om naar Johannes de Doper te luisteren (Mat.3:5). Toen was
Johannes standvastig en in elk geval niet vol twijfel. Hij was zeker niet iemand die zich liet
leiden door de meningen van de mensenmassa, zoals een buigzame rietstengel heen en weer
beweegt onder invloed van de wind (vgl. 1Kon.14:15a).

Hij droeg ook geen weelderige kleren zoals mensen in de paleizen van koningen en stadhou-
ders. Nee, in de woestijn droeg Johannes een mantel van dromedarishaar 320 en een leren
gordel om zijn heupen, en zijn eten bestond uit sprinkhanen en wilde honing (Mat.3:4). Hij
was zelfs dwars tegen de heersende elite ingegaan. Moedig had Johannes de Doper de vorst
Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) terechtgewezen, omdat hij samenwoonde met Herodi-
as, de vrouw van zijn halfbroer Herodes Filippus.321 Vooral daarom was hij door Herodes
gevangengezet (Mat.14:3,4). Nee, een buigzame meeloper was Johannes zeker niet.

8 “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarvoor) toch (of eerder/maar/integendeel) gingen jullie
(of ging u) uit (of ging(en) jullie (of u) weg/ging(en) jullie (of u) naar buiten) (= vertrokken
jullie) (om) (na) te (be)zien (of te bekijken/(op) te merken); een mens (= iemand/een man) in
(of met/door) (een) weelderige (of zachte/verwijfde) mantel (of bovenkleding) gekleed (=
iemand met een weelderige mantel)? Zie (of Kijk)! (Zij) d(i)e de weelderige[n] (of zachte[n]/
verwijfde[n]) (mantels (of (boven)kleren)) dragen, zijn in (of met/door) de hoven (of de hof-
houdingen/woningen/huizen) (= de paleizen) van de koningen.”

Waarom waren de mensen dan wel naar de woestijn gegaan; om een profeet te zien? Opnieuw
stelde de Here Jezus een retorische vraag.

9 “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarvoor) toch (of eerder/maar/integendeel) gingen jullie
(of ging u) (dan) uit (of weg/naar buiten) (= vertrokken jullie dan); (om) een profeet (na) te
(be)zien (of te bekijken/(op) te merken)? Ja, Ik zeg (of verklaar) jullie (of u), zelfs (of en/ook)
meer (dan nodig) (of overtreffender/buitengewoner) dan een profeet.”

Het overgrote deel van de Joden was er stellig van overtuigd, dat Johannes de Doper een pro-
feet van God was (Mat.14:5, 21:26). De Here Jezus zei zelfs, dat hij meer was dan een pro-
feet.322 Waarom Johannes meer was dan een profeet, gaf de Mensenzoon aan in het volgende
vers.

319 Dat zijn vragen waarbij het antwoord van tevoren voor iedereen eigenlijk al duidelijk is. Daarom is het mees-
tal niet nodig om op deze vragen (expliciet) antwoord te geven.
320 Kamelen kwamen en komen in Israël niet voor. Die leven in gebieden waar het ook vriest. Het Hebreeuwse
woord voor kameel en dromedaris is hetzelfde. Men heeft daar het Nederlandse woord kameel voor gekozen,
maar het moet eigenlijk gelezen worden als dromedaris. Dromedarissen komen vandaag in Israël nog steeds veel
voor.
321 Herodes Filippus moet niet verward worden met zijn halfbroer Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) die regeerde in
gebieden ten noorden en noordoosten van het Meer van Galilea: Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en
Iturea (vgl. Luk.3:1).
322 Deze uitspraak van de Here Jezus sloot aan bij verwachtingen van het volk. Er waren Joden die dachten of
vermoedden, dat Johannes de Doper Elia was, of zelfs de Messias (Luk.3:15, Joh.1:20,21).



221

10 “Dit (of Deze) is hij [immers, (of want)] 323 over (of betreffende/(rond)om) wie (of
welk(e)/wat) geschreven is: “Zie (of Kijk), Ik stuur (of zend) mijn boodschapper (of (af)ge-
zant/engel) voor (jo)uw (of je) (aan)gezicht (= voor Je) ((erop)uit (of weg)), die (jo)uw (of je)
(levens)weg (of pad/route) voor (of aan de voorkant van/in tegenwoordigheid van) Je (of
(Jo)u) (voor)bereiden (of inrichten/klaar maken) zal.”

De Heiland zei, dat met de komst van Johannes de Doper een profetie van Maleachi (3:1) in
vervulling was gegaan (vgl. Luk.7:27). Het was in die tijd de gewoonte, dat een heraut de
komst van een koning of een vorst afkondigde. Zo profeteerde Maleachi vroeger over de weg-
bereider van de 1e komst van de Messias.324 Het was namelijk Johannes die als de wegberei-
der van de Zoon van God zijn 1e komst als mens naar deze aarde aankondigde. Na de voorlo-
per Johannes de Doper kwam de Knecht van het verbond (Mal.3:1). Dat was de Mensenzoon
zelf.

Johannes was vanuit zichzelf als zondig mens niet belangrijker dan andere mensen, maar door
het gehoorzaam uitvoeren van zijn bijzondere taak in opdracht van de Here was hij meer dan
een gewone profeet. Er was geen profeet geweest, die belangrijker was dan Johannes de Do-
per, want hij was de man die als voorloper van de Messias zijn komst naar deze wereld had
aangekondigd!

Wat Johannes de Doper ook bijzonder maakte, was de voortreffelijke manier waarop hij met
hulp van de Heilige Geest (Luk.1:15) dienstbaar en trouw zijn werk had gedaan:

1. Zonder omwegen kondigde hij duidelijk de komst van de Messias aan. Hij verwees
naar Hem als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh.1:29,36).

2. Moedig zei hij openlijk en onverbloemd tegen zijn volksgenoten, dat ze zich moesten
bekeren van hun zonden (Mat.3:2, Luk.1:76,77).

3. Ondanks het grote gezag en respect dat Johannes onder de mensen genoot, weerstond
hij de verleiding om alle aandacht op zichzelf te vestigen. Volgens hem moest de be-
langstelling en de eerbied voor de Here Jezus toenemen, en hij gaf ook aan, dat daar-
om zijn eigen invloed moest afnemen (Joh.3:30).

De Mensenzoon heeft tegen zijn leerlingen en volgelingen herhaaldelijk gezegd, dat wie be-
langrijk (of zelfs de belangrijkste) wil zijn in Gods koninkrijk, onder leiding van de Heilige
Geest ernaar moet streven om het meest dienstbaar en nederig te zijn (Mat.18:1-5, 20:26-28,
23:11, Mark.9:33-37a, 10:43-45, Luk.9:46-48, Joh.13:13-15, vgl. Mat.8:8,10, Luk.7:6-9).

11 “Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of verklaar) Ik tegen jullie (of u): “Tus-
sen (of In/Met/Door) (= Onder) geborenen van vrouwen (= Onder hen die uit vrouwen gebo-
ren zijn,) is (er) niet (of nee) (iemand) (= is er niemand) opgestaan (of verwekt/opgewekt),
groter (of langer/meer) (dan) Johannes de Doper, maar (of en/nu) de kleinste (of de kort-
ste/minste) in (of met/door) het koninkrijk (of in (= binnen) het koningschap) van de (wol-
ken/sterren)hemel[en] is groter (of langer/meer) (dan) hij,

Deze uitspraak van de Here Jezus bevat een veelzeggende paradox (= een veelzeggende
schijnbare tegenstrijdigheid), die in eenvoudiger Nederlands veel duidelijker wordt: Onder
hen die uit vrouwen geboren zijn, (= Onder de mensen) is er niemand opgestaan, groter (= is
er niemand die belangrijker is) dan Johannes de Doper, maar de kleinste in het koninkrijk (=
binnen het koningschap) van de hemel (= maar de mens die zich het meest dienstbaar opstelt

323 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is afkomstig uit jongere handschriften, en hoogstwaar-
schijnlijk als een nadere aanduiding toegevoegd.
324 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
De boodschapper (of De knecht/engel) = Johannes de Doper.
De Boodschapper (of De Knecht/Engel) van het verbond = de Here Jezus.
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onder leiding van het koningschap van God,) 325 is groter dan hij (= is belangrijker dan hij).
Kortom: “Onder de mensen is er niemand die belangrijker is dan Johannes, maar de mens die
zich het meest dienstbaar opstelt onder leiding van het koningschap van God, is belangrijker
dan hij, …” Wie kan er zich ooit meer dienstbaar opstellen dan de Heiland? Niemand immers.

De Here Jezus die de belangrijkste mens is, heeft zich het meest dienstbaar gemaakt voor ie-
dereen door met zijn lijden en zijn sterven aan het kruis voor de zonden van alle mensen te
betalen (Mat.20:28, Mark.10:45, 1Joh.2:1,2).326 Zijn leven hier op aarde bestond vooral uit
het dienen van mensen (Fil.2:2-5, b.v. Joh.13:3-17). Mede daarom heeft de hemelse Vader
Hem als Koning over de hele schepping aangesteld (Mat.28:18, Fil.2:5-11).

12 en (of nu,/maar) van(af/uit) (= sinds) de dagen van Johannes de Doper tot en met (of
zolang (als)/tot(dat)) nu (of direct/zojuist/zoëven/net) (= tot nu toe) (be)handelt … krachtda-
dig (of gewelddadig) (of wordt … geweld aangedaan/wordt … gewelddadig behandeld) het
koningschap (of het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] (= handelt het koningschap
van de hemel krachtdadig), en (of ook/zelfs) krachtdadige(of sterke)( mense/persone/manne)n
(of geweldenaars) grijpen het (of nemen het met geweld (of het snel) (weg)/roven het).”

De Mensenzoon bedoelde met vers 12 de uitbreiding van het koninkrijk van God. Eerst was
de dienst voor de Here vooral beperkt tot het volk Israël. Na de komst van de Messias bereikte
de blijde boodschap ook de heidenen. Steeds meer mensen uit allerlei volken sloten zich met
hart en ziel aan bij het Christendom. Vanaf het begin van het optreden van Johannes de Doper
begon er een nieuw tijdperk.

Krachtdadige en sterke mensen in het geloof en in het vertrouwen op de Here Jezus, die stre-
ven ernaar om bij het koninkrijk van de almachtige God te horen (vgl. Luk.16:16). Het zijn
geen meelopers, maar dienstbare strijders en dappere Christenen (Luk.13:24, 1Kor.9:23-27,
Ef.6:10-18, Fil.3:8-14, 1Tim.6:11,12),327 die gehoorzaam zijn aan de opdracht die de Here
door middel van de Bijbel en de Heilige Geest aan hen geeft. Het is niet alleen maar iets dat je
komt aanwaaien. Als Christen moet je de kansen grijpen, die God je geeft.

13 “Al(le(s)) de profeten en (of ook/zelfs) de wet immers, (of want) profeteerden (= heb-
ben … geprofeteerd) tot en met (of zolang (als)/tot(dat)) Johannes,

Met de profeten en de wet werd in die tijd het hele Oude Testament aangeduid, dat eindigde
met het bijbelboek Maleachi. Daarin wordt geprofeteerd over

1. de knecht (of de boodschapper/engel) = Johannes de Doper (mogelijk als een Elia),
2. de Knecht (of de Boodschapper/Engel) van het verbond = de Here Jezus (Mal.3:1),
3. en een Elia als de voorloper van God de Vader en Koning Jezus (Mal.4:5).328

325 In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zo’n land is meestal een
eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich enigszins verbonden voelt met
zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar
op moet stellen. We zien een koninkrijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel
wél het geval. Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Griekse woord voor koningschap bete-
kent daardoor ook koninkrijk. In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was.
De woordgroep het koningschap van de hemel heeft dezelfde betekenis als het koningschap van God. De term
het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam van God niet wilden
uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de hemel. De andere
evangelisten hanteerden de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van God.
(Zie voor meer uitleg de verklaring bij Matteüs 3 vers 2b.)
326 Dit betekent helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken. Iedereen die God in gehoorzaamheid wil
dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. In principe kan iedereen zalig wor-
den, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!
327 Zo zijn veel dappere strijders ons voorgegaan, ook al kenden ze hun zwakke momenten (Hebr.11).
328 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
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Met de profeten en de wet bedoelde de Meester het oude tijdperk, dat na de komst van Johan-
nes als profeet werd afgesloten.

14 en (of zelfs/ook) als (of indien) jullie het (graag) willen (of wensen/verlangen/u het
(graag) wil (of wenst/verlangt)) aanvaarden (of aannemen/ontvangen): Hij is Elia, d(i)e zal (of
moet/op het punt staat te) komen (of verschijnen).”

Verreweg de meeste Joden dachten, dat de wegbereider van de 1e komst van de Messias als
mens naar de aarde dezelfde persoon was als de wegbereider van zijn 2e komst naar deze we-
reld. De wegbereider van de komst van God de Vader en van de 2e komst van de Mensenzoon
had de profeet Maleachi eeuwen geleden aangeduid met de naam Elia (Mal.4:5).329 Vanuit de
Joodse gedachtegang dat de grote Zoon van koning David (1012 – 972) 1 keer naar de aarde
zou komen als verlosser, was Johannes de Doper als de profeet Elia inderdaad gekomen.
Wanneer de meeste Joden dat graag zo wilden zien, dan kon dat (vgl. Luk.1:17). Daarom zei
de Here Jezus ook, dat Elia was gekomen, maar daarbij verwees Hij vooral naar de wegberei-
der van zijn 1e komst als mens naar deze wereld (Mal.3:1, vgl. Mat.17:12). Gods Zoon duidde
daarbij nog wel aan, dat Elia eveneens nog komen zal.

Veel Joden geloofden echter, dat de Messias (= de Gezalfde) hen niet alleen zou verlossen,
maar ook, dat de grote dag van het eindoordeel van God dichtbij gekomen was. Hij zou al zijn
vijanden vernietigen. Davids grote Zoon zou de Romeinen het land uitjagen, en zijn eeuwig
koninkrijk op aarde stichten. De Heiland ging daar heel duidelijk tegenin. Zijn koninkrijk is
niet van deze wereld (Joh.18:36). Niet de Zoon van God, maar zijn Vader in de hemel zal
uiteindelijk alle vijanden verslaan (Ps.110:1).330

Na zijn lijden en sterven steeg de Here Jezus van de aarde op naar de hemel (Hand.1:9). Hij
kwam de hemel binnen, en Hij nam plaats op de troon aan de rechterhand van God de Va-
der (Hand.2:33-36). De almachtige Heer gaf aan Hem de koninklijke macht over heel de
schepping (Dan.7:13,14, Op.1:5). Deze belangrijke gebeurtenissen zijn al achter de rug. Wij
leven vandaag ongeveer 2000 jaren later.

Kort voordat de Here Jezus als koning zal terugkomen, komt Jahweh (Zach.14:3-7). Met Jah-
weh wordt God de Vader bedoeld (Zach.14:7, vgl. Mat.24:36, Mark.13:32, Ps.110:1).331 Hij
zal eerst alles aan de voeten van de Messias Jezus onderwerpen (Ps.2, 110:1, Hand.2:33-36,
Hebr.1:13,14, 10:12,13). Daarna zal de Zoon van de almachtige God terugkomen, zoals Hij is
weggegaan (Hand.1:11). Dan komt de grote dag van het eindoordeel van de Here.

Voordat Jahweh zal komen, zal Hij de profeet Elia sturen (Mal.4:5).332 In het bijbelboek
Openbaring wordt het profetische werk van de 2 getuigen vergeleken met dat van de profeten
Mozes en Elia. Vuur zal uit hun mond komen, en hun vijanden verslinden. Als iemand hun
kwaad zal willen doen, zal hij worden gedood. Deze profeten en getuigen van God zullen de
hemel kunnen sluiten, zodat er geen regen zal vallen (Op.11:5,6, vgl. 1Kon.17:1, Jak.5:17).333

Een groot en machtig profeet als Elia zal de mensen met woorden en tekenen waarschuwen.334

329 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
330 Zie Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
331 De Statenvertalers vertaalden Gods naam Jahweh met de HEERE. Geen mens kan Hem (volledig) zien, want
dan zou hij of zij sterven (Ex.33:18-23). De heerlijkheid van Jahweh is daarvoor veel te groot.
De Here Jezus wordt echter nergens in de Bijbel met Jahweh aangeduid. Hij kan wél door mensen worden ge-
zien. Voor zijn komst als een sterfelijk mens op deze wereld, vertoonde de Zoon van God zich aan sommige
mensen als dé Knecht van de Here ofwel dé Knecht van Jahweh. Bij de beschrijvingen van zijn verschijningen in
het Oude Testament blijkt dat uit het tekstverband (Gen.16:10-13, 22:11,12, 31:11-13, Ex.3:2, Num.22:22-35,
Joz.5:13-15, Richt.6:11-23, 13:3-22, Zach.1:8-12).
332 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
333 Ook hebben de getuigen net als Mozes, de macht van God gekregen om water in bloed te veranderen, en de
aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak als ze dat willen.
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Johannes de Doper zei van zichzelf, dat hij niet Elia was. Hij deed geen wonderen en tekenen,
zoals die profeet. Hij was niet die grote en machtige Elia die de Joden toen verwachtten, en hij
kondigde ook niet de komst van de almachtige Vader voor de dag van het laatste oordeel aan.
Hij wilde vooral de weg vlak (laten) maken voor de Messias Jezus (Joh.1:21-34).

15 “De bezitter (of De hebbende/(vast)houder) van oren (= Wie oren heeft) [( om te horen
(of om te luisteren/begrijpen) )],335 moet (ernaar) luisteren (of (het) horen/(het) begrijpen)!”

Wie oren heeft, moet goed luisteren, en vooral nadenken over elk detail van de woorden die
de Here Jezus zojuist heeft gesproken (v.9b-14). Vooral het duidelijke onderscheid tussen het
al aanwezige koninkrijk van God en het komende koninkrijk was bij de leerlingen van de
Meester en de rest van het volk nog niet doorgedrongen. Het ontbrak hen aan het inzicht,

1. dat het koninkrijk en koningschap van God vanuit de hemel met de 1e komst van
de Mensenzoon naar deze aarde al was gekomen,

2. en dat het verwachte koninkrijk vanuit de hemel nog moest komen.

Voordat het verwachte koninkrijk komt, zal eerst de hemelse Vader komen en al zijn vijanden
verslaan. Daarna volgt de 2e komst van Gods Zoon als mens naar de oude wereld, en een kor-
te tijd later het laatste oordeel. Als dat alles is gebeurd, dan zal het verwachte koninkrijk van-
uit de hemel neerdalen (Op.20:9-22:5).336

Om dat alles goed te leren begrijpen en voor geestelijke groei is (naast het lezen en bestuderen
van de Bijbel ook) de hulp van de Heilige Geest nodig. Om die hulp te krijgen, is het noodza-
kelijk om in gehoorzaamheid de lieve Heiland Jezus te willen aanvaarden als Koning, en om
Hem in geloof volledig te willen vertrouwen (vgl. v.25-27). Vanuit die houding, ook al is die
onvolmaakt, kan iedereen met succes bidden om de hulp van de Heilige Geest (Luk.11:13)!

Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
334 Je zou kunnen zeggen, dat de profeet Elia in de Bijbel als een herhalend motief wordt gebruikt. Een motief is
de kleinste betekenisvolle eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Elia of een grote profeet als Elia treedt
op in donkere tijden met veel slechtheid en zonden.
335 De woorden om te horen (of om te luisteren/begrijpen) staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn hoogstwaar-
schijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
336 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
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7. Jezus waarschuwt een groot deel van zijn volksgenoten.

Hoofdstuk 11:16-19

16 “Waarmee nu, zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan kleine kinderen, die op
de markten zitten, en de anderen toeroepen,

17 en zeggen: “Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, en jullie hebben niet gedanst.
Wij hebben klaagliederen gezongen, en jullie hebben jezelf niet op de borst geslagen van ver-
driet”,

18 want, Johannes is gekomen, zelfs niet gewoon etend en drinkend, en zij zeggen: “Hij
heeft een kwaadaardige geest.”

19 “De Mensenzoon is gekomen, wel gewoon etend en drinkend, en zij zeggen: “Zie, een
gulzig mens en een wijnzuiper, een vriend van belastingpachters en zondaren!” De wijsheid is
gerechtvaardigd op grond van haar werken.”



Dit gedeelte uit Matteüs (v.16-19, vgl. Luk.7:31-35) sluit onmiddellijk aan bij de voorgaande
verzen (v.2-15, vgl. Luk.7:18-30). Daarin had de Here Jezus onder andere de betekenis van
het werk van Johannes de Doper uitgelegd. Uit wat de Zoon van God in de onderstaande ver-
zen (v.16-19) tegen zijn luisteraars zei, blijkt niet, dat Johannes, maar een groot deel van de
Joden buigzaam en wispelturig was.

De Mensenzoon vergelijkt zijn meeste volksgenoten met een groep wispelturige en heerzuch-
tige kinderen. Die groep kinderen op de markt verwacht van andere kinderen, dat ze meedoen
met hun willekeurig gekozen spelletjes. Als de betreffende groep een (bruilofts)feest wil na-
spelen, dan moet de andere groep kinderen zich daar maar aan aanpassen. Daarna wordt er
besloten, dat er een begrafenis moet worden uitgebeeld. Ook daar moet iedereen maar aan
voldoen. Wanneer er kinderen uit de andere groep niet met die aan hen opgedrongen spelletjes
mee willen doen, dan komen de kinderen van de eerste groep met hun verwijten. Er dreigt
ruzie te ontstaan.

16 “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarmee) nu, (of maar/en) zal Ik dit (of dat) geslacht ver-
gelijken? Het is gelijk aan (kleine) kinderen, (die) in (of door/met) (= op) (de) markten (gaan)
zitten (of verblijven/zich bevinden), (en) de anderen toeroepen,

17 en zeggen: “Wij hebben voor jullie (of u) op de fluit gespeeld, en (of ook/zelfs) jullie
hebben (of u hebt) niet (of nee) gedanst. Wij hebben [voor jullie (of u)] 337 klaagliederen ge-
zongen (of geklaagd), en (of ook/zelfs) jullie hebben (of u hebt) niet (of nee) je(zelf) (op de
borst) geslagen (van verdriet) (of geklaagd)”,

Met dit geslacht duidt de Here Jezus in vers 16 een generatie mensen uit zijn eigen tijd aan.
Hij vergelijkt die groep met kleine kinderen, die op de markten zitten, en de anderen toeroe-
pen, wat ze moeten doen. De Zoon van God heeft het hier dus over mensen die hun volksge-
noten voorschrijven, wat ze behoren te doen. Hij bedoelt daarmee vooral de “geestelijke” lei-
ders van zijn volk, die andere mensen hun spelregels ofwel hun zelfbedachte leefregels dwin-
gend opleggen.

Jezelf op de borst slaan (v.17) was in die tijd een teken van een heel groot verdriet. Dit deden
mensen bijvoorbeeld als een dierbaar persoon of een geliefd familielid was overleden.

18 want (of Immers,) Johannes is gekomen (of verschenen), zelfs (of en/ook) niet (ge-

337 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is afkomstig uit jongere handschriften, en hoogstwaarschijnlijk als
aanvulling en verduidelijking toegevoegd.
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woon) etend(e) en (of ook/zelfs) [niet] drinkend(e), en (of ook/zelfs) zij zeggen (of zij verkla-
ren): “Hij heeft (of bezit/houdt … (vast)) een (kwaadaardige) geest (of een demon).”

Johannes de Doper en de Here Jezus voldeden niet aan de oppervlakkige verwachtingen en
dwangmatige regeltjes van de schriftgeleerden, de Farizeeën en Sadduceeën met hun volge-
lingen. Daarom kwamen die met hun verwijten, en dreigde er een conflict te ontstaan.

Johannes bereidde zijn volksgenoten voor op de komst van de Messias, en leidde een sober en
afgezonderd leven. Hij nam geen gewoon eten en drinken zoals brood en wijn (Luk.1:15,
7:33),338 maar hij at sprinkhanen en wilde honing (Mark.1:6). Een groot deel van de mensen
verklaarde hem daarom voor krankzinnig, en bracht dat in verband met bezetenheid door een
kwaadaardige geest.

De Here Jezus echter, at en dronk gewoon als ieder ander mens. Hij stond veel dichter bij zijn
volksgenoten dan Johannes de Doper. Hij bracht de blijde boodschap, en Hij genas veel zie-
ken mensen. De Zoon van God werd echter door veel Joden weggezet als een gulzig iemand,
die teveel wijn drinkt. Daar kwam nog bij, dat Hij at en dronk met belastingpachters en zon-
daren. Dat werd door verreweg de meeste Farizeeën en hun aanhangers onder het volk ver-
oordeeld (Mat.9:10,11, Mark.2:16, Luk.5:30, 15:2, 19:7). Alles wat niet aan hun regeltjes vol-
deed, werd met willekeurige en oppervlakkige argumenten afgekeurd.

19 “De Zoon (of De Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= De Mensenzoon) is
gekomen (of verschenen), (wel gewoon) etend(e) en (of ook/zelfs) drinkend(e), en (of ook/
zelfs) zij zeggen (of zij verklaren): “Zie (of Kijk), een gulzig (of vraatzuchtig) mens en (of
ook/zelfs) een (wijn)zuiper (of een wijndrinker/alcoholist), een vriend van belastingpachters
(of tollenaren) en (of ook/zelfs) zondaren!” [En/Ook/Zelfs] de wijsheid is gerechtvaardigd
(geworden) (op grond) van(wege/uit/af) (of uit) haar werken.” 339

Zowel Johannes de Doper als de Here Jezus deden, ondanks hun uiterlijke verschillen, allebei
in gehoorzaamheid hun werk in dienst van het koninkrijk van God. Tussen hun werk in op-
dracht van de Almachtige, bestond geen tegenstelling. Nee, de Meester bouwde zelfs op het
werk van Johannes voort. Ze lieten zich allebei geen willekeurige en uiterlijke regeltjes van
mensen opleggen. Daaraan ergerden zich vooral de “geestelijke” leiders in Israël, want Jo-
hannes en de Heiland wilden niet naar hun pijpen dansen. Het leek, alsof die zogenaamd gees-
telijke leiders zich in de eerste plaats stoorden aan de manier en de vorm van het werk van de
profeet en de Mensenzoon. In de grond van de zaak bleek echter, dat ze bezig waren met hun
eigen koninkrijk, en ze zich niet wilden voegen onder leiding van het koningschap van God.

Met de wijsheid wordt het wijze plan van de Here bedoeld (Vergelijk Luk.7:29,30 met 7:35.).
De juistheid en rechtvaardigheid van die wijsheid werd (en wordt) aangetoond door het werk
van de Heiland die gezalfd is met de Heilige Geest (vgl. Joh.1:32-34, 5:36, 14:11), en ook
door de daden van al zijn dienaren, die gedaan zijn (en worden) met de hulp en de kracht van
Gods Geest.

338 Brood en wijn waren het dagelijks eten en drinken uit de tijd (Gen.27:28,37, Num.18:12, Deut.7:13, 11:14,
Jer.31:12, enz.). Denk bijvoorbeeld maar aan het heilig avondmaal. Het alcoholpercentage van wijn was in die
tijd vaak lager dan tegenwoordig, en het was toen ook moeilijker om aan zuiver drinkwater te komen.
339 In de gangbare handschriften staat hier haar kinderen (of haar zonen/dochters). Op grond van het tekstver-
band en de Codex Sinaïticus is voor haar werken gekozen.
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8. Jezus vervloekt de steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm.

Hoofdstuk 11:20-24

20 Toen begon Hij de steden waarin de meeste wonderen gebeurd waren, te verwijten, dat
zij zich niet bekeerden:

21 “O wee, Chorazin! O wee, Betsaïda! Ja, als in Tyrus en Sidon de wonderen waren ge-
beurd, die in jullie gebeurd zijn, hadden zij zich allang een keer in zak en as bekeerd.”

22 “Bovendien zeg Ik tegen jullie: “Het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn op de
dag van het oordeel dan voor jullie.”

23 “Ook jij, Kapernaüm, zal jij tot en met de hemel verheven worden? Tot en met het
dodenrijk zal jij neergestoten worden. Ja, als in Sodom de wonderen waren gebeurd, die in jou
gebeurd zijn, het zou altijd gebleven zijn, tot op de dag van vandaag.”

24 “Bovendien zeg Ik tegen jullie, dat het voor het land van Sodom draaglijker zal zijn op
de dag van het oordeel dan voor jou.”



Hoewel deze verzen (v.20-24, vgl. Luk.10:13-15) uit het boek Matteüs inhoudelijk goed aan-
sluiten bij het vorige gedeelte (v.16-19, vgl. Luk.7:31-35), zijn ze afkomstig uit een veel latere
periode tijdens het leven van de Here Jezus als mens op deze aarde. Hij had Galilea al verla-
ten, en deed in die tijd zijn werk in Judea. Vanuit die provincie in het zuiden van Israël zou
Hij nog één keer naar het noorden van het heilige land gaan om Galilea kort te bezoeken.
Vervolgens zou Hij zijn taak die Hij van God had gekregen, in Judea voortzetten, totdat Hij
daar de kruisdood zou sterven.

Dat het hier over een latere periode in Jezus’ leven gaat, is ook te merken aan het feit dat de
verwijten van de Meester feller en heviger worden. Het werd weleens tijd dat de mensen
waaronder de Heiland zolang had gewerkt, en die zoveel wonderen hadden gezien, zich zou-
den bekeren. Ze hadden de Here Jezus allang gelovig moeten aanvaarden als de Zoon van
God, en zich aan zijn gezag moeten onderwerpen.

De steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm lagen allemaal aan de noordkant van het Meer
van Galilea. Juist daar, in het noorden van het heilige land, had de Mensenzoon veel onder-
wijs gegeven en wonderen gedaan. Toch had het overgrote deel van de inwoners uit die ste-
den zich niet bekeerd. Ze hadden hun leven niet dienstbaar gemaakt aan het koninkrijk van
God. Hun bewondering voor het onderwijs van de Heiland en zijn wonderdaden leidde niet tot
een volledig vertrouwen in Hem.

20 Toen (of Op dat moment/Dan) begon Hij de steden in (of met/door) welk(e) (of
wat/wie) (= de steden waarin) de meeste (of grootste) krachten (of machten) (= wonderen)
gebeurd (of geworden/ontstaan) waren, te verwijten, (om)dat zij zich niet (of nee) bekeerden
(of zij geen berouw hadden):

Het woord Toen wil niet zeggen, dat dit gedeelte (v.20-24, vgl. Luk.10:13-15) in het verloop
van de tijd direct aansluit bij het vorige (v.16-19, vgl. Luk.7:31-35).

21 “O wee (of Helaas/Ach) [(aan) (jo)u], Chorazin! O wee (of Helaas/Ach) [(aan) (jo)u],
Betsaïda! (Om)dat (= Ja,) als (of indien) in (of met/door) Tyrus en (of ook/zelfs) Sidon de
krachten (of de machten) (= de wonderen) waren gebeurd (of geworden/ontstaan), d(i)e in (of
met/door) jullie (of u) gebeurd (of geworden/ontstaan) zijn, allang (of lang geleden/vroeger)
hadden zij zich bekeerd (of hadden zij berouw gehad) een keer (of ooit/altijd) in (of met/door)
zak en as.”
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De uitdrukking o wee was zowel een waarschuwing voor de dreigende berechting van God als
een uitdrukking van verdriet. De toehoorders en volgelingen van de Here Jezus moesten goed
beseffen, dat het verwerpen van de blijde boodschap grote gevolgen heeft. Ook had de Men-
senzoon verdriet over de ramp, die de meeste inwoners van Chorazin en Betsaïda zouden
meemaken. Door hun structurele onverschilligheid tegenover het onderwijs van Gods Zoon
gingen ze hun ondergang tegemoet.

De plaats Chorazin lag enkele kilometers ten noordwesten van de stad Kapernaüm. Betsaïda
was een vissersplaatsje. Het bevond zich ten noordoosten van Kapernaüm aan de oostkant van
de Jordaan, waar die rivier uitmondt in het Meer van Galilea. De discipelen Filippus, Andreas
en Simon Petrus kwamen oorspronkelijk uit Betsaïda vandaan (Joh.1:45).

Tyrus en Sidon waren rijke handelssteden ten noorden van Israël. Sidon is een heel oude stad
aan de kust van de Middellandse Zee. De Sidoniërs stamden af van Kanaän, een zoon van
Cham (Gen.10:6,15,19). Vanuit Sidon was de stad Tyrus gesticht. Hoewel Tyrus een dochter-
stad van Sidon is, overschaduwde de dochterstad al gauw haar moederstad in rijkdom, eer en
macht. Het was een erg invloedrijke stad (Jes.23:8). Het lag oorspronkelijk voor een deel aan
de kust en voor een deel op een nabijgelegen eiland. Sinds de verovering door de jonge Griek-
se koning Alexander de Grote (336/332 – 323) is het min of meer een schiereiland geworden.
De heidense steden Tyrus en Sidon waren in Israël bekend om hun slechtheid en onbetrouw-
baarheid (Jes.23, Jer.47:4, Ezech.26-29, Am.1:9).

In de Oudheid droegen de mensen in het Midden-Oosten vaak een rouwzak, als ze wilden la-
ten zien, dat ze erg veel verdriet hadden (Gen.37:34, Jer.6:26, Am.8:10, Mi.1:16), en als teken
van rouw deed men toen aarde of as op het hoofd (Joz.7:6, 1Sam.4:12, 2Sam.1:2, 13:19a,
Job 2:12b, Jes.61:3a).

Als de Zoon van God in Tyrus en Sidon evenveel onderwijs had gegeven en wonderen had
gedaan als in Chorazin en Betsaïda, dan zou verreweg het grootste deel van de inwoners van
die 2 heidense steden zich allang hebben bekeerd. Daaruit blijkt heel duidelijk, hoe groot de
onverschilligheid en het ongeloof in Israël was. Daarom zou de berechting van Chorazin en
Betsaïda ook grotere gevolgen hebben, dan die van de steden Tyrus en Sidon.
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22 “Bovendien (of Niettemin/Toch/Maar) zeg (of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u): “Het
zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in (of met/door) (= op) (de) dag van (het) oordeel dan
voor jullie (of u).”

De dag van het oordeel is de dag waarop God, als de oude schepping met de aarde zojuist is
vernietigd, iedereen zal beoordelen (Hand.17:31, 2Pet.3:10-12, Op.20:11-15).

23 “Ook (of Zelfs/En) jij (of u), Kapernaüm, zal jij (of je/zult u) tot en met (of tot(dat))
een (= de) (wolken/sterren)hemel verheven worden? 340 Tot en met (of Tot(dat)) (het) doden-
rijk (of (de) onderwereld) zal jij (of zal je/(zult) u) neergestoten (of neergegooid/neergewor-
pen) worden. (Om)dat (= Ja,/want) als (of indien) in (of met/door) Sodom de krachten (of de
machten) (= de wonderen) waren gebeurd (of geworden/ontstaan), d(i)e in (of met/door) (jo)u
gebeurd (of geworden/ontstaan) zijn, het zou altijd (of een keer/ooit) gebleven (of verbleven)
zijn, tot (aan) (= tot op) de (dag van) vandaag (of de (of het) (dag van) heden).”

Kapernaüm (= Dorp van Nahum) was een welvarende plaats. Het was de belangrijkste stad in
haar omgeving. Bovendien had de Here Jezus daar zelfs een tijd gewoond (Mat.4:13). Hij had
er veel onderwijs gegeven en wonderen gedaan. Daarmee was die stad heel erg bevoorrecht.
Zij leek wel tot en met de wolkenhemel verheven te worden. De stad Kapernaüm wordt echter
wat haar onverschilligheid en haar ongeloof betreft, niet eens meer vergeleken met Tyrus en
Sidon, maar met de vroegere stad Sodom. Verreweg de meeste inwoners van die stad waren
nog slechter, dan die van de steden Tyrus en Sidon. Om die structurele kwaadaardigheid en
slechtheid had de Here de stad Sodom met de omliggende stadjes en dorpen volledig ver-
woest (Gen.19:24-28, Deut.29:23, Jer.23:14, vgl. Deut.32:32, Jes.1:10, Jer.49:18, 50:40).

Het dodenrijk moet niet worden verward met de hel. De mensen die de hemelse Vader niet
willen dienen, gaan na hun sterven naar het dodenrijk (Ps.9:18, 31:18b, 49:14,15, Luk.16:23).
Daar wachten ze op hun eeuwige bestemming (Dan.12:2, Mat.25:46a, Joh.5:28,29). Bij het
laatste oordeel zal het dodenrijk met de doden in de poel van vuur (= de hel) worden gewor-
pen (Op.20:11-15). Als de stad Kapernaüm tot en met het dodenrijk zou worden neergestoten,
wil dat zeggen, dat zij in de toekomst zou worden verwoest. Het zou een trieste en afschrik-
wekkende stad worden, en het zou met verreweg de meeste inwoners ervan erg slecht aflopen.

Wanneer de Meester in Sodom had gewoond, en daar het werk had gedaan, zoals in Kaper-
naüm, dan zou zelfs het overgrote deel van de inwoners van die zeer slechte en verdorven stad
zich hebben bekeerd…!! Als de Here Sodom en de omliggende stadjes en dorpen niet heeft
gespaard, dan was het ook niet erg aannemelijk, dat de stad Kapernaüm vrijuit zou gaan. Hoe
vreselijk moest het lot wel niet zijn, dat die stad met haar meeste inwoners zou treffen!

24 “Bovendien (of Niettemin/Toch/Maar) zeg (of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u), (om)-
dat (voor het) land (of (de) grond/aarde) van Sodom het draaglijker zal zijn in (of met/door)
(= op) (de) dag van (het) oordeel dan voor (jo)u.”

De mensen worden door de hemelse Vader niet alleen beoordeeld op grond van hun daden,
maar ook op basis van wat ze hadden kunnen doen. Als iemand meer genade en gunsten van
God heeft gekregen, dan heeft hij of zij ook meer verantwoordelijkheid. Wanneer de welda-
den van de Here niet leiden tot bekering en daadkracht in zijn koninkrijk, dan zullen de ge-
volgen van de berechting daardoor ook groter zijn. Voor de mensen die wel van de blijde
boodschap hebben gehoord, maar er niet naar wilden luisteren, zal de veroordeling en het
vonnis van de Almachtige nog vreselijker uitpakken, dan voor hen die nauwelijks of helemaal
niets van het evangelie hebben vernomen (Luk.12:47,48, vgl. Mark.12:40, Luk.20:46,47).

340 In jongere handschriften staat hier … Kapernaüm, [de] tot aan (of totdat) de (wolken/sterren)hemel ver-
hoogd(e), …. Op grond van de Codex Sinaïticus is voor … Kapernaüm, zal jij (of je/zult u) tot aan (of totdat)
een (= de) (wolken/sterren)hemel verheven worden? gekozen.
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De profetie over de steden Chorazin, Betsaïda en Kapernaüm zijn helaas volledig in vervul-
ling gegaan. Door de oorlogen tussen de Joden en de Romeinen zijn deze steden helemaal
verwoest. Dat is tot op de dag van vandaag bij de puinhopen van die steden nog steeds goed te
zien.

De onderstaande foto’s zijn genomen op 28 juli 2011.

Nog triester en vreselijker is echter het lot voor de inwoners van deze steden, die zich niet
hebben bekeerd.



231

9. Jezus' dankzegging en uitnodiging.

Hoofdstuk 11:25-30

25 In die tijd nam Jezus het woord, en zei: “Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en van
de aarde, omdat U deze dingen voor wijze en verstandige mensen verborgen hebt, maar ze aan
onmondige mensen hebt geopenbaard.”

26 “Jazeker, Vader, omdat het zo een genoegen was voor U.”

27 “Alle dingen zijn aan Mij overgegeven door mijn Vader, en niemand kent de Zoon
behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en aan wie dan ook de Zoon
Hem zou willen openbaren.”

28 “Komt naar Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven.”

29 “Neemt mijn juk op jullie, en leert van Mij, omdat Ik zachtmoedig ben, en nederig van
hart, en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen,

30 want mijn juk is zacht, en mijn last is licht.”



De verzen 25 tot en met 30 uit het 11e hoofdstuk (vgl. Luk.10:21,22) komen in tijdsvolgorde
na het vorige gedeelte (v.20-24) (vgl. Luk.10:13-15). Uit het Evangelie van Lukas weten we,
dat tussen die 2 gebeurtenissen in, de 70 discipelen zijn teruggekeerd (Luk.10:17-20), die de
Here Jezus eropuit had gestuurd (Luk.10:1-12,16). Waarschijnlijk is de volgorde van de ge-
beurtenissen als volgt:

Gebeurtenis Matteüs Lukas

De uitzending van 70 discipelen. 10:1-12,16

Gods Zoon vervloekt een aantal steden. 11:20-24 10:13-15

De terugkeer van de 70 discipelen. 10:17-20

De Mensenzoon bedankt zijn Vader in de hemel. 11:25-27 10:21,22

De Heiland wijst de 70 discipelen op hun geluk. 10:23,24

Jezus nodigt de mensen die Hem willen dienen, uit. 11:28-30

De teruggekeerde discipelen hadden de blijde boodschap gebracht, en ze waren erg voldaan,
omdat ze macht hadden over de kwaadaardige geesten. Mede door dat succes van de rondreis
van die 70 discipelen is de dankbaarheid van de Here Jezus ten opzichte van zijn Vader in de
hemel goed te verklaren.

25 In (of Met/Door) die tijd nam Jezus het woord (of antwoordde Jezus/begon Jezus te
spreken), (en) zei (of sprak): “Ik stem in met (= Ik dank/loof) U (of Jou), Vader, Heer van de
(wolken/sterren)hemel en van de aarde (of de grond/het land), (om)dat U (of Jij/Je) deze( din-
ge)n van(af/uit) (= voor) wijze[n] (of geschoolde[( mense)n]/geleerde[n]) en verstandige(of
intelligente/wijze)( mense)n verborgen hebt, en (of ook/zelfs) (= maar) ze aan onmondi-
ge( mense)n (of (kleine) kinderen/minderjarigen) hebt geopenbaard (of onthuld).”

Bij de uitdrukking In (of Met/Door) die tijd is het niet precies duidelijk over welke periode
het gaat.

De Here Jezus spreekt in vers 25 de Heer van de hemel en van de aarde aan als zijn Vader.
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Hij was zijn hemelse Vader dankbaar voor het resultaat van zijn werk. Voor mensen die zich-
zelf heel wijs en verstandig vonden, had God de blijde boodschap van verlossing van de zon-
den verborgen. Met deze groep mensen bedoelde de Meester vooral de schriftgeleerden en de
Farizeeën. Zij werden door vrijwel alle Joden beschouwd als de deskundige en bevoegde
godsdienstleraren en theologen. Verreweg de meeste van die geleerde theologen vertrouwden
(bijna) volledig op hun eigen inzicht en verstand.

Voor mensen die dachten, dat ze onmondig waren, en weinig betekenden in deze wereld, had
de Almachtige juist het evangelie geopenbaard (vgl. Mat.5:3); voor mensen die door de
schriftgeleerden en Farizeeën met minachting werden beschouwd als de volksmenigte die de
wet niet kent (Joh.7:49). Die eigenwijze mensen werden om hun hoogmoedige houding met
geestelijke blindheid geslagen.

In het bovenstaande vers bedoelde de Heiland niet, dat voor alle wijze en verstandige mensen
de blijde boodschap verborgen was, en voor alle onmondige mensen die prachtige boodschap
werd geopenbaard.341 Nee, het gaat erom, dat je niet in de eerste plaats vertrouwt op je eigen
wijsheid en verstand, maar op de liefde en genade van de Here Jezus.

26 “Ja(zeker), Vader, (om)dat het zo (of op deze manier) een genoegen (of een wens/keu-
ze) werd (of gebeurde/ontstond) (= was) voor (of in tegenwoordigheid van) U (of Jou) (= voor
uw ogen).”

27 “Al(le(s)) (dingen) zijn (aan) Mij overgegeven (of overhandigd/overgedragen) door
(of onder invloed van) mijn Vader, en (of ook/zelfs) niemand (of niet één/niets) kent de Zoon
(of de Nakomeling/Afstammeling) behalve (als) (of tenzij/dan/als (toch) niet) de Vader, en (of
ook) niet (= noch) (een zeker) iemand (of iets) (= en niemand) kent de Vader behalve (als) (of
tenzij/dan/als (toch) niet) de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling), en (of ook/zelfs) (aan)
wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (= wie dan ook) de Zoon (of de Nakomeling/Af-
stammeling) (Hem (of het)) zou (of mocht) willen openbaren (of onthullen).”

Met alle dingen wordt hier de hele schepping bedoeld. De hemelse Vader heeft aan zijn Zoon
de macht over de schepping overgedragen (Joh.3:35). Daarmee kreeg Hij ook de verantwoor-
ding om die schepping met de mensen te bevrijden van de zonden.

Niemand kent de Mensenzoon zo goed als zijn Vader in de hemel Hem kent. Niemand kent de
Almachtige zo goed als de Here Jezus. Niemand kan God de Vader leren kennen zonder zijn
Zoon Jezus te kennen. Alleen de mensen aan wie de Heiland zijn Vader openbaart, die zullen
de Here leren kennen, want niemand kan bij de Almachtige komen, dan alleen door de gezalf-
de Jezus (Joh.14:6,7a).

Uitsluitend op basis van eigen inzicht en het beperkte menselijk verstand zul je Hem nooit le-
ren kennen (vgl. Mat.16:17). Ons menselijk verstand, dat ook nog door de zonde gehandicapt
is, is daar niet toereikend of geschikt voor. Om de Here te leren kennen, hebben we de open-
baring nodig van de Heilige Geest. Aan iedereen die zich gewillig en in vertrouwen aan God
de Zoon onderwerpt, zal de Almachtige de Heilige Geest geven (Luk.11:13).

Hoewel de Here van tevoren weet, welke mensen er voor Hem zullen kiezen, en Hem zullen
dienen (Op.13:7,8, 17:8), is het niet zo, dat Hij vanaf het begin van de schepping al een aparte
groep mensen heeft uitgekozen (= uitverkoren) die door het lijden en sterven van de Here Je-
zus zal worden verlost, en dat de rest van de mensen gewoon heel erg veel pech heeft gehad,

341 Er staat niet de wijze en verstandige mensen en de onmondige mensen, maar wijze en verstandige mensen en
onmondige mensen. Hieruit blijkt duidelijk, dat de Heiland niet alle mensen uit die 2 groepen over één kam
scheert. Denk bijvoorbeeld maar aan de Farizeeën Nikodemus (Joh.3:1-21, 7:50,51, 19:39-42) en Jozef van
Arimatea (Mat.27:57-60, Mark.15:42-46, Joh.19:38-42).
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doordat zij niet door de hemelse Vader uitgekozen (= niet uitverkoren) zijn om zijn kinderen
te worden. Het zou een zware last zijn om vanuit die gedachte in onzekerheid te leven met de
steeds terugkerende vraag: “Ben ik wel uitgekozen?” Nee, de Heer van hemel en aarde heeft
met en door het grote offer van zijn Zoon aan het kruis alle mensen uitgekozen (Ef.1:3-14),
want dat volmaakte offer was (en is) voldoende voor de betaling van alle zonde van alle men-
sen van de hele wereld (1Joh.1:1,2)! 342 Ja, God de Vader hield (en houdt) zoveel van alle
mensen, dat Hij zelfs zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die in Hem ge-
looft, en dus op Hem vertrouwt, niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. De hemelse
Vader wil juist graag, dat de wereld door het offer van zijn Zoon behouden ofwel gered zal
worden (Joh.3:16,17). Het is zijn wens, dat alle mensen voor altijd gelukkig zullen worden.

God dringt mensen zichzelf en het eeuwige geluk niet op. Mensen zijn geschapen naar zijn
beeld en gelijkenis, en zullen dus hun eigen keuze moeten maken. Nadat de zonde in de we-
reld was gekomen, was het echter voor de mensen niet meer mogelijk om voor de Here te kie-
zen. Doordat Jezus de Gezalfde voor alle zonden heeft betaald, is die mogelijkheid er weer
wel. Met en door het volmaakte offer van Gods Zoon koos Jahweh 343 voor alle mensen. Het
is nu voor ieder mens de tijd om voor Hem te kiezen.

Mensen die voor de Here kiezen, zijn sterk en krachtdadig in het geloof en in het vertrouwen
op de Heiland (Zie de uitleg van Mat.11:12.). Zij streven ernaar om bij het koninkrijk van de
Almachtige te horen (vgl. Luk.16:16). Het zijn geen meelopers, maar dienstbare strijders en
dappere Christenen (Luk.13:24, 1Kor.9:23-27, Ef.6:10-18, Fil.3:8-14, 1Tim.6:11,12),344 die
gehoorzaam zijn aan de opdracht die God door middel van de Bijbel en de Heilige Geest aan
hen geeft. Het is niet alleen maar iets dat je komt aanwaaien. Als Christen moet je de kansen
grijpen, die de Here je geeft. Daar sluit de oproep in het volgende vers nauw bij aan.

Hoewel het erop leek, dat de Here Jezus bij verreweg de meeste Joden veel resultaat had bij
zijn werk, was dat eigenlijk voor een groot deel maar schijn. Ja, de Meester maakte veel in-
druk op de volksmenigte (Mat.7:28,29), en de mensen kwamen graag bij Hem om te worden
genezen (Mat.8:16,17). Tot een volledig geloof en vertrouwen in de Heiland als de Zoon van
God kwam het echter bij het overgrote deel van de Joden niet. Daarom volgt er nog een dui-
delijke oproep, voordat de Messias zich geleidelijk gaat terugtrekken, en zich meer en meer
gaat richten tot de mensen die wel echt naar Hem willen luisteren, en Hem willen volgen en
gehoorzamen.

28 “Komt naar (of tot/bij) Mij, al(le(n/s)) (of ieder(een)/elk … is) d(i)e vermoeid en be-
last zijn, en (of ook/zelfs) Ik zal jullie (of u) rust geven.”

De meeste Joden waren in die tijd vermoeid en belast door de talrijke regels en voorschriften
die de schriftgeleerden en de Farizeeën aan hen hadden opgelegd (Mat.23:4, 9:36, Luk.11:46,
Hand.15:10, vgl. Rom.8:15). Die regels en voorschriften gaven geen innerlijke rust, want ze

342 Dit betekent helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken. Iedereen die God in gehoorzaamheid wil
dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. In principe kan iedereen zalig wor-
den, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!
343 Met Jahweh wordt God de Vader bedoeld (Zach.14:7, vgl. Mat.24:36, Mark.13:32, Ps.110:1). Geen mens kan
Hem (volledig) zien, want dan zou hij of zij sterven (Ex.33:18-23). De heerlijkheid van Jahweh is daarvoor veel
te groot. (De Statenvertalers vertaalden Gods naam Jahweh met de HEERE.)
De Here Jezus wordt echter nergens in de Bijbel met Jahweh aangeduid. Hij kan wél door mensen worden ge-
zien. Voor zijn komst als een sterfelijk mens op deze wereld, vertoonde de Zoon van God zich aan sommige
mensen als dé Knecht van de Here ofwel dé Knecht van Jahweh. Bij de beschrijvingen van zijn verschijningen in
het Oude Testament blijkt dat uit het tekstverband (Gen.16:10-13, 22:11,12, 31:11-13, Ex.3:2, Num.22:22-35,
Joz.5:13-15, Richt.6:11-23, 13:3-22, Zach.1:8-12).
344 Zo zijn veel dappere strijders ons voorgegaan, ook al kenden ze hun zwakke momenten (Hebr.11).
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waren gebaseerd op het idee dat iedereen zijn of haar eigen eeuwige geluk kon en moest ver-
dienen door goede werken. Je weet immers nooit zeker, of je wel voldoende goede werken
gedaan hebt. Bovendien waren al die plichten en voorschriften voor de meeste Joden nauwe-
lijks of niet te volbrengen (vgl. Hand.15:10). De regels van de Farizeeën hielden geen reke-
ning met de sociale en financiële omstandigheden van de mensen (Mat.23:13/14,23)

29 “Neemt (… op (of weg/mee)) mijn juk op jullie (of u), en (of ook/zelfs) leert van(uit/
af) Mij, (om)dat Ik zachtmoedig (of mild/zachtaardig) ben, en (of ook/zelfs) nederig van hart,
en (of ook/zelfs) jullie zullen (of u zult) rust vinden (of aantreffen/ontmoeten/ontdekken) voor
jullie (of uw) zielen,

30 want (of immers) mijn juk (is) aangenaam (of goed) (= zacht), en (of ook/zelfs) mijn
last (of mijn lading/vracht) is licht.”

De uitdrukking nederig van hart betekent, dat iemand echt nederig is, en zich niet alleen maar
zo voordoet. Het hart zagen de mensen in die tijd als de kern en vertegenwoordiging van de
hele mens.345 Het hart was de oorsprong van al het leven (Spr.4:23). Als het hart nederig is,
dan is dus de hele mens echt nederig.

De Mensenzoon was (en is) niet hooghartig en onverbiddelijk zoals de schriftgeleerden en
Farizeeën, maar juist zachtmoedig en nederig (vgl. Fil.2:8).

Met het juk van de Here Jezus worden zijn regels en voorschriften bedoeld. Die regels en
voorschriften zijn niet vermoeiend, maar aangenaam (Rom.8:14,15, 1Joh.5:3). Zijn last is niet
zwaar, maar juist licht. Zijn juk is voor alle mensen een passend juk, dat uit liefde is opgelegd.
Dat komt, doordat de Zoon van God met zijn liefdevolle regels en voorschriften het beste met
ons voor heeft. Hij wil namelijk voorkomen, dat de mensen zich door hun zonden in het onge-
luk storten (b.v. Hand.15:10,28,29). Slavendienst van de macht van de zonde en van de satan
wordt bij de Heiland liefdedienst. Zijn juk en last geven innerlijke rust en zekerheid over het
eeuwige geluk.

345 Dit blijkt uit de parallellismen die in de Bijbel voorkomen (Ps.13:3, 16:9, 19:9, 24:4, 26:2, Spr.2:2,10, 3:1,
4:21, 5:21, 7:24,25).
Bij een parallellisme staan 2 of meer (bij)zinnen bij elkaar. Die zinnen zeggen met andere woorden min of meer
hetzelfde, waardoor ze elkaar aanvullen en ophelderen. Dit kwam in de Hebreeuwse literatuur veel voor.
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10. Aren plukken op de sabbat.

Hoofdstuk 12:1-8

1 In die tijd ging Jezus op de sabbat door de korenvelden. Zijn discipelen nu, waren
hongerig, en zij begonnen aren te plukken en te eten.

2 De Farizeeën hadden dit gezien, en zeiden tegen Hem: “Zie, uw discipelen doen, wat
men niet mag doen op de sabbat!”

3 Hij echter, zei tegen hen: “Hebben jullie niet gelezen, wat David deed, toen hij honge-
rig was, en zij die met hem waren?”

4 “Hoe hij het huis van God binnenging, en hij at van de toonbroden, waarvan hij niet
mocht eten, en zij die met hem waren niet, behalve alleen de priesters?”

5 “Of hebben jullie niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de
sabbat ontheiligen zonder schuldig te zijn?”

6 “Ik nu, zeg tegen jullie: “Iemand die meer is dan de tempel, is hier.”

7 “Als jullie echter, hadden geweten, wat het betekent: “Barmhartigheid wil Ik, en niet
het offeren”, dan hadden jullie nooit de onschuldige mensen veroordeeld.”

8 “De Mensenzoon is immers Heer over de sabbat.”



Het bovenstaande begin van hoofdstuk 12 (v.1-8) (vgl. Luk.6:1-5) sluit in tijdsvolgorde aan
bij de periode waarin Jezus Matteüs opriep om Hem te volgen (Mat.9:9-13, vgl. Luk.5:27-32),
en waarin Hij onderwijs gaf over het vasten (Mat.9:14-17, vgl. Luk.5:33-39). De Meester had
toen nog geen 12 toekomstige apostelen aangesteld (Mat.10:2-4, vgl. Luk.6:12-16).

1 In (of Met/Door) die tijd ging (of reisde/(ver)trok) Jezus (weg) op de sabbat door
(middel van) (of via) de korenvelden. Zijn discipelen (of Zijn leerlingen/volgelingen) nu, (of
maar/en) waren hongerig (of hadden honger), en (of ook/zelfs) zij begonnen aren te plukken
en (of ook/zelfs) te eten.

Bij de uitdrukking In (of Met/Door) die tijd is het niet precies duidelijk over welke periode
het gaat.

2 De Farizeeën [nu, (of en/maar)] hadden (dit) (na/in)gezien (of bezien/(op)gemerkt/be-
keken/geweten), (en) zeiden (of spraken) tegen Hem: “Zie (of Kijk), (jo)uw (of je) discipelen
(of leerlingen/volgelingen) doen (of maken), wat (of welk(e)/wie) niet (of nee) toegestaan is
(of geoorloofd is) (= wat men niet mag) (te) doen (of (te) maken) in (of met/door) (= op) (de)
sabbat!”

In de wetten die God via de profeet Mozes aan zijn volk had gegeven, stond, dat de Israëlieten
tijdens het reizen of wandelen wat aren mochten plukken van een akker om wat te kunnen
eten (Deut.23:25). Volgens de Farizeeën echter, was het plukken en stukwrijven van aren op
de sabbat verboden, want dat zou eigenlijk graan oogsten zijn op de rustdag. Op het opzette-
lijk schenden van de sabbatsrust stond trouwens de doodstraf (Ex.31:14,15, Num.15:22-36).

Uit deze verzen (v.1-8) blijkt, dat de tegenstelling tussen de Farizeeën en de Mensenzoon in
de loop van de tijd steeds duidelijker werd; de tegenstelling tussen de zogenaamde geestelijke
leiders, die hun volksgenoten zware lasten van wetten en regels oplegden, en de Heiland die
evenals zijn hemelse Vader, met zijn liefdevolle wetten het beste met iedereen voor heeft. De
Here heeft namelijk de rustdag uit liefde aan de mensen gegeven (Mark.2:27), en juist niet als
een last van slavernij (Deut.5:12-15).
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3 Hij nu, (of en/maar) (= Hij echter,) zei (of sprak) tegen hen: “Hebben jullie (of Hebt u)
niet (of nee) gelezen, wat (of welk(e)/wie) David deed (of maakte), toen (of wanneer/terwijl)
hij hongerig was (of honger had), en (of ook/zelfs) (zij) d(i)e met hem (waren)?”

Natuurlijk hadden de Farizeeën dit gelezen. Met ironie werd deze vraag gesteld.

4 “Hoe hij [tot (of naar/(tot) in)] het huis (of de huishouding/woning) van God binnen-
ging (of binnenkwam), en (of ook/zelfs) hij at van de toonbroden, wat (of welk(e)/wie) niet
(of nee) toegestaan is (of geoorloofd is) voor hem (= waarvan hij niet mocht) (om te) eten, en
(of ook) niet (= noch) (zij) d(i)e met hem (waren,) behalve (als) (of tenzij/als (toch) niet) al-
leen de priesters?”

Er moesten van de Here op elke sabbatdag 12 broden worden gebakken om in de tabernakel
op een gouden tafel neer te leggen. Het moesten 2 stapels van 6 broden zijn. Zo moesten ze
voor God als een offer worden tentoongesteld. Na een week moesten die toonbroden worden
vervangen door 12 nieuwe broden. De oude broden, die werden weggehaald, mochten door de
priesters worden opgegeten (Lev.24:5-9).

David echter, at met de mensen die bij hem waren, van de toonbroden (1Sam.21:1-6), die nor-
maal gesproken alleen door de priesters mochten worden gegeten (Lev.24:5-9). Toch werd in
dit geval niet de wet overtreden, want de bedoeling van de wet is de liefde voor de Here (1e ta-
fel) (vgl. Deut.5:6) en voor de medemens (2e tafel) (vgl. Lev.19:18, Luk.10:26,27). In een si-
tuatie van overmacht is het niet liefdevol om je hongerige medemensen geen eten te geven.
Ceremoniën en rituelen zijn daaraan ondergeschikt.

5 “Of hebben jullie (of hebt u) niet (of nee) gelezen in (of met/door) de wet, (om)dat op
de sabbat de priesters in (of met/door) de tempel de sabbat ontheiligen (of ontwijden/schen-
den), en (of ook/zelfs) onschuldig zijn (= zonder schuldig te zijn)?”

Ook op de sabbat (= de 7e dag) moesten de priesters in de tempel hun werk doen. Er moesten
op de rustdag zelfs bijzondere offers worden gebracht (Lev.24:8,9, Num.28:9,10).346

6 “Ik nu, (of en Ik/maar Ik) zeg (of verklaar) tegen jullie (of u) [(om)dat]: “(Een) Gro-
ter(e) (of (Een) Meerder(e)/Ouder(e)/Sterker(e)) (= Iemand die meer is) dan de tempel(,) is
hier.”

Als het werk in de tempel van meer belang was dan de rust op de sabbat, dan gold dat zeker
voor de dienst voor de Here Jezus. De Zoon van God is immers veel belangrijker dan de tem-
pel! Wanneer de priesters op de rustdag hun werk moesten doen, dan gold dat nog meer voor
de discipelen van de Meester. Ze volgden Hem bij zijn reis door de korenvelden, en hadden
bij hun werk ook eten nodig.

7 “Als (of Indien) nu, (of maar/en) (= Als echter,) jullie hadden (of u had) geweten, wat
(of welk(e)/wie) het is (= het betekent): “Barmhartigheid (of Medelijden) wil Ik (graag) (of
wens Ik/verlang Ik), en (of ook/zelfs) niet (of nee) (het) offeren (of een (slacht)offer/een of-
ferdier) (vgl. Hos.6:6a)”,347 (dan) hadden jullie (of had u) niet (of nee) ooit (of een keer/altijd)
(= dan hadden jullie nooit) de onschuldige( mense)n veroordeeld.”

Omdat de Here Jezus nog niet zo lang geleden de belastingpachter Matteüs had opgeroepen
om Hem te volgen, en Hij had meegegeten met hem en andere belastingpachters, hadden de
Farizeeën daar al eerder op een verwijtende manier naar gevraagd. Ook toen had de Meester
gezegd:” Barmhartigheid wil Ik, en niet het offeren (Mat.9:10-13).” Blijkbaar was deze duide-
lijke boodschap niet tot hun harten doorgedrongen. Ze wilden niet naar de Mensenzoon luiste-

346 Bovendien werden de jongetjes op de 8e dag na hun geboorte besneden, ook als het dan op de sabbat was.
347 Zie Turennout T. van, Hosea, redder, Grijpskerk, 2019.
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ren, en Hem erkennen als de reeds lang verwachte en beloofde Messias (= Gezalfde); als de
Zoon van God. Mede daardoor begrepen ze niet, waarom de Almachtige zijn wetten aan zijn
volk Israël had gegeven.

Ja, de Farizeeën hielden zich uiterlijk trouw aan de regels. Dat bleek onder andere uit het feit
dat ze op tijd hun offers lieten brengen. Ze dachten, dat het dan wel in orde was met hun le-
ven. De hemelse Vader echter, wil niet met offers tevreden worden gesteld (Ps.40:7, 51:18,19,
Hebr.10:5,7), en ook niet met het uiterlijk volgen van de regels. We moeten de Here vooral
liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf (Lev.19:18b, Deut.6:5).

De zogenaamd orthodoxe schriftgeleerden vergaten, dat het belangrijkste doel van de wetten
was (en is) om de liefde voor de almachtige God en voor de medemens te bevorderen. Daar-
om had Hij bijvoorbeeld de reinigingswetten aan de Israëlieten gegeven om nare ziekten die
in die tijd veel voorkwamen, te voorkomen.348 De liefde voor Hem, en vooral de liefde voor
hun medemensen zagen de Farizeeën helaas over het hoofd. Ze waren niet vol liefde en barm-
hartigheid (Mat.23:23), terwijl daar in het Oude Testament herhaaldelijk duidelijk op wordt
gewezen (Lev.19:18b, Ps.51:18,19, Hos.6:6, vgl. Mat.5:43, 19:19b, Hebr.10:5-8). Ze wezen
niet alleen de zonden af, maar ook de zondaren. Voor hen kenden ze wel de rechtvaardige
regels van de wet en hun zogenaamd orthodoxe traditieleer, maar ze kenden geen barmhartig-
heid. In de praktijk vonden ze de vorm van de wetten van de Here blijkbaar belangrijker dan
de inhoud. Daarmee maakten de Farizeeën die liefdevolle wetten voor zichzelf en hun volge-
lingen krachteloos (Mat.15:6).

Recht en liefde echter, moeten in goede harmonie samengaan. Dit kan niet anders, want recht
zonder liefde is kil, en ontaardt in zinloze kadaverdiscipline. God wil niet, dat we evenals de
Farizeeën puur de regeltjes (zo zuinig mogelijk) volgen. Daarentegen leidt liefde zonder recht
tot persoonlijke willekeur en vriendjespolitiek. Alle positieve eigenschappen kunnen zonder
goede samenhang met elkaar niet bestaan.349

De meeste Farizeeën kenden geen echte liefde voor God en voor hun medemensen. Ze wilden
niet in de eerste plaats meewerken aan de opbouw van het koninkrijk van de Here, maar wa-
ren vooral bezig met het behoud en het versterken van hun eigen positie. Dit leidde tot het ten
onrechte veroordelen van de discipelen van de Messias Jezus, en zou uiteidelijk ook leiden tot
de onterechte veroordeling van de Heiland zelf.

8 “De Zoon (of De Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= De Mensenzoon) is
immers (of want) Heer[, zelfs (of ook/en)] 350 over de sabbat.”

De regels voor de sabbat waren (en zijn) ondergeschikt aan het gezag en de bevoegdheid van
de Meester. Dit gold nog veel meer voor de wetten en regels die alleen de Farizeeën voor de
7e dag hadden opgesteld. Het is uiteindelijk de drie-enige God (= God de Vader, God de Zoon
en God de Heilige Geest), die zelf bepaalt, hoe we de rustdag vorm en inhoud moeten geven.
Hij heeft immers die mooie dag als een geschenk aan de mensen gegeven (Deut.5:12-15,

348 De Here wilde, dat de Israëlieten lang zouden leven (Deut.4:40, 5:33). Mede daarom gaf Hij zijn (reinigings)-
wetten. In die wetten zoekt Hij het bestwil voor de mensen (1Joh.5:3). Zo was en is het bijvoorbeeld erg gezond
om van een geslacht dier het vet, de lever en de nieren niet te eten (Ex.29:13, Lev.3:16, 4:19,26,31,35, 6:12,
enz.). Ook door de goede hygiëne die God had voorgeschreven, werden de meeste gehoorzame Israëlieten veel
ouder dan de heidenen (Lev.15, Num.5:2,3, 31:17-24, Deut.21:10-14, 23:13). Zo kwam bijvoorbeeld de pest-
ziekte bij orthodoxe Joden veel minder vaak voor. Zelfs tot op de dag van vandaag is het dus verstandig om het
eten van varkensvlees te mijden, hoewel het niet verboden is.
Zie hiervoor Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
349 Met het ontstaan van de zonde in de schepping schiep de satan niets nieuws. Hij scheidde alleen, wat God in
harmonie bij elkaar had gebracht. Iets nieuws kan de tegenstander van de Here niet scheppen. Hij kan alleen
maar verwoesten.
350 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus.
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Mark.2:27)! Door de rustdag hebben we meer tijd gekregen om bewust aandacht te besteden
aan de liefde voor de Here en voor elkaar.
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11. Een genezing op de sabbat.

Hoofdstuk 12:9-14

9 Hij vertrok van die plaats, en kwam in hun synagoge.

10 Zie, er was een man met een verschrompelde hand! Zij vroegen Hem, of het geoor-
loofd is op de sabbat te genezen, zodat zij Hem zouden kunnen aanklagen.

11 Hij nu, zei tegen hen: “Wie is er onder jullie, die één schaap heeft, en die, als dit op
een sabbat in een kuil zou vallen, het niet zal grijpen, en omhoog zal halen?”

12 “Hoeveel dan, gaat een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de
sabbat goed te doen.”

13 Toen zei Hij tegen die man: “Strek je hand uit!” Hij strekte haar uit, en zij werd weer
gezond zoals de andere.

14 De Farizeeën echter, gingen weg, en overlegden met elkaar over Hem, hoe zij Hem
zouden kunnen ombrengen.



Dit gedeelte (v.9-14, vgl. Luk.6:6-11) sluit in tijdsvolgorde aan bij de voorgaande verzen over
het plukken van aren op de sabbat (v.1-8, vgl. Luk.6:1-5).

9 [En/Ook/Zelfs] Hij vertrok van die plaats (of (van)daar), (en) kwam (of verscheen)
(tot) in (of naar/tot) hun synagoge.

De woorden hun synagoge duiden erop, dat de gebeurtenissen rondom het plukken van aren
op de sabbat en het genezen van de verschrompelde hand waarschijnlijk plaatsvonden in of in
de buurt van Jezus’ woonplaats Kapernaüm.

10 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), (er was) een mens (= een man) hebbend(e) (of (vast)hou-
dend(e)/bezittend(e)) (= met) een dorre (of droge/uitgedroogde) (= verschrompelde) hand!
[En/Ook/Zelfs] zij vroegen Hem, [zeggend(e) (= en zeiden),] als (of indien) (= of) het geoor-
loofd is op de sabbat te genezen (of te (be)dienen/(medisch) te verzorgen), (zo)dat zij Hem
zouden (of mochten) (kunnen) aanklagen.

Een verschrompelde hand was krachteloos. Vergelijk hiermee bijvoorbeeld de verschrompel-
de en verstijfde hand van de Israëlitische koning Jerobeam I (932 - 911) (1Kon.13:4b).

De betekenisvolle woorden zodat zij Hem zouden kunnen aanklagen houden in, dat aan de
Here Jezus een strikvraag werd gesteld. Ze stelden deze vraag niet om zijn mening te horen,
of om van Hem te leren, maar om Hem van een ernstige afwijking in de leer over Gods wetten
te kunnen beschuldigen. Na hun nederlaag bij de vorige gebeurtenis wilden de Farizeeën de
Mensenzoon opnieuw in de val lokken. Volgens de Joodse voorschriften die sommige rabbij-
nen hadden bedacht, was hulp bieden op de sabbat alleen toegestaan bij een levensbedreigen-
de situatie.351 Dat was bij de verschrompelde hand duidelijk niet het geval.

Het is meestal niet verstandig om op een verkeerde vraag, die eenzijdig is, of wordt gesteld
vanuit een onjuiste achtergrond, rechtstreeks te reageren. Daarom stelde de Meester een te-
genvraag. Daarmee verplaatste Hij de vraag die vanuit het perspectief van het wetticisme was
gesteld, naar het bredere blikveld van de liefdevolle bedoeling van Gods wetten.

11 Hij nu, (of en/maar) zei (of sprak) tegen hen: “Welk(e) (of Wat/Wie) mens zal er
(van)uit (of bij/van(daan/af)) (= onder) jullie (of u) zijn (= Wie is er onder jullie), die (of dat)

351 Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
deel 1: Das Evangelium nach Matthäus, 4e München, 1965, pag. 629 en 630.
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één schaap zal hebben (of bezitten/(vast)houden) (= die één schaap heeft), en (die), als (of
indien) (ooit) dit (of dat) op de (= een) sabbat (tot) in (of naar/tot) een kuil (of een cister-
ne/put) zou (of mocht) vallen, het niet zal grijpen, en (of ook/zelfs) overeind zal halen (of zal
laten opstaan) (= omhoog zal halen)?”

12 “Hoeveel (of Hoe groot) dan (of dus), gaat een mens een schaap te boven? (Zo)dat (=
Daarom) is het geoorloofd op de sabbat goed te doen (of te maken).”

Uit het voorbeeld van de Here Jezus blijkt, dat in de praktijk het gebod van de sabbat meestal
op de juiste en liefdevolle manier werd toegepast, en dat het in het dagelijks leven niet zo
ging, zoals de meeste orthodoxe Farizeeën en schriftgeleerden dat in hun eigen wetjes hadden
vastgelegd. De Mensenzoon wees zijn tegenstanders daarom op hun willekeur. Blijkbaar be-
steedden zij meer zorg aan hun dieren, dan dat ze zich over de mensen bekommerden. Een
mens is toch veel belangrijker dan een dier!

Met het voorbeeld over het gevallen schaap toonde de Heiland duidelijk aan, dat het juist he-
lemaal niet verkeerd is om op de sabbat een goede en liefdevolle daad te doen. De wetten van
de Here over de rustdag mogen geen aanleiding of rechtvaardiging geven om iemand in nood
niet te helpen.

De woordenwisseling tussen de Meester en zijn tegenstanders (v.10-12) gebeurde, terwijl de
persoon met de verschrompelde hand erbij was. Trouwens, ook de apostel Matteüs wil onder
leiding van de Heilige Geest niet die persoon met de verschrompelde hand op de voorgrond
plaatsen, maar de betekenis van de rustdag en het verzet van de Farizeeën.

Gods Zoon sloot het debat af door met de genezing van de hand te beginnen. Om te kunnen
genezen moest de man met de verschrompelde hand zelf wel in zijn genezing geloven. Zijn
hand werd niet zomaar gezond. In geloof en vertrouwen op de Here Jezus moest hij zijn hand
uitstrekken. Dat zou hij normaal gesproken niet kunnen doen.

13 Toen (of Op dat moment/Dan) zegt (= zei) Hij tegen d(i)e mens (= die man): “Strek je
(of (jo)uw) hand uit!” [En/Ook/Zelfs] hij strekte (haar) uit, en (of ook/zelfs) zij werd weer [in
de juiste toestand gebracht (of hersteld)] gezond (zo)als de ander(e).

De man geloofde blijkbaar, want hij strekte zijn hand uit. Daardoor werd hij door de Mensen-
zoon genezen.

14 Maar (of En/Nu) de Farizeeën (= De Farizeeën echter,) gingen weg (of gingen (er)uit/
gingen naar buiten), (en) hielden (of namen/ontvingen) een vergadering met adviseurs (of
raadgevers) (of een raadgevende vergadering/een beraadslaging/een besluit) (= en overlegden
met elkaar) over (of tegen(over)) Hem, hoe (ook maar) (of (zo)dat) zij Hem zouden (of moch-
ten) (kunnen) ombrengen (of doden/(laten) omkomen).

De Farizeeën waren niet blij met die genezing. Integendeel, ze waren woedend (Luk.6:11).
Vanuit hun wetticistisch perspectief was een gebod van God overtreden, en dat was volgens
hen belangrijker dan het herstel van die hand. Hun plan om de Meester in discrediet te bren-
gen, zodat ze Hem zouden kunnen aanklagen, was mislukt.

In het bijbelboek Matteüs lezen we hier voor de eerste keer, dat de tegenstanders van de Hei-
land Hem wilden vermoorden. Het ter dood laten brengen of laten vermoorden van de Here
Jezus, omdat Hij zou werken op de sabbat, zou niet gemakkelijk zijn. Het volk stond toen nog
positief tegenover Hem, en in Israël kon in die tijd iemand eigenlijk alleen voor het overtre-
den van de Romeinse wetten worden gedood. Daarom overlegden ze met elkaar over hoe ze
dit moesten gaan aanpakken.

Trouwens, iemand die ging werken op de rustdag, moest van God worden gedood (Ex.31:14).
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Volgens de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, moest die ter dood ver-
oordeelde persoon worden gestenigd (Num.15:32-36).
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12. Een profetie vervuld.

Hoofdstuk 12:15-21

15 Jezus nu, doorzag het, en vertrok van die plaats. Grote mensenmenigten volgden Hem,
en Hij genas hen allemaal,

16 en Hij waarschuwde hen nadrukkelijk, dat zij Hem toch niet openlijk bekend zouden
maken,

17 zodat vervuld zou worden, wat gezegd is via de profeet Jesaja, toen hij zei:

18 “Zie, mijn Dienaar, die Ik uitgekozen heb, mijn Geliefde, in Wie mijn ziel een genoe-
gen heeft gevonden. Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en Hij zal aan de heidenen het recht
verkondigen.”

19 “Hij zal geen ruzie maken, niet schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem
horen.”

20 “Een geknakt riet zal Hij niet breken, en een walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven,
voordat Hij ooit het oordeel zou wegsturen tot overwinning.”

21 “Op zijn naam zullen heidenen vertrouwen.”



Dit gedeelte (v.15-21) sluit in tijdsvolgorde hoogstwaarschijnlijk aan bij de voorgaande ver-
zen. De Here Jezus doorzag de moordplannen van de Farizeeën (v.14), en trok zich terug naar
een andere plaats. De tijd om te stoppen met het onderwijs aan zijn volgelingen, en om te
sterven, was nog niet gekomen. De Meester onttrok zich wel aan de debatten met zijn tegen-
standers, maar niet aan de nood van de kwetsbare mensen in de samenleving. Hij genas alle
zieken die bij Hem kwamen.

Wel waarschuwde Hij de mensen nadrukkelijk, dat ze Hem niet openlijk bekend zouden ma-
ken. Het accent van zijn werk moest niet vallen op zijn wonderen, maar op zijn onderwijs. Hij
was niet uit op sensatie en/of populisme, maar zijn doel was om de mensen te redden van de
zondenlast en de eeuwige berechting van God.

15 Jezus nu, (of maar/en) merkte (of wist/begreep) (= doorzag) (het), en vertrok (of trok
zich … terug/keerde … terug) van die plaats (of (van)daar). [En] grote (of vele) (men-
sen/volks)menigten (of scharen) volgden Hem, en (of ook/zelfs) Hij genas (of (be)diende) hen
allen (of genas ieder (of elk) van hen) (= en Hij genas hen allemaal),

16 en Hij vermaande (of verbood/bestrafte) hen (= en Hij waarschuwde hen nadrukke-
lijk), (zo)dat zij Hem (toch) niet openlijk (of openbaar/(duidelijk) zichtbaar) (bekend) zouden
(of mochten) maken (of doen),

17 (zo)dat (of hoe (ook maar)) vervuld (of (aan)gevuld/vol(ledig )gemaakt/ten uitvoer ge-
bracht) zou (of mocht) worden het gezegde (of het gesprokene) (= worden, wat gezegd is) via
(of door (middel van)) de profeet Jesaja, zeggend(e) (= toen hij zei):

In de onderstaande verzen (v.18-21) wordt in Matteüs’ eigen bewoordingen onder leiding van
de Heilige Geest een profetie van Jesaja (42:1-4) aangehaald.352

18 “Zie (of Kijk), mijn Dienaar (of mijn Knecht/Slaaf/Jongen/Kind), die (of dat) Ik (uit)-
gekozen (= uitverkoren) heb, mijn Geliefde, (tot) in (of naar/tot) Wie (of Welk(e)/Wat) mijn
ziel een genoegen (of een welgevallen) heeft (goed)gevonden (of een genoegen (of een wel-
gevallen) heeft gehad). Ik zal mijn Geest op Hem leggen, en (of ook/zelfs) Hij zal aan de hei-

352 Zie eventueel Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
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denen (of de (vreemde) volken) (het) (ge)recht (of (het) oordeel/(de) berechting) verkondigen
(of (ver)melden/berichten).”

De Messias (= Gezalfde (Hebreeuws)) Jezus kwam op aarde als een dienaar (Fil.2:7,8). Hij
was dienstbaar om de mensen te verlossen van hun zonden. Hij was wel Gods Dienaar, en
God de Vader houdt heel veel van zijn Zoon (Mat.3:17).

Toen de verlosser Jezus zich door Johannes de Doper liet dopen, legde de Here zijn Geest op
Hem (Mat.3:16,17, Mark.1:10,11, Luk.3:21,22, Joh.1:32-34). Voordat de Meester zijn werk
begon, werd Hij gezalfd met de Heilige Geest. Daarom wordt Hij Jezus Christus (= Gezalfde
(Grieks)) genoemd. Met die Heilige Geest ondersteunde God de Vader zijn Zoon.

Met het recht wordt hier het volmaakte recht overeenkomstig de normen en wetten van de Al-
machtige bedoeld. Jezus de Gezalfde zou en zal aan alle volken dat volmaakte recht bekend
maken. Dat recht ziet de wet niet als doel, maar als middel. Het doel van het Goddelijk recht
is: De Here liefhebben boven alles, en van je medemens evenveel houden, als je van jezelf
houdt (Mat.22:34-40, Mark.12:28-34, Luk.10:25-37, Rom.13:8-10).

De Mensenzoon herstelde de koppeling tussen de wet en de liefde. Die koppeling wil de satan
altijd ongedaan maken. Liefde zonder recht is immers geen echte liefde, maar persoonlijke
willekeur. Recht zonder liefde is geen recht, maar wetticisme.

De hoofdsom van de wet (Lev.19:18, Deut.6:5, Mat.22:37-40, Luk.10:27): de echte liefde,
heeft de Heiland door middel van zijn apostelen en andere volgelingen van Hem niet alleen
aan de Joden, maar ook aan de heidenen bekend laten maken.

19 “Hij zal niet (of nee) (= geen) ruzie maken (of ruziën/kijven), [en (of ook)] niet (=
noch) schreeuwen (of luid uitroepen), en (of ook) niet (= noch) (een zeker) iemand (of een
(zeker(e))) (= en niemand) zal in (of met/door) (= op) de pleinen (of de straten/(brede) wegen)
zijn stem horen.”

De Here Jezus gedroeg zich niet als verreweg de meeste machthebbers van de wereld, en ook
niet als de Farizeeën en de schriftgeleerden. Hij ontrok zich meestal aan het debat met zijn
tegenstanders (v.15). Hij imponeerde mensen niet door geschreeuw en door verheffing van
stem. Als een lam werd de Mensenzoon uiteindelijk naar de slachtbank geleid, maar Hij deed
zijn mond niet open (Jes.53:7, Mat.27:14, Mark.15:5).

20 “Een geknakt riet zal Hij niet (of nee) (ver)breken (of stukslaan), en (of ook/zelfs) een
walmende (of smeulende/rokende) (vlas)pit (of vlas/(vlas)draad/linnen) zal Hij niet (of nee)
(uit)doven (of (uit)blussen), tot(dat) (of tot en met) (= voordat) ooit (of een keer/altijd) Hij het
oordeel (of het vonnis/de berechting/beoordeling/het (ge)recht) zou (of mocht) wegsturen (of
wegzenden/(eruit) … verwijderen) tot (of naar/(tot) in) overwinning.”

Het geknakte riet en de walmende vlaspit zijn voorbeelden van zwakheid (2Kon.18:21,
Jes.36:6, 43:17, Ezech.29:6,7). Geknakt riet biedt vrijwel geen enkele stevigheid meer, en bij
een walmende of smeulende vlaspit is het vuur bijna uit. Het zijn beelden van een kwijnend
mensenleven. Vooral in het noorden van het heilige land leken veel mensen letterlijk en gees-
telijk op het geknakte riet en de walmende vlaspit. De belastingen van de Romeinen en de
Joden - denk aan de tempelbelasting - waren loodzwaar. Daar bovenop kwamen nog de eigen
wetten en regels van de Farizeeën en de schriftgeleerden die de mensen in de praktijk onmo-
gelijk allemaal konden uitvoeren en toepassen. De verarmde bevolking was vermoeid en be-
last (Mat.9:36).

De Here Jezus onderdrukte de zwakken in de samenleving niet, zoals veel koningen en be-
stuurders doen. Aan het vermoeien en belasten van mensen, daar deed Gods Zoon niet aan
mee. Hij hielp die kwetsbare mensen juist (Mat.11:28), en in zijn grote liefde genas Hij veel
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zieken (v.15). Hij at met belastingpachters en zondaren (Mat.9:11). Hij ontfermde zich over
het uitgeputte volk (Mat.9:36), en verkondigde die mensen de blijde boodschap (Mat.11:5).
Zo handelde de Meester overeenkomstig het volmaakte recht van God.

De Heiland heeft door zijn lijden en zijn sterven aan het kruis voor alle zonden van de hele
wereld betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).353 Daardoor was Hij na zijn
opstanding in staat om het Gods oordeel: de eeuwige berechting van de Here, voor alle men-
sen die Hem uit liefde willen dienen, weg te sturen. Dat maakte zijn overwinning van de zon-
de en de dood compleet, want daarmee had de drie-enige God zijn doel bereikt. Zo heeft Hij
het oordeel weggestuurd ofwel verwijderd tot de volledige overwinning van de zonde en de
dood. Wie in de gezalfde Jezus gelooft, en Hem wil dienen, gaat niet verloren; nee, hij of zij
heeft het eeuwige leven (Joh.3:16b, 1Kor.15:55-58).

21 “[En] in (of met/door) (= op) zijn naam zullen heidenen (of (vreemde) volken) ver-
trouwen (of hopen).”

Niet in de eerste plaats de Joden in en na de tijd van de Here Jezus, maar vooral veel heidenen
hebben naar de blijde boodschap van de Meester geluisterd, en zich bekeerd (Jes.42:4b,6b,
Mat.8:11,12, 28:19, Hand.1:8, 28:26-28). Ze zijn Christen geworden: dienaren van de Men-
senzoon. Zo zijn ze kinderen van de hemelse Vader geworden, en zijn ze verlost van de eeu-
wige dood. Ook vandaag worden nog steeds mensen uit allerlei volken dienaren van God.

353 In principe kan iedereen dus zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald! Iedereen die God
in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent
helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
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13. Jezus en Beël-zebub.

Hoofdstuk 12:22-37

22 Toen werd een bezeten iemand bij Hem gebracht, die blind en stom was. Hij genas
hem, zodat de stomme kon praten en zien.

23 Al de mensenmenigten verbijsterden zich, en zeiden: “Dit is toch niet de Zoon van
David?”

24 De Farizeeën echter, hadden het gehoord, en zeiden: “Hij drijft de kwaadaardige gees-
ten alleen uit door Beël-zebub, de leider van de kwaadaardige geesten.”

25 Hij echter, wist hun gedachten, en zei tegen hen: “Elk koninkrijk, dat tegen zichzelf
verdeeld is, wordt verwoest, en elke stad of elk huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen
standhouden.”

26 “Als ook de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn ko-
ninkrijk kunnen standhouden?”

27 “Als Ik door Beël-zebub de kwaadaardige geesten uitdrijf, door wie drijven jullie zo-
nen dan uit? Daarom zullen zij jullie rechters zijn.”

28 “Als Ik echter, door de Geest van God de kwaadaardige geesten uitdrijf, dan is het
koningschap van God bij jullie gekomen.”

29 “Of hoe kan iemand het huis van de sterke man binnengaan, en zijn gebruiksvoorwer-
pen roven, als hij niet eerst die sterke man zou binden? Dan zal hij zijn huis plunderen.”

30 “Wie niet voor Mij is, die is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, die ver-
strooit.”

31 “Daarom zeg Ik tegen jullie: “Elke zonde en lastering zal de mensen vergeven worden,
maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.”

32 “Wie dan ook een woord zou zeggen tegen de Mensenzoon, het zal hem vergeven
worden, maar wie dan ook tegen de Heilige Geest zou spreken, het zal hem niet vergeven
worden; niet in deze periode en niet in de komende.”

33 “Is een vrucht goed, dan moet de boom ervan goed zijn! Is zijn vrucht slecht, dan moet
de boom slecht zijn! Aan zijn vrucht immers, kent men de boom.”

34 “Adderenbroedsel, hoe kunnen jullie, die slecht zijn, iets goeds vertellen? Vanuit de
overvloed van het hart spreekt immers de mond.”

35 “Een goed mens haalt vanuit zijn goede schat goede dingen, en een slecht mens haalt
vanuit zijn slechte schat slechte dingen.”

36 “Ik nu, zeg tegen jullie: “Elk nutteloos woord, dat de mensen zullen spreken, daarover
zullen zij rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel,

37 want naar je woorden zal je rechtvaardig verklaard worden, en naar je woorden zal je
veroordeeld worden.”



De onderstaande verzen (v.22-37, vgl. Luk.11:14-23) sluiten aan bij Jezus’s onderwijs in Ju-
dea over de liefde van God en zijn verhoring van het gebed (Mat.7:7-12, vgl. Luk.11:5-13).
Uit dit gedeelte (v.22-37) blijkt, dat het tussen de Meester en de Farizeeën uitloopt op een vol-
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ledige scheiding van wegen. Duidelijk komt hier naar voren, dat in de wereldgeschiedenis een
strijd plaatsvindt tussen het koninkrijk van de Here en het rijk van de satan.354

22 Toen (of In die tijd/Dan) werd een (door één of meer kwaadaardige geesten) bezetene
(= een bezeten iemand) bij (of aan) Hem gebracht (of aangeboden/geofferd), (die) blind en
(doof)stom (of doof) (was). [En/Ook/Zelfs] Hij genas (of (be)diende) hem, (zo)dat de [( blin-
de en (of ook/zelfs) )] (doof)stomme (of dove) [( zelfs (of ook/en) )] 355 (kon) praten (of spre-
ken/vertellen) en (of ook/zelfs) zien.

In het onderstaande vers vestigt de apostel Matteüs niet de aandacht op het wonder, maar op
de reactie van het aanwezige volk op de genezing.

23 [En/Ook/Zelfs] al(le(s)) de (mensen/volks)menigten (of de scharen) verbijsterden zich
(of ontstelden/verbaasden zich (erg/behoorlijk)), en (of ook/zelfs) zeiden: “Dit (of Deze) is
toch niet de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van David?”

De mensen noemden de Here Jezus Zoon van David (vgl. Mat.9:27). Blijkbaar was Hij door
al zijn wonderdaden en zijn onderwijs zo bekend geworden, dat veel mensen wisten, dat Hij
een (aangenomen) zoon van Jozef was, die zelf van de bekende koning David (1012 – 972)
afstamde (Mat.1:1-16). Daarmee gaven ze aan, dat ze zich begonnen af te vragen, of Hij de
gezalfde Koning en Verlosser was,356 die uit het nageslacht van koning David zou worden ge-
boren (2Sam.7:8-16, Jes.11:1-5, vgl. Mat.21:6-9,15).357 Daarbij leefde de verwachting bij veel
Joden, dat Hij als een machtige koning, die zelfs grote wonderen kan doen, het koningshuis
van David weer in volle eer en glorie hier op aarde zou herstellen, en de gehate Romeinen het
land uit zou jagen. Het is dus maar de vraag, of de mensen toen een duidelijk en juist beeld
hadden van de taak en het werk van de grote Zoon van David.

Later zou blijken, dat juist een verkeerd beeld van het werk van de grote Zoon van David bij
verreweg de meeste mensen zou leiden tot een breuk tussen de Meester en het grootste deel
van het Joodse volk.

24 De Farizeeën nu, (of maar/en) (= echter,) gehoord hebbend(e) (= hadden gehoord)
(het), (en) zeiden (of spraken): “Deze (of Dit) (man) (= Hij) verwijdert ... (eruit) (of werpt/
gooit/haalt ... ((er)uit)) (= drijft … uit) de (kwaadaardige) geesten (of de demonen) niet (of
nee), behalve (als) (of tenzij/dan/als (toch) niet) (= de kwaadaardige geesten alleen (of
slechts) uit) door (of met/in) [de] Beël-zebub,358 (de) leider (of overste/vorst/bestuurder) van
de (kwaadaardige) geesten (of de demonen).”

354 Uiteindelijk zal de drie-enige God de volledige overwinning behalen (vgl. Ps.110:1, 1Kor.15:24, 1Joh.3:8b,
4:4).
355 Deze gedeelten staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jon-
gere handschriften toegevoegd.
356 Het Nederlandse woord gezalfde heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord messias, en het Griekse
woord christus (vgl. Joh.1:(41)42). Met dat woord kon zelfs een heidense koning worden aangeduid (Jes.45:1).
357 De uitdrukking Zoon van David als aanduiding van de Messias (met een hoofdletter) komt in de tijd van het
Oude Testament niet zo vaak voor. (Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, Das Evangelium nach Matthäus, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 525.)
358 In de Griekse handschriften staat in dit vers eigenlijk Beël-zebul. In het bijbels Hebreeuws betekent dat woord
Heer van (de/het) verheven woning (of verblijf) of van (de) hoogte. Hoogstwaarschijnlijk werd met Beël-zebul de
afgod Baäl-zebub bedoeld. Dit betekent Heer van (de) vlieg(en) of Heer van (het/de) insect(en). De betekenis
van zebub is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor vliegen, zweven of fladderen. Baäl-zebub vonden
veel mensen in de Oudheid een machtige god. Denk hierbij aan insectenplagen van bijvoorbeeld sprinkhanen en
muggen. Baäl-zebub was de vliegenafgod ofwel de insectenafgod van de Filistijnse stad Ekron (2Kon.1:2-8,16).
Het woord Beël-zebub haalden de Farizeeën met de bijbehorende betekenis dus rechtstreeks uit het Oude Testa-
ment. Waarschijnlijk was bij een aantal overschrijvers van dit bijbelboek deze oudtestamentische betekenis niet
duidelijk, en dachten ze mede daardoor, dat het Beël-zebul moest zijn, want dat woord verwijst naar Heer van
het huis (Zie Mat.10:25). Het had bovendien de betekenis Verheven heer.
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De Farizeeën waren uit Jeruzalem gekomen (Mark.3:22). De voortdurende tegenstand van
verreweg de meeste van hen tegen de Here Jezus bereikte hier voorlopig een hoogtepunt, of
beter gezegd een dieptepunt. De genezing van de bezetene was voor de hoogmoedige en ego-
istische tegenstanders van de Meester een aanleiding om aan zijn genezend werk afbreuk te
doen en de zegenrijke invloed daarvan te vernietigen. Ze zeiden tegen het volk, dat de Men-
senzoon de kwaadaardige geesten alleen uit mensen dreef door Beël-zebub, de leider van de
kwaadaardige geesten.

Het woord Beël-zebub haalden de Farizeeën rechtstreeks uit het Oude Testament (2Kon.1:2).
In die tijd dachten veel mensen, dat Beël-zebub ofwel Baäl-zebub een god was, die de macht
had over het kwaad en het onheil.359 Met Beël-zebub bedoelden de Farizeeën dus de leider
van de duivelse machten (Mat.10:25b,360 Mark.3:22, Luk.11:14,15, vgl. Joh.7:20, 8:48-52,
10:20). Het was een concretere en verscherpende aanduiding van een eerdere beschuldiging
waarbij de Here Jezus impliciet een knecht van de leider van de kwaadaardige geesten werd
genoemd (Mat.9:34, vgl. Mat.11:18,19).361

25 [( Jezus )] 362 Hij nu, (of en/maar) (= Hij echter,) hebbend(e) geweten (= wist (of (be)-
zag/bekeek/merkte … (op))) hun gedachten, (en) zei (of sprak) tegen hen: “Elk (of Ieder) ko-
ninkrijk (of koningschap), (dat) tegen(over) (of over) zichzelf verdeeld (is), wordt verwoest
(of wordt eenzaam gemaakt/verlaten gemaakt/ontvolkt), en (of ook/zelfs) elke (of iedere) stad
of (elk) huis, (dat) tegen(over) (of over) zichzelf verdeeld (is), zal niet (of nee) (= zal geen)
standhouden (of (blijven) staan).”

Hoewel de Farizeeën tegen de Zoon van de hemelse Vader zelf niets hadden gezegd, wist Hij
toch, wat ze dachten (vgl. 9:4, 12:15, Mark.2:6-8). Opvallend is, dat Hij de leider van de
kwaadaardige geesten niet Beël-zebub noemt, maar satan. Satan is de grote tegenstander van
de Almachtige.

Onmiddellijk weerlegde de Meester de ongegronde bewering van de Farizeeën met praktische
feiten.

26 “Als (of Indien) ook (of zelfs/en) de satan (of de tegenstander) de satan (of de tegen-
stander) ((er )uit)werpt (of ((er )uit)gooit/((er )uit)haalt/(eruit) verwijdert) (= (er )uitdrijft), is
hij tegen(aan) (of over/in) zichzelf verdeeld. Hoe zal ((wel)nu) dan (of dus) zijn koninkrijk (of
zijn koningschap) (kunnen) standhouden (of (blijven) staan)?”

27 “[En/Ook/Zelfs] als (of indien) Ik door (of met/in) Beël-zebub de (kwaadaardige)
geesten (of de demonen) ((er )uit)werp (of ((er )uit)gooi/((er )uit)haal/(eruit) verwijder) (=
(er )uitdrijf), door (of met/in) wie (of wat/welk(e)) verwijderen ... (eruit) (of werpen/gooi-
en/halen ... ((er)uit)) (= drijven ... (er)uit) jullie (of uw) (aangenomen) zonen (of nakomelin-
gen) (dan)? Door (middel van) (of Via) (= Om) dit (of dat) (= Daarom) zullen zij jullie (of
uw) rechters (of richters/leiders/beoordelaars) zijn.”

Met jullie zonen worden niet biologische zonen van de Farizeeën bedoeld, maar geestelijke
zonen. Het waren leerlingen ofwel volgelingen van hen. Sommigen van hen leken in staat om

Het ligt echter veel meer voor de hand, dat de Farizeeën het woord Beël-zebub gebruikten, en daarmee duidden
op de bijbehorende betekenis vanuit het Oude Testament.
359 Zie de vorige voetnoot.
360 Hier blijkt eveneens, dat het gedeelte van hoofdstuk 10 (v.17-25) uit een latere tijd afkomstig is dan deze ver-
zen uit hoofdstuk 12 (v.22-37).
361 Het gemak waarmee verreweg de meeste Farizeeën en andere Joden mensen beschuldigden van bezeten te
zijn door een boze geest, als ze zich door die mensen bedreigd en/of in het nauw gebracht voelden, is erg opval-
lend (Mat.11:18, Luk.7:33, Joh.10:20).
362 Het woord Jezus staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jonge-
re handschriften toegevoegd.
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bezeten mensen van hun kwaadaardige geesten te verlossen.363 Over de juistheid daarvan,
daarover zei de Meester niets.

Deze leerlingen van de Farizeeën wisten zelf wel, of ze dit konden doen met hulp van Beël-
zebub of niet. Met hun oordeel over de mogelijkheid om met hulp van Beël-zebub demonen
uit te drijven waren ze rechters over de Farizeeën, want die beweerden, dat Jezus kwaadaardi-
ge geesten kon uitdrijven met hulp van hun leider, die door de Joden Beël-zebub werd ge-
noemd. Het oordeel van die zonen zou altijd in het nadeel van de Farizeeën uitpakken:

1. Als die zonen met hun oordeel de Farizeeën gelijk gaven, dan veroordeelden ze daarmee
ook zichzelf, en daarmee bovendien hun geestelijke leiders.

2. Wanneer ze echter zeiden, dat je niet via de leider van de kwade geesten de demonen uit
kan drijven, dan veroordeelden ze de Farizeeën, en gaven ze de Here Jezus gelijk.

28 “Als (of Indien) Ik nu, (of en/maar) (= echter,) door (of met/in) (de) Geest van God de
(kwaadaardige) geesten (of de demonen) ((er )uit)werp (of ((er )uit)gooi/((er )uit)haal/(eruit)
verwijder) (= (er )uitdrijf), dan (of dus) is het koningschap (of het koninkrijk) van God bij (of
naar/op/over) jullie (of u) gekomen.”

Als de Here Jezus echter, met hulp van Gods Geest de kwaadaardige geesten uit bezeten men-
sen drijft, en dit is de enige (overgebleven) mogelijkheid, dan is het koningschap van de Al-
machtige bij de Farizeeën gekomen. De Meester die werkte onder leiding van het koning-
schap van de Here, stond immers vlakbij de Farizeeën. Vooral via zijn aanwezigheid was het
koningschap van God dus heel dicht bij die zogenaamde schriftgeleerden gekomen. Ze kon-
den dat aanvaarden en omarmen, of verwerpen. Ze kozen helaas voor de laatste mogelijkheid.

29 “Of hoe kan (een zeker) iemand (of een (zeker(e))) [tot (of naar/(tot) in)] het huis van
de sterke (man) binnengaan, en (of zelfs/ook) zijn (gebruiks)voorwerpen (of gereedschap/
werktuigen/vaten) roven, als (of indien) (ooit) hij (toch) niet eerst d(i)e sterke (man) zou (of
mocht) binden? [En/Ook/Zelfs] dan (of op dat moment/toen) zal hij zijn huis plunderen.”

De Here Jezus vergelijkt in dit voorbeeld de satan (als de sterke leider van de kwaadaardige
geesten) met een sterke man (vgl. Jes.49:24,25, Mat.10:25b). De satan of een kwaadaardige
geest van hem vertrekt niet vrijwillig uit iemand die hij in bezit heeft genomen. Om een beze-
ten iemand te bevrijden, zal eerst “die sterke man” moeten worden overwonnen. De Meester
werkt niet onder leiding van de sterke tegenstander, maar uit de kracht van de overwinning op
de satan. Met hulp van Gods Geest is Hij sterker dan de leider van de demonen. Hij kan zijn
huis plunderen.

30 “D(i)e (= Wie) (toch) niet met (= voor) Mij is, (die) is tegen(over) (of over) Mij, en (of
ook/zelfs) d(i)e (= wie) (toch) niet met Mij bijeenbrengend(e) (= bijeenbrengt), (die) ver-
strooit.”

Blijvende neutraliteit ten opzichte van de Here bestaat niet. Uiteindelijk zal er een keuze moe-
ten worden gemaakt voor de Heiland. Wie niet wil kiezen, komt op den duur bij het konink-
rijk van de satan (= de tegenstander van God) terecht. Wie in zijn of haar leven niet kiest voor
de Mensenzoon, is tegen Hem. De mensen die niet voor de Meester kiezen, werken niet mee
aan het bijeenbrengen van de dienaren van de Almachtige. Ze bouwen niet mee aan Gods

363 Over dergelijke duivelbezweerders vertelt ook de geschiedschrijver Flavius Josefus (Zie Flavius J., Joodse
Oudheden, deel 8, hoofdstuk 2:5.). Zie (eveneens) Handelingen 19:13-16, waar de poging om een kwaadaardige
geest uit te drijven volledige uit de hand liep (vgl. bovendien Mat.7:22,23).
Veel heidense praktijken waren ook bij aanhangers van de zogenaamd orthodoxe schriftgeleerden in omloop om
te proberen boze geesten uit te drijven. (Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament
aus Talmud und Midrasch, Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 4, 4e druk, München, 1965,
pag. 527-535.)
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gemeente. Ze verwaarlozen dat. Ze zoeken niet de eenheid op basis van de wil van de hemelse
Vader, die Hij bekend heeft gemaakt via zijn profeten en zijn apostelen (Ef.2:19,20, 4:11-13,
2Pet.3:1,2). Zij maken daardoor zichzelf en vaak ook anderen een erg gemakkelijke prooi
voor de satan.

De woorden van vers 30 waren een ernstige waarschuwing; vooral voor de Farizeeën. Zij pro-
beerden namelijk mensen van de Here Jezus te verwijderen. Door deze zogenaamde schriftge-
leerden raakten de mensen verstrooid, als schapen die geen herder hebben (vgl. Mat.9:36).

31 “Door (middel van) (of Via) (= Om) dit (of dat) (= Daarom) zeg (of verklaar) Ik (te-
gen) jullie (of u): “Elke (of Iedere) zonde en (of ook/zelfs) (be)lastering zal de mensen verge-
ven worden, maar (of en/nu,) de (be)lastering van de Geest zal [( de mensen )] 364 niet (of nee)
vergeven worden.”

Het woord Daarom verwijst naar vers 30, waarin duidelijk wordt aangegeven, dat blijvende
neutraliteit ten opzichte van de Here Jezus niet bestaat. Omdat die neutraliteit niet bestaat,
waarschuwde Hij de mensen onder andere voor het belasteren van de Heilige Geest. Door
bewust leugenachtig kwaad te spreken over het werk van Gods Geest, ga je in tegen het werk
van zijn Geest. Als je op die manier de Heilige Geest opzettelijk tegenwerkt, zondig je tegen
haar.365 Doordat de mensen die dit met opzet doen, slaven van de satan zijn geworden, zal die
zonde niet worden vergeven.366

De Here Jezus, die vervuld en gezalfd was met de Geest van zijn Vader (Mat.3:16, Luk.3:22,
vgl. Jes.11:2, 42:1, 61:1, Hand.10:38),367 en daardoor in staat werd gesteld om met hulp van
de Heilige Geest zijn werk op aarde te doen (Mat.4:1, 12:18,28, Luk.10:21, Joh.6:63), werd
met leugenachtige kwaadsprekerij beschuldigd door de Farizeeën. Daarmee lasterden ze Gods
Geest, en gingen ze opzettelijk tegen haar werk in. Ze wisten wel, dat wat ze zeiden, niet waar
kon zijn. Zo zondigden ze tegen de Heilige Geest, en die zonden zouden hen niet worden ver-
geven (v.32b, Mark.3:29, vgl. Hebr.6:4-6, 10:26, 1Joh.5:16).368 Hoewel ze in het debat door
de Meester waren overwonnen, bekeerden ze zich niet. Integendeel, ze volhardden in het
kwaad. Daaruit bleek, dat ze slaven van de satan waren geworden. Het is vreselijk om tot die
conclusie te moeten komen.

32 “[En/Ook/Zelfs] wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (= wie dan ook) een
woord (of een uitspraak/zaak) zou (of mocht) zeggen (of spreken) tegen(over) (of over) de
Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= de Mensenzoon), het zal hem ver-
geven worden, maar (of en/nu) wie (of welk(e)/wat) ooit (of een keer/altijd) (= wie dan ook)
tegen(over) (of over) de Heilige Geest zou (of mocht) spreken (of zeggen), het zal hem niet
(of nee) vergeven worden; [ook] niet (of en niet/zelfs niet/noch) in (of met/door) dit (of deze)
(langdurige) tijdperk (of eeuw(igheid)) (= deze periode), en niet (of ook niet/zelfs niet/noch)
in (of met/door) de (of het) (toe)komende (of toekomstige).”

In vers 32 wordt niet bedoeld, dat er gewoon iets tegen de Zoon of tegen de Heilige Geest

364 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jongere handschrif-
ten toegevoegd.
365 In de Hebreeuwse taal is de Geest van God vrouwelijk. Om dat verduidelijkende onderscheid, vooral ten op-
zichte van God de Vader en God de Zoon, wordt de vrouwelijke verwijzing hier aangehouden.
366 Als je twijfelt, of je gezondigd hebt tegen de Heilige Geest, en je wilt God dienen, wees dan maar niet meer
bang. Je hebt immers niet opzettelijk gezondigd tegen de Heilige Geest, want je wil het werk van Gods Geest
niet tegenstaan, maar juist bevorderen!
367 Daarom wordt Hij Messias (= Hebreeuws) ofwel Christus (= Grieks) (vgl. Joh.1:(41)42), dat is Gezalfde, ge-
noemd.
368 Alle onbewuste zonden worden wel vergeven; ook zonden waarbij geprobeerd is om het werk van de Heilige
Geest te dwarsbomen (1Tim.1:13).
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wordt gezegd, maar dat de Mensenzoon en Gods Geest worden tegengesproken. Als je tegen
de Here Jezus als persoon ofwel als mens bent ingegaan, dan zal die zonden vergeven kunnen
worden, maar wanneer je de Heilige Geest hebt tegengewerkt bij haar werk, dan zal dat je niet
vergeven worden. Hierbij hoort ook het werk dat de Geest van God via mensen of door mid-
del van de Mensenzoon doet.

Het tegenwerken van de Heilige Geest kan zeer grote gevolgen hebben. Het kan er zelfs toe
leiden, dat andere mensen die daardoor niet of nauwelijks op een toegankelijke manier van de
blijde boodschap van de Here Jezus horen of lezen, onnodig voor eeuwig verloren gaan. Niet
voor niets werden (en worden) veel mensen door de Heiland voor deze zonde ernstig gewaar-
schuwd.

Het werk van Gods Geest bestaat op deze wereld vooral uit de inspiratie van mensen,369 zodat
ze de gaven van diezelfde Geest kunnen (en moeten) gebruiken. Hierbij kunnen we denken
aan verschillende (geestes)gaven zoals het spreken met wijsheid, de gave van genezing, van
het profeteren, van het apostelschap, van het onderwijs geven, van dienstbaar zijn voor de
Here en voor mensen, van het onderscheiden van de geesten en het vertalen van tongentalen,
enzovoort (Rom.12:6-8, 1Kor.12:4,7-11,28, Ef.4:11). Als deze gaven functioneren in overeen-
stemming met de Bijbel,370 ga daar dan vooral niet tegenin!

Met niet in deze periode en niet in de komende bedoelde de Meester, dat de zonde tegen de
Heilige Geest niet in dit langdurige tijdperk op deze oude aarde, en niet in de komende eeu-
wigheid vergeven zullen worden (vgl. Hebr.6:4-8, 10:26, 1Joh.5:16). Ze zullen dus nooit meer
worden vergeven (Mark.3:29).

33 “[En/Ook/Zelfs] (is) zijn (= een) vrucht goed (of mooi), dan (of of) doet (of maakt) de
boom (ervan) goed (of mooi) (= dan moet de boom ervan goed zijn)! 371 [En/Ook/Zelfs) (is)
zijn vrucht slecht (of (ver)rot/bedorven/verdorven), dan (of of) doet (of maakt) de boom slecht
(of (ver)rot/bedorven/verdorven) (= dan moet de boom slecht zijn)! 372 (Van)uit (of Bij/Van-
(daan/af)) (= Aan) zijn vrucht immers, (of want) wordt de boom gekend (= vrucht immers,
kent men de boom) (vgl. Mat.7:17-19).”

Uit vers 33 blijkt evenals in vers 30, dat blijvende neutraliteit ten opzichte van de Here niet
bestaat. Als de vruchten van een boom goed zijn, dan moet de boom goed zijn. Zijn de vruch-
ten echter slecht, dan is de boom eveneens slecht, ook al lijkt die aan de buitenkant nog heel
mooi.

Aan de vruchten kun je zien, hoe de boom is: goed of slecht (Mat.7:16,17). Als de vruchten
van deMensenzoon goed zijn, - die vruchten zijn het werk en het onderwijs van Hem - dan is
Hij eveneens goed, en is Hij geen werktuig van de leider van de kwaadaardige geesten. Dat
wisten de Farizeeën en zogenaamde schriftgeleerden echter ook wel. Hun woorden (in dit ge-

369 De Here Jezus liet bij zijn hemelvaart zijn volgelingen niet alleen achter. Nadat Hij naar de hemel was gegaan
stuurde Hij naar zijn dienaren de Heilige Geest (Joh.14:16,17,25,26, 15:26, 16:7-11, Hand.2:1-4).
370 Er staat nergens in de Bijbel, dat we de gaven van de Heilige Geest niet meer nodig zouden hebben, omdat we
nu de volledige Bijbel hebben. Integendeel, in de bovenstaande bijbelteksten staat duidelijk, dat in een gemeente
van de Here Jezus de gaven van Gods Geest behoren te functioneren. Zonder de Heilige Geest begrijpen we niet
eens wat er in de Bijbel staat. Er zijn zelfs genoeg mensen die theoloog worden genoemd, voor wie de Bijbel in
werkelijkheid (vrijwel) een gesloten boek is.
Wel is de Bijbel nodig om de zogenaamde gaven van de Geest te onderscheiden van de echte gaven van Gods
Geest. Het functioneren van die gaven kan nooit tegen de Bijbel ingaan, want dat prachtige boek is immers ont-
staan (door middel van profeten en apostelen) onder leiding van de Heilige Geest (Ef.2:19,20, 2Pet.1:20,21,
3:1,2).
371 We hebben hier te maken met een gebiedende wijs.
372 We hebben hier te maken met een gebiedende wijs.
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val) en hun daden waren slecht, want ze waren zelf slecht, ook al leken ze aan de buitenkant
misschien heel vroom.373

Daarom worden ze in het volgende vers voor de 2e keer vergeleken met de nakomelingen of-
wel jongen van giftige slangen, die uit slangeneieren zijn gekropen (Mat.3:7b). Zoals de grote
tegenstander van de Here zich vele eeuwen geleden openbaarde in een slang (Gen.3:1-15), zo
listig en sluw deed hij dat tijdens het zegenrijke en genezende werk van de Heiland via het
overgrote deel van de Farizeeën. Ze werden immers geleid door duivelse machten! Daardoor
waren ze door en door slecht.

34 “Voortbrengsels van (giftige) slangen (of adders) (= Adderenbroedsel), hoe kunnen
jullie (of kunt u), (die) slecht zijnd(e) (= jullie, die slecht zijn/u, die slecht bent)), goede( din-
ge)n (= iets goeds) vertellen (of spreken/praten)? (Van)uit (of Bij/Van(daan/af)) de overvloed
(of het overschot) van het hart immers (of want) spreekt (of vertelt/praat) de mond.”

35 “De (= Een) goed(e) mens haalt (… (er)uit) (of werpt (of gooit) (… (er)uit)/stuurt (of
zend) … weg) (van)uit (of bij/van(daan/af)) zijn goede schat [( van het hart de )] 374 goede(
dinge)n, en (of ook) de (= een) slecht(e) mens haalt … ((er)uit) (of werpt (of gooit) … ((er)-
uit)/stuurt (of zend) … weg) (van)uit (of bij/van(daan/af)) zijn slechte schat slechte( dinge)n.”

De Here Jezus vergelijkt in de verzen 34b en 35 het hart ofwel het binnenste van een mens
met een schatkamer. Iedereen vult zijn of haar schatkamer met dingen die hij of zij waardevol
vindt. Je kunt er alleen dat uithalen, wat je er ook ingestopt hebt. Zo brengt een goed mens
goede dingen daaruit tevoorschijn, en een slecht mens slechte dingen.

Op de dag van het oordeel als deze wereld met de erbij horende hemel (= de lucht met de
wolken) zijn vergaan, zullen alle mensen door de drie-enige God worden beoordeeld op grond
van al hun woorden en daden (Hand.17:31, Op.20:11-15,375 vgl. Mat.7:21-23). Dat geldt dus
ook voor de Farizeeën.

36 “Ik nu, (of en Ik/maar Ik) zeg (of verklaar) (tegen) jullie (of u) [(om)dat]: “Elk(e) (of
Ieder(e)) werk(e)loos (of lui) (= nutteloos/zinloos) woord (of toespraak/uitspraak/zaak), dat
(of die) [( ooit (of een keer/altijd) )] 376 de mensen zullen spreken (of vertellen/praten), over
(of betreffende/(rond)om) het (of hem/die) (= daarover) zullen zij rekenschap (of (be/af)reke-
ning) (moeten) geven (of zij verantwoording (moeten) afleggen) in (of met/door) (= op) (de)
dag van (het) oordeel (of (de) beoordeling/berechting/(het) vonnis/(ge)recht),

37 want (of immers) (van)uit (of bij/van(daan/af)) (= naar) je (of (jo)uw) woorden (of je
(of (jo)uw) uitspraken/besproken zaken) zal je (of zal jij/zult u) rechtvaardig verklaard (of als
rechtvaardig erkend/rechtvaardig gemaakt) worden, en (of ook/zelfs) (van)uit (of bij/van-
(daan/af)) (= naar) je (of (jo)uw) woorden (of je (of (jo)uw) uitspraken/besproken zaken) zal
je (of zal jij/zult u) veroordeeld worden.”

373 De vruchten van iemand bestaan uit zijn of haar woorden en daden. Veel dienaren van God zullen dan mis-
schien bij zichzelf zeggen: “Nou, ik doe lang niet altijd goede dingen. Ik zondig helaas ook. Dan breng ik toch
slechte vruchten voort?” Dat een boom goed moet zijn, omdat zijn vrucht goed is, of een boom slecht moet zijn,
omdat zijn vrucht slecht is,betekent niet, dat de oprechte Christenen vanuit zichzelf zonder zonden zouden zijn.
Iedere dienaar van de Mensenzoon echter, die tegen de zonde strijdt, kan niet zondigen, want hij is Gods eigen-
dom (1Joh.3:9). Door het grote offer van de Here Jezus brengt de hemelse Vader de zonde van zijn kinderen niet
in rekening, want die zijn al betaald (Ps.34:23, Jes.53:12b, Joh.1:29, 3:16,17, Rom.5:21, Hebr.9:26-28,
1Joh.2:1,2). Voor Hem zijn ze onschuldig!
374 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als verduidelijking aan jongere handschriften
toegevoegd.
375 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
376 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd om het
te benadrukken.
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In vers 37 staat niet, dat je alleen maar op grond van je woorden zal worden beoordeeld, en
dat je daden er niet toe doen. De bedoeling van dit vers is, dat er niet alleen op basis van je
daden, maar ook op grond van je woorden een oordeel zal worden gegeven.

Woorden en bewuste daden zijn eerst in de gedachten van mensen geweest. Het zijn dus de
vruchten van wat men heeft gedacht. Iemands woorden en uitspraken maken bekend, wat er in
zijn of haar hart leeft. Denk hierbij maar aan het spreekwoord: “Waar het hart vol van is, daar
stroomt de mond van over (v.34b, vgl. Luk.19:20-22).” Daarom wordt ieder mens op grond
van zijn of haar woorden beoordeeld door God, die de harten van mensen kent (1Sam.16:7,
Luk16:15, Hand.1:24). Uit de praktijk blijkt ook, dat kwaadaardige woorden vaak worden
omgezet in kwaadaardige daden. Dat was eveneens bij de Farizeeën het geval.

Na deze gebeurtenis begon de Here Jezus de Farizeeën steeds meer te mijden. In plaats daar-
van besteedde Hij meer tijd aan het onderwijs van zijn volgelingen en van zijn 12 discipelen.
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14. De vraag om een wonderteken.

Hoofdstuk 12:38-42

38 In die tijd antwoordden Hem sommige schriftgeleerden en Farizeeën, en zeiden:
“Meester, wij willen graag een wonderteken van U zien.”

39 Hij echter, antwoordde, en zei tegen hen: “Een slechte en overspelige generatie ver-
langt naar een wonderteken, en het zal geen wonderteken gegeven worden, dan het wonderte-
ken van Jona, de profeet,

40 want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de
Mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn.”

41 “Mannen van Ninevé zullen tijdens de beoordeling opstaan met deze generatie, en zij
zullen het veroordelen, doordat zij zich hebben bekeerd op de prediking van Jona, en zie,
meer dan Jona is hier!”

42 “De koningin van het Zuiden zal tijdens de beoordeling opstaan met deze generatie, en
zij zal het veroordelen, doordat zij is gekomen vanuit de uiteinden van de aarde om de wijs-
heid van Salomo te horen, en zie, meer dan Salomo is hier!”



De onderstaande verzen (v.38-42, vgl. Luk.11:29-32) die gaan over de vraag om een wonder-
teken, sluiten chronologisch (= in tijdsvolgorde) aan bij het onderwijs van Jezus de Gezalfde
in het volgende gedeelte (Mat.12:43-45, vgl. Luk.11:24-26).377 Dat volgende gedeelte gaat
over het feit dat een kwaadaardige geest met nog slechtere geesten graag terugkeert in een
leegstaand huis, dat hij eerst heeft (moeten) verlaten. Nadat de Meester zijn luisteraars had
gewaarschuwd om dicht bij God te leven en de satan geen kans te geven om je tot zijn slaaf te
maken, hield Hij hen naar aanleiding van de vraag om een wonderteken, 2 voorbeelden van
mensen uit de heidenen voor, die onder minder gunstige omstandigheden toch naar de woor-
den van de Here hebben willen luisteren.

38 In die tijd (of Toen/Dan) antwoordden Hem (een zeker) iemand (of een (zeker(e))) (=
sommige) [van de] schriftgeleerden (of de (godsdienst)leraren/schrijvers) en Farizeeën, zeg-
gend(e) (= en zeiden): “(Leer)meester (of Leraar), wij willen (graag) (of wensen/verlangen)
een (wonder/onderscheidings/merk)teken van(uit/af) U (of Jou) (na/be)zien (of bekijken/(op)-
merken/weten).”

Schijnheilig en zogenaamd vol waardering spraken de schriftgeleerden en Farizeeën de Here
Jezus aan met de titel meester, terwijl Hij volgens de officiële regels van die tijd geen meester
was. Hun vraag om een wonderteken werd echter niet gedaan om hun geloof te versterken,
maar om de Mensenzoon ongeloofwaardig te maken bij het volk, als Hij niet aan hun verzoek
zou kunnen voldoen.

Dat de Farizeeën zelf zo’n wonderteken vanuit de hemel niet hebben laten zien om hun eigen
autoriteit en gezag aan te tonen, daar gingen ze blijkbaar aan voorbij. Bovendien was het dui-
delijke wonderteken uit de hemel er al geweest. Kort nadat Johannes de Doper de Zoon van
God had gedoopt, was de hemel opengegaan. De Heilige Geest was als een duif op de Heiland
neergedaald, en een stem uit de hemel had gezegd: “Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik
een genoegen heb.” (Mat.3:16,17)

De Heiland had zelf al zoveel wonderen gedaan, moest er dan nog een groter wonder gebeu-
ren? Zelfs wanneer de Zoon van God een nog groter wonderteken zou doen, zouden ze Hem

377 De 2 verzen (Luk.11:27,28) die tussen Luk.11:24-26 en Luk.11:29-32 in staan, vertellen ons, dat de mensen
die Gods woorden serieus nemen, gelukkig zijn.
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dan wel aanvaarden als de beloofde Messias (= Gezalfde)? Nee, de Meester doorzag hun listi-
ge en kwaadaardige houding wel.378 Hij liet zich niet voor hun karretje spannen. Ze zouden
geen ander wonderteken ontvangen, dan dat van de profeet Jona.

39 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei
(of sprak) tegen hen: “Een slecht(e) (of kwa(a)d(aardig)(e)/misdadig(e)) en (of ook/zelfs)
overspelig(e) generatie (of geslacht) verlangt (naar) (of eist/probeert … te krijgen) een (won-
der/onderscheidings/merk)teken, en (of ook/zelfs) het zal niet (of nee) een (= zal geen) (won-
der/onderscheidings/merk)teken gegeven (of gegund) worden, dan (of behalve (als)/tenzij/als
(toch) niet) het (wonder/onderscheidings/merk)teken van Jona, de profeet,

40 want (of immers) (precies) zoals Jona 3 dagen en (of ook/zelfs) 3 nachten in (of met/
door) de buik van het zeemonster (of het grote zeedier/de walvis) was, zo (of op die manier)
zal de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= de Mensenzoon) 3 dagen en
(of ook/zelfs) 3 nachten in (of met/door) het hart van de aarde (of de grond/het land) zijn.”

Met een overspelige generatie bedoelde de Here Jezus de mensen uit zijn eigen tijd, die door
hun structurele en hardnekkige ongehoorzaamheid ontrouw waren aan de band die de hemelse
Vader heeft met zijn volk Israël.379 Die overspelige generatie bestond niet alleen uit Farizeeën
en schriftgeleerden. Daarbij waren ook veel andere Joden, vooral mensen die hoorden bij de
elite van het volk (vgl. Mat.11:16-19). Opvallend hierbij is, dat volgens veel Joden de Messias
zou komen in een tijd waarin er een immorele generatie zou zijn.380 Ondanks dat, drong het
besef blijkbaar niet door, dat ze zelf bij die verdorven generatie hoorden.

Met het hart van de aarde bedoelde de Meester niet het rotsgraf ofwel de spelonk, waarin zijn
lichaam werd neergelegd (Mat.27:57-60, vgl. het hart van de zeeën in Jona 2:3.). Na zijn ster-
ven voerde de Here Jezus zijn geestelijke strijd tegen de satan en de kwaadaardige machten,
en Hij overwon hen. Mede daardoor strekte de macht van de Mensenzoon zich ook uit tot in
het dodenrijk.381 Na zijn geestelijke strijd stond Hij als eerste mens met lichaam, ziel en geest
op uit de dood (Mat.28:5-7, Hand.26:23, 1Kor15:20-23).

De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar
gaat het over een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt
tot aan de troon van God (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon
van de mensen ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd gegeven over alle vol-
ken.382 Met de term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een
mens uit een menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig ko-
ning zou worden. Daarmee moest het voor elke schriftgeleerde en Farizeeër heel duidelijk
zijn, wat deze Leermeester bedoelde.

Toch kregen de Farizeeën en de schriftgeleerden nog een belangrijk wonderteken, al was het
op dat moment niet erg opzienbarend. Zoals de profeet Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik

378 Vanuit die negatieve en erg onwillige houding vroegen Joden wel vaker tevergeefs om een teken (Mat.16:1,
Joh.2:18, 6:30, vgl. 1Kor.1:22). De hemelse Vader wil het geloof van zijn dienaren op sommige momenten best
versterken door een duidelijk teken (Richt.6:17-21,36-40, 2Kon.20:8-11), maar wondertekenen krijgen pas waar-
de en zin, als de mensen voor wie die tekenen zijn bedoeld, in Hem willen geloven, en op Hem willen vertrou-
wen (Jes.7:10-16). Het probleem bij de Farizeeën was, dat ze zich tegen de Here Jezus bleven verzetten.
379 Hiermee verwees de Here Jezus impliciet ook naar het Oude Testament. Daarin wordt de relatie tussen God
en het volk Israël vaak met een huwelijk vergeleken (b.v. Ezech.23, Hos.1-3).
380 Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Exkurse zu
einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 641.
381 Het lichaam van gestorven mensen blijft (bijna altijd) op de aarde, en vergaat, maar de ziel en de geest van
hen gaan (na de opstanding van de Here Jezus naar de hemel of) naar het dodenrijk (Ps.49:15,16, Luk.16:22,23,
23:43, Hand.7:59, Hebr.12:23, Op.6:9, vgl. Mat.10:28).
382 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
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van een zeemonster was (Jona 1:17, 2:10), zo zou de Mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het
hart van de aarde zijn. Na zijn lijden en sterven aan het kruis zou de Here Jezus in een rots-
graf worden gelegd. Drie dagen en nachten zou het duren, voordat Hij uit dat graf zou op-
staan. Zowel Jona als de Here Jezus werden na die 3 dagen niet meer terug verwacht, want de
ontbinding van hun lichaam zou, zeker in het warme Midden-Oosten, al ver gevorderd moeten
zijn. Terwijl de Farizeeën van tevoren wisten, dat Hij na 3 dagen en 3 nachten zou moeten op-
staan, wilden ze dit ondanks alles nog steeds niet aanvaarden (Mat.27:57-28:6).

Dat in onze beleving het lichaam van de Heiland niet 3 hele dagen en 3 hele nachten in het
graf heeft gelegen, is daarbij niet zo relevant, want in die tijd hoefden 3 dagen en 3 nachten
niet 3 keer 24 uur te betekenen (vgl. 2Kron.10:5 met 10:12, Ester 4:16 met 5:1). De Israëlie-
ten telden toen een gedeelte van een dag, een maand of een jaar volledig mee.383

41 “Mannen van Ninevé zullen in (of met/door) (= tijdens/gedurende) de beoordeling (of
het oordeel/de berechting/het vonnis/het (ge)recht) opstaan met deze (of dit/dat) generatie (of
geslacht), en (of ook/zelfs) zij zullen het veroordelen, (door/om)dat zij zich bekeerden (= zich
hebben bekeerd) naar (of tot/(tot) in) (= op) de afkondiging (of de verkondiging) (= de predi-
king) van Jona, en (of ook/zelfs) zie (of kijk), meer (of groter) dan Jona (is) hier!”

De Meester verwachtte niet, dat het overgrote deel van de Joden zich zou bekeren, en Hem

383 Als iemand bijvoorbeeld in de laatste week van het jaar koning werd, dan was hij 14 dagen later in het 2e jaar
van zijn regering.
De Zoon van God vergeleek de tijd dat de profeet Jona in de buik van het zeemonster was, met zijn eigen verblijf
in de aarde (Mat.12:40), terwijl zijn lichaam niet 3 hele dagen en nachten in het graf was. Hij werd vrijdag,
voordat het nacht werd, begraven (Luk.23:53,54), en Hij stond vroeg op de 1e dag van de week (= onze zondag)
weer op (Mat.28:1-4). In die tijd rekenden de Joden dan de hele vrijdag met de voorafgaande nacht, de zaterdag
met de voorafgaande nacht, en de hele 1e dag van de week mee, ook al zou die dag nog maar een uur duren. Zo
komen zij op 3 dagen en 3 nachten, terwijl wij het als een kortere tijd zouden zien.
Bij de uitleg van een gelijkenis moeten we er bovendien op bedacht zijn, dat niet altijd elk onderdeel van het
(voor)beeld (volledig) overeen hoeft te komen met de werkelijkheid, waarmee het vergeleken wordt. Zo verge-
leek de Here Jezus Jona’s verblijf in de vis - 3 dagen diep onder de oppervlakte - met zijn eigen verblijf in de
aarde. Zoals Jona daarna weer opleefde, zo zou Hij weer opstaan uit het dodenrijk.
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zou aanvaarden als de Messias. Doordat die mensen zich niet zouden bekeren, zullen de man-
nen van Ninevé tijdens de beoordeling opstaan met deze generatie, en zij zullen het door hun
goede voorbeeld veroordelen, doordat zij zich hebben bekeerd op de prediking van Jona.

Ninevé was een reusachtige stad in het land Assyrië. Het lag aan de Tigrisrivier. De Here had
zijn profeet Jona erheen gestuurd om de talrijke inwoners van die stad te waarschuwen. Als ze
zich niet zouden bekeren van hun slechte gedrag, dan zou het binnenkort rampzalig met ze
aflopen.

Die mensen zagen toen geen wondertekenen, en ze vroegen er ook niet om. Ze kenden Jah-
weh, de God van Israël, veel minder goed dan het volk van de Here zelf, en het waarschuwen
van de tegenstribbelende profeet Jona was maar zeer kort en erg beperkt. Het duurde maar
1 dag, en hij was lang niet overal in die reusachtige stad geweest (Jona 3:4, 4:5).384 Ondanks
dit alles hebben de mensen in Ninevé zich wel bekeerd. Tijdens de laatste beoordeling en de
uiteindelijke berechting van iedereen door de Here, zullen de onbekeerde Israëlieten geen
enkel excuus kunnen aanvoeren. Het voorbeeld van de bekeerde mensen uit Ninevé toont dui-
delijk aan, dat ze ruimschoots de kans hebben gehad om zich te bekeren.

De Here Jezus sloot bovendien de lange zin van vers 41 af met de woorden: “zie, meer dan
Jona is hier.” De Meester heeft een hogere positie dan een profeet. Het onderwijs en de waar-
schuwingen van de Zoon van God zijn dus nog belangrijker dan de dreigende woorden van
Jona. Wie Hem met zijn boodschap negeert of verwerpt, begaat een grotere zonde, dan wie
niet luisteren wil naar de woorden van een profeet van de Here. Toch bekeerden de meeste Jo-
den zich niet.

42 “De koningin van het Zuiden zal in (of met/door) (= tijdens/gedurende) de beoordeling
(of het oordeel/de berechting/het vonnis/het (ge)recht) opstaan (of opgewekt worden/overeind
komen/overeind gehaald worden) met deze (of dit/dat) generatie (of geslacht), en (of ook/
zelfs) zij zal het veroordelen, (door/om)dat zij kwam (of verscheen) (= zij is gekomen) (van)-
uit (of bij/van(daan/af)) de (uit)einden (of de grenzen) van de aarde (of het land/de grond) om
de wijsheid van Salomo te horen, en (of ook/zelfs) zie (of kijk), meer (of groter) dan Salomo
(is) hier!”

Jezus de Gezalfde kwam met nog een heel duidelijk voorbeeld: “De koningin van het Zuiden
zal tijdens de beoordeling opstaan met deze generatie, en zij zal het door haar goede voor-
beeld veroordelen, doordat zij is gekomen vanuit de uiteinden van de aarde om de wijsheid
van Salomo te horen.”

De koningin van het Zuiden was de koningin van Sjeba. Zij kwam bij de Israëlitische koning
Salomo (972 – 932) op bezoek (1Kon.10:1-13). Het gebied Sjeba was de naam van het land
en de hoofdstad van de Sjabeeërs. Het lag ten zuiden van Israël, ongeveer in het huidige Je-
men ten zuiden van Saoedi-Arabië.

Vanuit een ver land kwam die koningin helemaal naar Israël om naar de wijze woorden van
koning Salomo te luisteren. In die tijd was iemand voor zo’n reis lang onderweg. De woorden
van die wijze koning van Israël werden ook niet ondersteund door indrukwekkende tekenen
en wonderen. Toch ging de koningin van Sjeba. Bovendien waren de uitspraken van de Here
Jezus wel belangrijker, dan de woorden van Salomo. Trouwens, nog veel meer heidenen zou-
den in de komende eeuwen de Zoon van de hemelse Vader aannemen als hun Heer en Verlos-
ser (Mat.8:10-12).

Het grootste deel van het Joodse volk luisterde echter niet in gehoorzaamheid welwillend naar
de woorden van de Meester, terwijl Hij enkele jaren vlak bij hen was. Ze hoefden er weinig

384 Zie Turennout T. van, Jona, duif, Grijpskerk, 2020.
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moeite voor te doen om bij Hem te komen. Voor die onwillige mensen kon dat helaas niet
goed aflopen.

Laat dit een duidelijke aansporing voor de lezers van deze verzen (v.38-42) zijn om wel goed
naar de woorden van de Heiland te luisteren, en Hem volledig te vertrouwen en Hem te aan-
vaarden als de Zoon van God.
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15. Kwaadaardige geesten keren graag terug in een leeg huis.

Hoofdstuk 12:43-45

43 “Wanneer nu, een onreine geest van een mens naar buiten zou komen, gaat hij door
dorre plaatsen om rust te zoeken, en vindt hij die niet,

44 dan zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, waaruit ik ben weggegaan. Als hij
komt, en hij vindt het leegstaand, geveegd en op orde,

45 dan gaat hij weg, en neemt 7 andere geesten met zich mee, slechter dan hijzelf, en zij
komen binnen, en zij gaan daar wonen. Het einde van die mens wordt erger dan eerst. Zo zal
het ook gaan met deze slechte generatie.”



De onderstaande verzen (Mat.12:43-45, vgl. Luk.11:24-26) sluiten chronologisch (= in tijds-
volgorde) aan bij het gedeelte (Mat.12:22-37, vgl. Luk.11:14-23), dat gaat over het oplopende
conflict tussen de Here Jezus en de Farizeeën. Dit conflict mondt uit in een voorlopig hoogte-
punt. De aanleiding daarvan was de beschuldiging van de Farizeeën, waarbij ze zeiden, dat de
Heiland alleen kwaadaardige geesten uit mensen kon drijven met behulp van Beël-zebub, de
leider van de kwaadaardige geesten (Mat.12:22-37).

De verzen 43 tot en met 45 bevatten een ernstige waarschuwing voor veel volksgenoten van
de Meester. Als zij zich niet zouden bekeren van hun zogenaamd neutrale of negatieve hou-
ding ten opzichte van Gods Zoon, dan zou het heel slecht met ze aflopen.

Met de dorre plaatsen uit vers 43 wordt de woestijn bedoeld. Dat was volgens veel Joden de
plaats waar de kwaadaardige geesten vaak verbleven. Vreemd is die gedachte niet, want de
satan (= de tegenstander) houdt van dood en vernietiging (Op.9:11, vgl. Mat.8:28),385 en de
woestijn was nu eenmaal een plaats waar mensen toen in de meeste gevallen niet lang konden
leven. Kwaadaardige geesten blijven echter niet lang in de woestijnen, want ze willen liever
erop uittrekken om Gods schepping kapot te maken, onheil aan te richten en al het goede zo-
veel mogelijk te vernietigen.

43 “Wanneer (of Als) nu, (of en/maar) de (= een) onreine geest van(uit/af) de (= een)
mens naar buiten zou (of mocht) komen (of zou (of mocht) uitkomen/zou (of mocht) voorko-
men), gaat hij door (middel van) (of via) dorre plaatsen zoekend(e) (of strevend(e) naar) rust
(= plaatsen om rust te zoeken (of plaatsen om naar rust te streven)), en (of ook/zelfs) vindt hij
(of treft hij … aan/ontmoet hij/ontdekt hij/ziet hij) (die) niet (of nee),

44 dan (of op dat moment/toen) zegt hij: “Ik zal terugkeren (of me omdraaien/me omke-
ren/me wenden) naar (of tot/(tot) in) mijn huis(houding) (of mijn woning), waaruit (of waar-
vandaan) ik wegging (of ik uitging/ik naar buiten ging) (= ik ben weggegaan). [En (of
Ook/Zelfs)] gekomen (of verschenen) (= Als hij komt (of verschijnt)), (en) hij vindt (of hij
treft … aan/hij ontmoet/hij ontdekt/hij ziet) (het) leegstaand(e) (of onbezet zijnd(e)), geveegd
(met een bezem) en (of ook/zelfs) geordend (= en op orde),

45 dan (of op dat moment/toen) gaat (of (ver)trekt/reist) hij (weg), en (of ook/zelfs) neemt
7 andere geesten met zich(zelf) mee, slechter (of kwaadaardiger/misdadiger) dan hijzelf, en
(of ook/zelfs) binnengekomen (of binnengegaan) (= en zij komen (of gaan naar) binnen), (en)
zij (gaan) wonen daar(heen/in). [En/Ook/Zelfs] het laatste (= het einde) van die mens wordt

385 De ongehoorzame engel uit de afgrond is de satan (Op.20:1-3, vgl. Op.9:1,2, 11:7, 17:8a). Hij heet in het
Hebreeuws Abaddon (= Ondergang/Vernietiging), en in het Grieks Appollyon (= Vernietiger/Verwoester). Die
namen duiden allebei op vernietigen. Dat is ook het doel van de satan: alles verwoesten en vernietigen.
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
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(of ontstaat/gebeurt) erger (of slechter) dan [het] eerst(e). Zo (of Op deze manier) zal het ook
(of zelfs/en) zijn (= gaan) met deze (of dit/dat) slecht(e) (of kwaad(aardig)(e)/misdadig(e))
generatie (of geslacht).”

Iemand die de Here niet trouw dient met zijn of haar hele hart, is een leegstaand huis. Zijn of
haar hart is niet echt vervuld met de liefde voor de Here, maar lauw en/of leeg. Zo’n leeg-
staand huis is niet gevuld door een menselijke geest die in dienst is van God.386

Als iemand door meer kwaadaardige geesten in bezit is genomen, dan hebben die geesten nog
meer macht over die persoon.387

Verreweg de meeste Joden van de slechte generatie waarin de gezalfde Jezus leefde, waren
leegstaande huizen, die geveegd en op orde waren. Door het optreden van de Meester was in
die tijd de invloed van de satan en zijn kwaadaardige geesten sterk teruggedrongen. Die hui-
zen waren zelfs geveegd en op orde. De gevolgen van het werk van kwaadaardige geesten wa-
ren verwijderd, zodat die mensen in staat waren om zich te bekeren, en volledig voor de Here
Jezus te kiezen. Door de zogenaamd neutrale of negatieve houding van het grootste deel van
de volksgenoten van de Meester zouden deze mensen uiteindelijk nog meer onder invloed ko-
men van de satanische machten. Dat bleek wel uit de manier waarop veel Joden de Heiland
verwierpen, en aan het kruis lieten slaan. Bovendien waren vooral volksgenoten van de Men-
senzoon in de 1e eeuw na Christus de felste vervolgers van de Christenen.

Dit is voor ons geen reden om op die mensen neer te kijken, maar vooral een waarschuwing
en aansporing voor ons om kritisch op onszelf te blijven, en om dicht bij God te leven.

386 Het gaat hier in verreweg de meeste gevallen niet over de Heilige Geest die in de huizen van mensen woont,
want die was voor het lijden en sterven van de Heiland nog niet uitgestort. In de tijd van het Oude Testament
werkte de Heilige Geest uitsluitend rechtstreeks via een beperkt aantal mensen, zoals het bijvoorbeeld bij profe-
ten en een aantal richters het geval was.
387 Dat de kans om opnieuw uitgedreven te worden, daardoor wordt verkleind, ligt niet erg voor de hand. Eén
kwaadaardige geest of demon is sterk genoeg om meerdere duiveluitdrijvers te weerstaan, en ze te laten weg-
vluchten (Hand.19:13-16), en voor de Here Jezus moeten meerdere demonen toch het veld ruimen (Mat.8:28-32,
Luk.8:26-33).
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16. De Here Jezus en zijn familie.

Hoofdstuk 12:46-50

46 Terwijl Hij nog tegen de mensenmenigten sprak, zie, zijn moeder en broers stonden
buiten, en probeerden Hem te spreken te krijgen.

47 Een zeker iemand zei tegen Hem: “Zie, uw moeder en uw broers staan buiten, en pro-
beren U te spreken te krijgen.”

48 Hij echter, antwoordde, en zei tegen degene die tegen Hem sprak: “Wie is mijn moe-
der, en wie zijn mijn broers?”

49 Hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen, en zei: “Zie, daar zijn mijn moeder en
mijn broers!”

50 “Iedereen die immers zou doen de wil van mijn Vader, die in de hemel is, die is mijn
broer, zus en moeder.”



Nadat de Here Jezus in gelijkenissen tegen de mensenmenigten had gesproken (Mat.13:1-53,
vgl. Luk.8:4-18), maakte de Meester aan zijn luisteraars (en lezers) duidelijk, wie allemaal bij
zijn familie horen (v.46-50, vgl. Luk.8:19-21).

46 En (of Maar/Nu,) (= Terwijl) Hij nog (meer) (of nog verder) (tegen) de (volks/men-
sen)menigten (of de scharen) sprekend(e) (= sprak (of praatte/vertelde)), zie (of kijk), zijn
moeder en broers stonden (of bleven … staan) (naar) buiten, (en) proberend(e) (= en probeer-
den (of en verlangden (ernaar)/en streefden (er)naar/en zochten)) (met) Hem te spreken (of te
praten/vertellen) (te krijgen).

Terwijl de Here Jezus nog tegen de mensenmenigten sprak, kwamen zijn moeder en zijn
(half)broers. Ze stonden buiten, en probeerden Hem te spreken te krijgen. De (half)broers van
de Heiland waren: Jakobus, Jozef, Simon en Judas (Mat.13:55, Mark.6:3a, Gal.1:19). De na-
men van zijn (half)zussen worden in de Bijbel niet genoemd (Mat.13:56a, Mark.6:3b). Van Jo-
zef, de vader van de broers van de Meester, vernemen we niets meer in de Bijbel. Waarschijn-
lijk was hij rond die tijd al overleden.

God x Maria x Jozef

De Here Jezus Jakobus Jozef Simon Judas

Waarom of waarover de moeder en de broers van de Here Jezus Hem wilden spreken, staat
niet in de Bijbel (Vgl. v.46-50 met Mark.3:31-35, Luk.8:19-21.). Veel later in de tijd, toen de
Mensenzoon de provincie Galilea al had verlaten, en Hij vooral zijn werk deed in Judea, wil-
den familieleden van de Meester Hem (desnoods met geweld) ophalen, omdat ze dachten, dat
Hij behoorlijk in de war was geraakt (vgl. Mat.12:22-37, Mark.3:20-30, Luk.11:14-23). Dat
laatste staat alleen in het bijbelboek Markus (3:20,21). Het is niet bekend, wie die familiele-
den van de Heiland precies waren. Het is heel goed mogelijk, dat moeder Maria en de broers
eerst Gods Zoon via een gesprek zogenaamd wilden helpen om wat tot rust te komen, en toen
dat niet lukte, Hem later in de tijd (eventueel met geweld) wilden ophalen. Zeker is dit alles
echter niet.

Zeker is wel, dat de broers van Jezus de Gezalfde Hem van zijn werk wilden afhouden, want
ze geloofden toen nog niet in Hem (Joh.7:1-5). De Meester liet dit echter niet gebeuren. Zijn
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familieleden waren voor Hem minder belangrijk, dan zijn werk in opdracht van zijn hemelse
Vader. Het lukte zijn moeder Maria en zijn broers dan ook niet om de Mensenzoon te berei-
ken (Luk.8:19). Eigenlijk hadden ze al vlakbij Hem moeten staan om naar zijn onderwijs te
luisteren.

47 [En (of Maar/Nu)] (een zeker) iemand (of een (zeker(e))) zei (of sprak) tegen Hem:
“Zie (of Kijk), (jo)uw (of je) moeder en (jo)uw (of je) broers staan (of blijven … staan) (naar)
buiten, (en) proberend(e) (of verlangend(e) (ernaar)/strevend(e) (er)naar/zoekend(e)) (= en
proberen) Jo(u) (of Je) te spreken (of praten/vertellen) (te krijgen).” 388

48 Hij nu, (of maar Hij/en Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei
(of sprak) tegen de sprekende (of de zeggende) tegen Hem (= tegen degene die tegen Hem
sprak): “Wie (of Welk(e)/Wat) is mijn moeder, en wie (of welk(e)/wat) zijn mijn broers?”

49 [En/Ook/Zelfs] Hij uitstrekkend(e) (= Hij strekte … uit) zijn hand over (of naar/op)
zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen), (en) zei (of sprak): “Zie (of Kijk), (daar zijn)
mijn moeder en (of ook/zelfs) mijn broers!”

De geestelijke band met zijn discipelen vond en vind de Here Jezus blijkbaar veel belangrijker
dan de bloedband. Met zijn geestelijke broers en zussen voelde Hij meer gemeenschap dan
met zijn biologische moeder, zijn broers en zussen. Toen Maria en broers van de Zoon van
God zich bekeerden, en wel in Hem geloofden, werd de band tussen de Meester en die fami-
lieleden hersteld. De (geestelijke) kinderen van de hemelse Vader, zijn de broers van de Hei-
land (Hebr.2:11). Een geestelijke band met iemand is dus veel waardevoller dan alleen een
biologische band!

50 “Ieder(een) die (of (Al) wie/(Al(les)) wat) immers (of want) [altijd (of ooit/een keer)
(= voortdurend)] zou (of mocht) doen (of maken) de wil van mijn Vader, d(i)e in (of met/
door) de (wolken/sterren)hemel[en] (is), die is mijn broer, [en (of ook/zelfs)] zus en (of ook/
zelfs) moeder.”

De trouwe leerlingen van de Meester waren wel bereid de wil van de hemelse Vader te doen,
ook al ging dat met vallen en opstaan. Daarom schaamde de Heiland zich niet om hen zijn
broers (en natuurlijk ook zijn zussen) te noemen (Hebr.2:11), en de gebreken en zonden van
zijn volgelingen neemt Hij weg.

388 Hoewel vers 47 in verscheidene handschriften ontbreekt, hoort het hoogstwaarschijnlijk wel in de Bijbel
thuis, want het staat ook in de Codex Sinaïticus. Bovendien wordt vers 48 zonder vers 47 erg onduidelijk.
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17. De gelijkenis van de zaaier.

Hoofdstuk 13:1-9

1 Op die dag ging Jezus het huis uit, en Hij ging zitten bij het meer.

2 Grote mensenmenigten verzamelden zich bij Hem, zodat Hij in een schip stapte, en
daar ging zitten. De hele mensenmenigte bleef staan op het strand.

3 Hij vertelde hun veel dingen in gelijkenissen, en zei: “Zie, een zaaier ging naar buiten
om te zaaien.”

4 “Bij het zaaien van hem vielen sommige zaden vlakbij het pad, en de vogels kwamen,
en pikten die op.”

5 “Andere zaden nu, vielen op rotsachtige plekken, waar ze niet veel aarde hadden, en
onmiddellijk schoten ze op, doordat ze geen diepe aarde hadden.”

6 “De zon kwam echter op. Ze werden verschroeid, en doordat ze geen diepe wortel
hadden, verdorden ze.”

7 “Andere zaden nu, vielen tussen de doorstruiken, en de doorstruiken kwamen op, en
verstikten ze.”

8 “Andere zaden echter, vielen in de goede aarde, en gaven vrucht; dat deel van het zaad
wel 100, dat 60 en dat 30.”

9 “Wie oren heeft, moet ernaar luisteren!”



Nadat de Mensenzoon zijn meeste volksgenoten in Galilea ernstig had gewaarschuwd om hun
voortdurende onterechte kritiek en onverschilligheid tegenover zijn onderwijs (Mat.11:16-19,
vgl. Luk.7:31-35), was Hij met zijn 12 apostelen en enkele vrouwen langs de steden en dor-
pen in het noorden getrokken om daar overal de blijde boodschap te brengen (Luk.8:1-3).
Toen ondanks die rondreis van de Here Jezus en zijn metgezellen verreweg het grootste deel
van de inwoners van Galilea onverschillig bleef tegenover het onderwijs van de Zoon van
God (Mat.13:13-15), wees Hij die mensen niet direct af, maar begon Hij tegen hen te spreken
door middel van gelijkenissen (Mat.13:1-9, vgl. Luk.8:4-8).

1 In (of Met/Door) (= Op) die dag [( nu, (of maar/en) )] 389 (weg/naar buiten )gegaan
Jezus (= ging Jezus (weg (of naar buiten/uit))) uit (of van(uit/af)) het huis, (en) Hij ging zitten
(of zat/verbleef/bevond zich) (vlak)bij (of langs/naast) het meer (of de zee).

Hoogstwaarschijnlijk ging Jezus hier zijn eigen huis in Kapernaüm uit (vgl. Mat.4:13),390 dat
vlakbij het het Meer van Galilea lag, waar Hij ging zitten.391 Buiten op het strand bij het meer
kon Hij meer mensen toespreken, dan in zijn huis.

Veel mensen verzamelden zich om de Heiland heen. Oppervlakkig gezien hadden erg veel
mensen grote belangstelling voor Hem. De Mensenzoon kende echter hun harten, en Hij zag
wel, dat ze geen echte belangstelling hadden voor zijn onderwijs. Ze wilden vooral zijn won-
deren zien. Bovendien wilden ze in Hem hun leider zien, die hen met zijn wonderlijke macht
eventueel zou kunnen verlossen van de Romeinen, die hen overheersten.

2 [En/Ook/Zelfs] grote (of veel) (mensen/volks)menigten (of scharen) verzamelden zich

389 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
390 Dat het hier hoogstwaarschijnlijk over het huis van de Here Jezus gaat, wordt vooral benadrukt door het bepa-
lend lidwoord het, dat bij het woord huis hoort.
391 In die tijd was het in Israël gebruikelijk, dat iemand aan de mensen zittend onderwijs gaf (Luk.4:20).
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bij (of tot/naar) Hem, (zo)dat Hij (tot) in (of naar/tot) een (vracht)schip (in)gestapt (of (in)ge-
gaan (= stapte), (en) (daar) (gaat) zit(ten) (of zich bevindt/verblijft/woont) (= en daar ging
zitten/en daar zat). En (of Ook/Zelfs) de (ge)hele (mensen/volks)menigte (of schare) bleef (of
ging) staan (of stond (stil)) op (of aan) het strand (of de oever).

Er dromden steeds meer mensen om de Here Jezus heen. Daarom vond Hij het beter om in
een schip te stappen, en met dat schip een stukje van de oever af te varen.392 Daar kon Hij dan
rustig zitten, en de hele mensenmenigte op het strand toespreken.

3 [En/Ook/Zelfs] Hij vertelde (of sprak/praatte) hun (of tegen hen) veel(of grote)( din-
ge)n in (of met/door) gelijkenissen (of vergelijkingen/parabels), zeggend(e) (= en zei): “Zie
(of Kijk), de (= een) zaaier ging naar buiten (of ging weg/ging uit) (= vertrok) om te zaaien.”

Een gelijkenis in de Bijbel is een verhaal dat aansluit bij het dagelijks leven. In dat verhaal zit
een boodschap verborgen. De overeenkomsten tussen concrete dingen van het verhaal en van
de boodschap moeten de bedoeling en de betekenis van die boodschap indirect duidelijk ma-
ken. Deze manier van spreken en van onderwijs geven was bij de Israëlieten (en Joden) al
eeuwenlang bekend (Richt.9:8-15, 2Sam.12:1-4).

4 “[En/Ook/Zelfs] met (of door/in) (= bij) het zaaien van hem vielen wat (of welk(e)/
wie) (= sommige) (zaden) (neer) langs (of (vlak)bij/naast) het pad (of de weg/de straat), en (of
ook/zelfs) de vogels kwamen, en (of ook/zelfs) aten die (of het(zelf)) op (of verslonden die (of
het(zelf))) (= en pikten die op).”

Langs het harde pad vielen de zaden minder diep in de grond, zodat de vogels ze wat makke-
lijker konden opeten. Dit lag (en ligt) niet aan de zaaier. Dichtbij het pad was (en is) de grond
minder geschikt voor het zaad om te kiemen en te groeien.

5 “Ander(e) (zaden) nu, (of maar/en) vielen (neer) op (of in/over) [de] rotsachtige(of
steenachtige)( plekken/plaatse)n, waar ze niet (of nee) veel (of grote) aarde (of grond/land)
hadden (of (vast)hielden/bezaten), en onmiddellijk (of meteen/direct/terstond) schoten (of
kwamen) ze op, door (middel van) (of via) (dat) (= doordat) het (toch) niet hebben (of niet
(vast)houden/bezitten)) (van) diepte van aarde (of grond/land) (= doordat ze geen diepe aarde
hadden).”

Op een rotsachtige bodem met een te dunne laag grond erover, kan het ontkiemde zaad niet

392 Hoogstwaarschijnlijk was het een schip van enkele discipelen van Jezus, die vissers waren (vgl. Mat.4:18-22,
Luk.5:1-11, Joh.21:1-8).
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diep in de aarde wortelen. Het water van de spaarzame regen of de vaker voorkomende dauw
zakt wel minder ver weg in de grond, waardoor de zaden in het begin sneller ontkiemen en
groeien. Van de jonge plantjes komt echter niets van terecht.

6 “De zon opgekomen (= kwam … op) nu, (of maar/en) (= De zon kwam echter op). Ze
werden verschroeid (of verbrand/verzengd), en (of ook/zelfs) door (middel van) (of via) (dat)
(= en doordat) het (toch) niet hebben (of bezitten/(vast)houden) (van) een wortel (= en door-
dat ze geen (diepe) wortel hadden), werden ze verdord (of verdroogd) (= verdorden (of ver-
droogden) ze).”

In de hitte van de stralende zon in het warme klimaat van het Midden-Oosten verdrogen en
verschroeien die jonge plantjes al snel, terwijl die zon de andere planten, die wel de ruimte
hebben om diep te wortelen, juist energie geeft om te groeien.

7 “Ander(e) (zaden) nu, (of maar/en) vielen tussen (of op/over/in) de doornstruiken (of
de dorens) (neer), en (of ook/zelfs) de doornstruiken (of de dorens) kwamen (of schoten/ste-
gen) op, en (of ook/zelfs) verstikten ze.”

Onkruid groeit meestal sneller dan de gewenste plantjes van het gezaaide zaad.393 De wilde
planten groeien over de goede plantjes heen, waardoor ze steeds minder licht krijgen, en daar-
door op den duur dood gaan.

8 “Ander(e) (zaden) nu, (of maar/en) (= Andere zaden echter,) vielen in (of op/over) de
goed(e) aarde (of grond/land) (neer), en (of ook/zelfs) gaven vrucht(en); dat (of die) (deel van
het zaad) wel(iswaar) (of echt/inderdaad) 100, [en (of maar/nu,)] dat (of die) 60 en (of maar/
nu,) dat (of die) 30.”

Hoewel veel goede zaden verloren gaan, zaait de zaaier toch niet voor niets. In de goede aarde
kunnen de gewenste planten veel vruchten voortbrengen. De ene plant geeft nog meer vruch-
ten dan de andere.

Wat bij deze gelijkenis opvalt, is, dat niet het verschil in het zaad ervoor zorgt, dat er vrucht
wordt gedragen. Nee, dat verschil ligt aan de kwaliteit van de grond. Daar moet degene die de
akker bewerkt, goed voor zorgen! De zaaier doet zijn werk goed, en ook het zaad is prima,
maar de kwaliteit van de grond is verschillend.

Dat niet elk zaad evenveel vruchten voortbrengt, kan zowel aan de eigenschappen van de goe-
de grond liggen, als aan het zaad. Hoewel het over goede grond gaat, is de ene plek toch nog
beter en/of vruchtbaarder dan de andere. Ook is er verschil tussen de zaden. Niet ieder zaadje
levert later evenveel vruchten op. Wel kan elke plant van het zaad vruchten opbrengen, maar
het aantal vruchten dat iedere plant van dat zaad kan geven, is niet gelijk.

Hoewel het in vers 8 duidelijk over meer dan één vrucht gaat, staat het woord vrucht in het
enkelvoud. Het zijn niet alleen losse vruchten, want die vruchten vormen samen ook een een-
heid. Zo is er één vrucht van de Geest, terwijl het daarbij over verschillende eigenschappen
van dienaren van God gaat. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld (of
volharding), vriendelijkheid (of goedheid/zachtaardigheid), goedheid (of oprechtheid), enzo-
voort (Gal.5:22, vgl. 1Kor.12:4-11). Als de Heilige Geest in mensen werkzaam is, dan heeft
dat positieve gevolgen. Zo horen Christenen een eenheid te vormen, waarbij de één de ander
helpt en aanvult.

9 “De bezitter (of De hebbende/(vast)houder) van oren (= Wie oren heeft) [( om te horen

393 De betekenis van het onkruid heeft een aantoonbaar verband met de zonden in de wereld, want planten met
dorens en distels die de groei van andere planten kunnen belemmeren, zijn een straf op de zonden van de (eerste)
mensen (Gen.3:18, vgl. Hos.10:8, Hebr.6:8).
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(of om te luisteren/begrijpen) )],394 moet (ernaar) luisteren (of (het) horen/(het) begrijpen/
((er)van) leren)!”

Wie oren heeft, moet er goed naar luisteren, en vooral nadenken over elk detail van de woor-
den die de Here Jezus zojuist heeft gesproken (v.3b-8). Het moest namelijk voor zijn volksge-
noten op het strand heel duidelijk zijn, dat dit niet zomaar een verhaal was.

De Heiland gebruikte de gelijkenissen om aan de mensen die echt naar Hem wilden luisteren,
onderwijs te geven, en voor hen die vooral kwamen om zijn wonderen te zien en zijn grote
macht te bewonderen, moest het duidelijk worden, dat ze eerst een keuze voor Hem moesten
maken. Als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze steeds vaker het gevoel krijgen, dat ze
voor niets bij de Meester zouden zijn gekomen. De mensen die wel een keuze voor Hem had-
den gemaakt, en ondanks dat, de gelijkenissen niet zouden begrijpen, die zouden de moeite
wel nemen om Hem naar meer uitleg te vragen.

Toen de discipelen later aan de Zoon van God vroegen, waarom Hij zijn onderwijs in de vorm
van gelijkenissen gaf (v.10), gaf Hij aan hen een duidelijk antwoord (v.11-17), en legde Hij
bovendien de gelijkenis van de zaaier uit (v.18-23).

394 De woorden om te horen (of om te luisteren/begrijpen) staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn hoogstwaar-
schijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
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18. Het doel van de gelijkenissen van de Meester.

Hoofdstuk 13:10-17

10 De discipelen kwamen bij Hem, en vroegen: “Waarom vertelt U aan hen iets in gelij-
kenissen?”

11 Hij nu, antwoordde, en zei: “Omdat het aan jullie gegeven is de geheimen van het ko-
ningschap van de hemel te leren kennen, maar aan hen is het niet gegeven.”

12 “Iedereen immers, die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloed heb-
ben, maar iedereen die niet heeft, ook wat hij heeft, zal van hem weggenomen worden.”

13 “Daarom vertel Ik aan hen iets in gelijkenissen, zodat zij ziende, toch niet zien, en zij
horend, toch niet horen, en het niet begrijpen.”

14 “Ook bij hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: “Met het gehoor zullen
jullie horen, en jullie zouden het beslist niet begrijpen, en ziende zullen jullie zien, en jullie
zouden het beslist niet opmerken,

15 want het hart van dit volk is vet geworden, en met de oren zijn ze doof geworden. Hun
ogen hebben zij gesloten, zodat zij niet zouden zien met de ogen, en zij met de oren niet zou-
den horen, en zij het met het hart niet zouden begrijpen, en zij zich zouden bekeren, en Ik hen
zou genezen.”

16 “Jullie ogen echter, zijn gelukkig, omdat zij zien, en jullie oren, omdat zij horen.”

17 “Ja, stellig zeg Ik tegen jullie: “Vele profeten en rechtvaardige mensen hebben be-
geerd te zien, wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en te horen, wat jullie horen, en zij
hebben het niet gehoord.”



Na het vorige gedeelte (v.1-9, vgl. Luk.8:4-8), waarin de Here Jezus sprak over een zaaier,
volgen ook in chronologisch opzicht (= in tijdsvolgorde) de onderstaande verzen (v.10-17,
vgl. Luk.8:9,10) over het doel van de gelijkenissen die Hij vertelde.

10 [En/Ook/Zelfs] de discipelen (of de leerlingen/volgelingen) ((dicht)er)bij gekomen (=
kwamen ((dicht)er)bij (Hem)), (en) zeiden (of spraken) (= en vroegen) [tegen Hem]: “Waar-
om vertelt (of spreekt/praat) U (of Jij/Je) (aan/tegen) hen ((iets) in (of door/met)) gelijkenissen
(of vergelijkingen/parabels)?”

Blijkbaar waren verreweg de meeste mensen naar huis gegaan. De Here Jezus was naar de
oever gevaren, en aan wal gekomen. Nadat het schip was vastgezet, kwamen de discipelen bij
Hem. Ze vroegen aan de Meester niet wat een gelijkenis was, want die manier van spreken en
onderwijs geven was bij het volk Israël al eeuwenlang bekend (Richt.9:8-15, 2Sam.12:1-4).
Nee, ze vroegen waarom Hij gelijkenissen 395 gebruikte, als de grote mensenmenigte bij zijn
onderwijs aanwezig was.

De Mensenzoon gaf in zijn antwoord aan, dat Hij onderscheid begon te maken tussen zijn
trouwe volgelingen en de grote mensenmenigte. Hij vertelde daarbij ook, waarom Hij de
meeste mensen onderwees over zijn koningschap in de vorm van gelijkenissen.

395 Dat er in de bijbelboeken Matteüs (13:3,10,13), Markus (4:10,11) en Lukas (8:10) over gelijkenissen (in het
meervoud) wordt gesproken, terwijl er tot dan toe maar over één gelijkenis is geschreven, wil niet zeggen, dat de
Here Jezus niet meer gelijkenissen heeft verteld (Mat.13:3). De apostelen en evangelisten hebben lang niet alles
opgeschreven, wat er allemaal is gebeurd (Joh.21:25).
De evangelist Lukas schreef over een gelijkenis die de Here Jezus al voor die tijd had verteld (Luk.7:40-50),
maar toen was de grote mensenmassa er niet bij. Bovendien vertelde de Heiland die gelijkenis niet om de bood-
schap daarvan voor een bepaalde groep mensen te verbergen.
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11 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei (of sprak) [( te-
gen hen )]:396 “(Om)dat het (aan) jullie (of u) gegeven is de geheimen (of de mysteriën/ver-
borgenheden) van het koningschap (of het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] te
(leren) kennen (of begrijpen), maar (of en/nu) aan hen (of hun) is het niet (of nee) gegeven.”

Wat bedoelde Gods Zoon eigenlijk met de woorden het koningschap (of het koninkrijk) van
de hemel, en met de geheimen daarvan (vgl. Mat.11:25,26)?

In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zo’n land is
meestal een eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich
(enigszins) verbonden voelt met zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het
volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar op moet stellen. We zien een konink-
rijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel wél het geval.
Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Griekse woord voor koningschap
betekent daardoor ook koninkrijk.397 In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was.

De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel is ontstaan, doordat de Joden
de naam van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruikte de
term het koningschap van de hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep het
koningschap (of het koninkrijk) van God. De woordgroep het koningschap van de hemel be-
tekent dus hetzelfde als het koningschap van God. Wat is nu precies het koningschap (of het
koninkrijk) van God?

Na de eerste zonden van Adam en Eva in de hof van Eden (Gen.3) is het evangelie (= de blij-
de boodschap) gedurende een lange periode voor een beperkt aantal mensen of voor één volk
geweest, terwijl de rest van de volken onder de knoet van de satan (= de tegenstander) leefde.
De satan was de vorst van de wereld (Joh.12:31, 14:30, 16:11, 2Kor.4:4, 1Joh.5:19). Hij kon
de Here Jezus heel de aarde geven, als Hij maar één keer voor hem knielde (Mat.4:8-11).398

Ja, de Zoon van God kon onderkoning van de satan worden. Hij koos echter het kruis, en
kocht zo de wereld vrij (Hebr.2:14,15,17,18). Na zijn opstanding steeg de Mensenzoon over-
winnend op naar de hemel.399 De gezalfde Jezus werd de eeuwige koning van alle volken.400

Door zijn offer aan het kruis ligt heel de wereld aan zijn voeten (Mat.28:18).

Zo had de profeet Daniël al gezegd, dat er een tijd zou komen, waarin God een eeuwig ko-
ningschap (of koninkrijk) zou stichten. Dat eeuwige koningschap zou aan alle andere koning-
schappen en koninkrijken een einde maken (Dan.2:44, Dan.7:13,14).401

Na de hemelvaart van de Here Jezus is zijn koningschap van de hemel begonnen.402 Dat eeu-

396 Het gedeelte tegen hen staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als verduidelijking aan
jongere handschriften toegevoegd.
397 Dit geldt trouwens ook bij het Hebreeuws en Aramees dat in het Oude Testament werd gebruikt.
398 Toen de satan dit aanbod deed, blufte hij niet. Als hij niet echt in staat was geweest om aan Jezus de hele
wereld te geven, dan zou het voor Hem geen aantrekkelijk aanbod zijn geweest. Dan was het dus ook geen echte
verzoeking geweest, en kon de gezalfde Jezus dit aanbod vrij gemakkelijk afslaan. Door het reële aanbod van de
satan was de verleiding juist erg groot. Als Gods Zoon dat aanbod zou aanvaarden, dan hoefde Hij niet zo zwaar
te leiden. Hij kon zijn volk (op korte termijn) gelukkig maken door als koning van de hele wereld de zo gehate
Romeinen het heilige land uit te jagen, en het machtige koninkrijk van David (1012 – 972) te herstellen. Het zou
echter uiteindelijk de grootste ramp voor heel de mensheid zijn geweest!
399 De hemelvaart (en het eeuwige koningschap (of koninkrijk)) van de Mensenzoon is al door de profeet Daniël
voorspeld (Dan.7:13,14, vgl. Mat.28:18, Ef.1:20-22).
400 Dit geldt vooral voor het nageslacht van Noachs zoon Jafet (Gen.9:27). Dat nageslacht woonde hoofdzakelijk
in Europa (Gen.10:2-5, Flavius J., Joodse Oudheden, deel 1, hoofdstuk 6:1, vgl. Hand.16:6-10).
401 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
402 Een goede koning wil zijn volk in de eerste plaats dienen. Zo wilde David (1012 – 972) als koning zelfs ge-
lijkwaardig zijn aan de allerminst geachte mensen van zijn volk: de slavinnen (2Sam.6:14,20-23). Een slaaf had
namelijk in de tijd van koning David een hogere positie dan een slavin. Volgens de wetten die de Here via Mo-
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wige koningschap was en is niet alleen maar voor de hemel bestemd. Het oefent ook zijn
macht en invloed uit op de aarde. Ja, zelfs op de hele schepping. Het zal op den duur aan alle
andere koninkrijken (en republieken) een einde maken. Doordat de Zoon van God voor alle
zonden van de hele wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2),403

zijn de rechten van de satan volledig ingeperkt. Door de komst van het eeuwige koningschap
vanuit de hemel kon het evangelie zich in heel de wereld verspreiden. De blijde boodschap
werd vanaf die tijd niet meer alleen aan het volk Israël gebracht, maar eveneens aan de hei-
denvolken. Je hoefde niet meer bij het Joodse volk te horen om een dienaar van de almachtige
God te kunnen zijn (Hand.10:34-36,44-47, Gal.3:26-29).

Verreweg de meeste Joden hadden van het koninkrijk ofwel het koningschap van God een
verkeerde voorstelling. Ze dachten daarbij aan een machtige koning in Israël zoals de vroege-
re koning David (1012 – 972), die alle vijanden zou verslaan, en aan zich zou onderwerpen.
Dan zou het koninkrijk van de Here op deze aarde worden gesticht.

Door dat verkeerde en vooral aardse beeld van het koninkrijk van God was er bij het overgro-
te deel van de Joden geen begrip van wat het koninkrijk van de hemel nu werkelijk inhoudt.
Het was voor hen een geheim. Alleen aan de mensen die naar het onderwijs van de Heiland
wilden (en willen) luisteren, was (en is) het gegeven de geheimen van het koningschap ofwel
het koninkrijk van de hemel te leren kennen, maar aan de mensen die daar geen interesse voor
hadden (en hebben), was (en is) het niet gegeven.

12 “Ieder(een) immers, (of want) die (of (Al) wie/(Al(les)) wat) heeft (of bezit/(vast)-
houdt), (aan) hem zal gegeven worden, en (of ook/zelfs) hij zal overvloed hebben (of zal bui-
tengewoon (of overvloedig) maken), maar (of en/nu) ieder(een) die (of (al) wie/(al(les)) wat)
niet (of nee) heeft (of bezit/(vast)houdt), ook (of zelfs/en) wat (of welk(e)/wie) hij heeft (of
bezit/(vast)houdt), zal van(uit/af) hem (weg/mee/op)genomen worden (vgl. Mat.25:29).”

Iedereen die ervoor kiest om de Here Jezus te volgen en te gehoorzamen, heeft door die keus
al een groot bezit gekregen. Voor zo iemand geldt, dat hij of zij bij God mag horen, en van de
eeuwige ondergang zal worden gered, als hij of zij bij die keus zal blijven. Daar zal het echter
niet bij blijven. Aan de mensen die de Heiland willen volgen, zal steeds meer worden gege-
ven. Ze zullen de hemelse Vader steeds beter leren kennen (vgl. Spr.9:9,10), en zijn liefde en
hulp mogen ervaren in hun leven. Hij zal een vriend van hen willen zijn.404 Voor de mensen
die niet voor de Zoon van God willen kiezen, zal het heel slecht aflopen. Aan het beetje geluk
dat ze op deze wereld nog mogen hebben,405 zal een einde komen. Het zal van hen worden
afgenomen,406 want ze gaan hun eeuwige ondergang tegemoet.

zes aan zijn volk had gegeven, moest een slaaf, als hij dat wilde, na maximaal 7 jaren worden vrijgelaten. Dit
gold voor een slavin lang niet altijd. Zij hoorde (mede om haar levensonderhoud) bij haar man (Ex.21:1-11).
De Here Jezus is de beste Koning die je maar kan wensen. Hij wilde en wil zijn onderdanen niet overheersen,
maar vooral dienen (Fil.2:5-8). Daarin vormde en vormt hij een tegenpool met verreweg de meeste aardse ko-
ningen en vorsten. Aan het koningschap van Gods Zoon moeten wij een voorbeeld nemen (Fil.2:1-5).
403 In principe kan iedereen dus zalig (ofwel heel gelukkig) worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al be-
taald! Iedereen die God in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig wor-
den verlost. Dit betekent helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
Natuurlijk weet de hemelse Vader van tevoren wie Hem zal willen dienen, en wie niet, maar dit betekent niet,
dat niet iedereen de mogelijkheid heeft (gehad) om bij God te kunnen horen en voor Hem te kiezen.
404 Sommige mensen denken, dat God niet je vriend wil zijn. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Hij was de
vriend van Mozes (Ex.33:11) en Abraham (2Kron.20:7, Jes.41:8, Jak.2:23). De Heer Jezus noemde zijn discipe-
len zijn vrienden (Luk.12:4). Zo sprak Hij ook over Lazarus (Joh.11:11). Jezus de Gezalfde is de vriend van al
zijn dienaren. Voor hen gaf Hij in zijn grote liefde zijn leven (Joh.15:13-15).
405 Denk hierbij ook aan het onderwijs dat de Here Jezus had gegeven, en het grote aantal mensen, dat Hij in die
tijd had genezen.
406 Dat proces van afnemen was al begonnen, doordat de Zoon van God niet meer rechtstreeks onderwijs aan de
mensenmenigte ging geven, maar dit begon te doen door middel van gelijkenissen.
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13 “Door (middel van) (of Via) (= Om) dit (of dat) (= Daarom) vertel (of spreek/praat) Ik
(aan/tegen) hen (iets) in (of door/met) gelijkenissen (of vergelijkingen/parabels)), (om)dat (=
zodat) zij ziend(e), (toch) niet (of nee) zien, en zij horend(e), (toch) niet (of nee) horen, en (of
ook) niet [zij] (het) (= en het niet) begrijpen.”

De Heiland gebruikte de gelijkenissen om aan de mensen die echt naar Hem wilden luisteren,
onderwijs te geven, en zij die vooral kwamen om zijn wonderen en zijn grote macht, zouden
daardoor worden verrast en worden gestimuleerd om eens goed na te denken. Voor hen moest
het duidelijk worden, dat ze eerst een keuze voor de Here Jezus moesten maken. Als ze dat
niet zouden doen, dan zouden ze steeds vaker het gevoel krijgen, dat ze voor niets bij de
Meester waren gekomen. Zij die wel een keuze voor Hem hadden gemaakt, en ondanks dat,
de gelijkenissen niet zouden begrijpen, die zouden de moeite wel nemen om Hem naar meer
uitleg te vragen.407

Dat laatste blijkt al duidelijk uit het vervolg, want naar aanleiding van de reactie van de disci-
pelen op de gelijkenis van de zaaier (v.10), legde de Mensenzoon die gelijkenis uit (v.18-23).

14 “Ook (of Zelfs/En) bij (of over/aan/in/voor/op) hen wordt de profetie van Jesaja ver-
vuld (of (aan)gevuld/vol(ledig )gemaakt), d(i)e zeggend(e) (= die zegt): “Met (het) (geh)oor
zullen jullie (of zult u) horen, en (of ook/zelfs) jullie (of u) zou(den) (of mocht(en)) (het) be-
slist niet (of nooit/geenszins) begrijpen (of inzien/verstaan), en (of ook/zelfs) ziend(e) (of kij-
kend(e) (naar)) zullen jullie (of zult u) zien (of kijken (naar)), en (of ook/zelfs) jullie (of u)
zou(den) (of mocht(en)) (het) beslist niet (of nooit/geenszins) (op)merken (of weten/(in/na/
be)zien/bekijken),

15 want (of immers) het hart van dit volk is vet (of dik) geworden, en (of ook/zelfs) met
de oren hebben ze moeilijk (of zwaar) gehoord (= de oren zijn ze doof geworden). [En/Ook/
Zelfs] hun ogen hebben zij (toe)gesloten, zodat zij niet (eens) zouden (of mochten) (kunnen)
(be/na)zien (of bekijken/(op)merken) met de ogen, en (of ook/zelfs) zij met de oren (niet)
zouden (of mochten) (kunnen) horen, en (of ook/zelfs) zij (het) met het hart (niet) zouden (of
mochten) (kunnen) begrijpen (of inzien/verstaan), en (of ook/zelfs) zij zouden (of mochten)
(kunnen) zich bekeren (of zich omdraaien/zich omkeren/terugkeren), en (of ook/zelfs) Ik hen
zou (of mocht) (kunnen) genezen (of hen gezond zou maken/hen zou herstellen).”

De Here Jezus haalt hier een tekst van de profeet Jesaja aan (Jes.6:9,10).408 In het 6e hoofd-
stuk beschrijft Jesaja, hoe en wanneer de Here hem aanstelde als profeet. Hoewel hij na de op-
roep van God om zijn profeet te worden, zich gehoorzaam en vol enthousiasme aanmeldde
voor zijn geestelijke taak, volgde daarna de ene teleurstelling na de andere. De hemelse Vader
noemde het volk Israël niet eens meer mijn volk, maar dit volk, omdat ze elkaar liefdeloos
behandelden, en ook de echte liefde voor de Almachtige ver te zoeken was (b.v. Jes.5:8-24).
Het overgrote deel van de mensen tijdens het leven van de Meester op aarde zou ook niet naar
de profeet Jesaja luisteren. Integendeel, zij zouden zich nog meer tegen God gaan verzetten.409

De goede prediking van de woorden van de Here leidt trouwens nog steeds tot verharding en
verzet of tot bekering.

407 Het uitleggen van de geheimen van het koningschap ofwel het koninkrijk van de hemel gebeurde in die tijd
nog niet door de Heilige Geest, maar door de Here Jezus, want de Heilige Geest, die de Heiland op aarde zou
vervangen, was nog niet uitgestort. Voor de Pinksterdag werkte Gods Geest vrijwel uitsluitend door profeten.
408 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
Hoewel deze 2 verzen uit het bijbelboek Jesaja worden aangehaald vanuit de afwijkende tekst van de Septuagint,
is de strekking ervan hetzelfde als die van de Hebreeuwse tekst.
De Septuagint is een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, die in de 3e eeuw voor Christus tot stand is
gekomen. (Zie Flavius J., Joodse Oudheden, deel 12, hoofdstuk 2.)
409 Gelukkig waren er ook toen nog mensen die wel naar de woorden van de Here wilden luisteren. Daarbij hoor-
den bijvoorbeeld de leerlingen van God en koning Hizkia (727 – 697) (Jes.8:16, 37:1-7,21-35, 39:8).
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Zo ging het ook, toen de Messias onderwijs gaf aan zijn volksgenoten. Het hart van het Jood-
se volk was vet geworden. Het hart zag men in die tijd als de kern en vertegenwoordiging van
de hele mens. Het hart was de oorsprong van al het leven (Spr.4:23). Dit blijkt uit de parallel-
lismen die in de Bijbel voorkomen (Ps.13:3, 16:9, 19:9, 24:4, 26:2, Spr.2:2,10, 3:1, 4:21, 5:21,
7:24,25).410 Een vet hart raakt afgesloten (vgl. Deut.32:15, Job 15:27, Ps.17:10, 119:70). Zo
raakten de meeste Joden steeds meer volledig afgesloten (van het onderwijs) van God.

Hun ogen hebben zij dichtgedaan, zodat zij niet zouden zien met de ogen, en hun oren hebben
ze dichtgestopt, zodat zij niet zouden horen. Mede daardoor konden de woorden van de Here
Jezus niet tot hun vette hart doordringen, zodat zij die woorden niet zouden begrijpen, en zij
zich zouden bekeren, en de Heiland hen zou genezen. Iedereen kan door de Zoon van God
worden gered van de eeuwige ondergang, maar dan moet je wel de keus voor Hem maken, en
Hem willen gehoorzamen.411

De profetieën uit het 6e hoofdstuk van het bijbelboek Jesaja zijn op een verschrikkelijke ma-
nier in vervulling gegaan. In 722 voor Christus werd het hele Tienstammenrijk in het noorden
van Israël door de Assyriërs veroverd. Het overgrote deel van de bevolking werd naar Assyrië
gedeporteerd. Daarna heeft in 586 de Babylonische koning Nebukadnezar II (604 – 562) het
Tweestammenrijk Juda in het zuiden van het heilige land veroverd, en de stad Jeruzalem ver-
woest.412

Toen het volk terugkeerde uit de ballingschap, heeft het zich niet blijvend bekeerd. Ezra, Ne-
hemia en de profeet Maleachi moesten herhaaldelijk waarschuwen, en het volk terugbrengen
tot hun God. Zelfs door de vervolgingen van koning Antiochus IV (175 – 164), kwam het
volk niet blijvend tot inkeer. Ze stelden de hogepriester als koning aan. Later vonden rondom
de troonopvolging moord en doodslag plaats. Daardoor konden de Romeinen het Joodse land
gemakkelijk veroveren.

Dat de Here Jezus de profetieën uit het 6e hoofdstuk van het bijbelboek Jesaja als een mo-
tief 413 aanhaalde moet voor de Farizeeën en de andere Joden die zich tegen de Heiland be-
gonnen te verzetten een heel duidelijke en ernstige waarschuwing zijn geweest. Zoals die pro-
fetieën van Jesaja in vervulling zijn gegaan, zo zou het (op een nog ingrijpender manier) op-
nieuw gebeuren, als ze zich niet zouden bekeren. De ongehoorzame en onverschillige Joden
wisten maar al te goed, wat dat kon betekenen.

Ondanks dat hebben ze zich helaas niet bekeerd. Ze wilden niet luisteren naar de liefdevolle
vermaningen van de Heiland. Ze lieten uiteindelijk zelfs hun Messias, de Verlosser van de
zonden, aan het kruis slaan. De gevolgen van het fanatieke verzet van het grootste deel van
het Joodse volk tegen de Zoon van God konden natuurlijk niet uitblijven.

In 70 na Christus werd een massale opstand van de Joden door keizer Vespasianus (69 – 79)

410 Bij een parallellisme staan 2 (bij)zinnen bij elkaar. Die zinnen zeggen met andere woorden hetzelfde, waar-
door ze elkaar aanvullen en ophelderen. Dit kwam in de Hebreeuwse dichtkunst veel voor.
411 Doordat de Here Jezus voor alle zonden van de hele wereld heeft betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17, Hebr.9:26-28,
1Joh.2:1,2), kan iedereen die God wil dienen, vergeving van zonden krijgen, en zo van de eeuwige ondergang
worden gered. In principe kan iedereen voor altijd heel gelukkig worden. Dit betekent helaas niet, dat alle men-
sen daarvan gebruik maken.
412 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
413 Het woord motief betekent niet altijd beweegreden. Een motief kan ook de kleinste eenheid in tijd en ruimte
binnen een verhaal zijn. Een goed voorbeeld van een motief is de profetie van Immanuël (Jes.7:10-16). Andere
voorbeelden van motieven zijn: het Lam, de huilende Rachel, het kruis en de pottenbakker, de onvruchtbare
vrouw die toch een kind krijgt, de Hoeksteen, enz., enz.
Het motief uit het bijbelboek Jesaja (6:9,10) wordt meerdere keren in de Bijbel aangehaald (Jer.5:21, Ezech.12:2,
Joh.12:40, Hand.28:26,27, Rom.11:8). Je zou het dus een herhalend motief ofwel een leidmotief kunnen noe-
men.
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en zijn zoon Titus (79 – 81) neergeslagen. De tempel en de stad Jeruzalem werden volledig
verwoest (Luk.19:43,44, 21:20-24).

Daarna begon de eeuwenlange verstrooiing van de Joden (= diaspora). Velen van hen werden
gevangen genomen, en naar Rome gebracht. Anderen vluchtten het land uit. De achtergeble-
ven Joden herwonnen in 132 na Christus onder leiding van Bar Kochba hun onafhankelijk-
heid. Drie jaren later werd de massale opstand door de Romeinen neergeslagen. Opnieuw ver-
lieten veel Joden het beloofde land. De zonde en het volgen van satan bracht en brengt ver-
strooiing.

In de Middeleeuwen zijn de Joden in heel de wereld verschrikkelijk getreiterd, vervolgd, ge-
marteld en vermoord. Het zwaard bleef hen achtervolgen. Het antisemitisme blijft de kop op-
steken. De Tweede Wereldoorlog was daarvan het tragische dieptepunt.414

De discipelen van de Here Jezus hadden in tegenstelling met hun ongehoorzame en onver-
schillige volksgenoten (v.13-15), wel de goede keus gemaakt. Zij wilden hun Meester volgen,
en naar Hem luisteren. Daarom prees de Heiland hen gelukkig (vgl. Mat.5:3-12).

16 “Jullie (of Uw) ogen nu, (of maar/en) (= ogen echter,) (zijn) gelukkig (of (geluk)za-
lig/voorspoedig), (om)dat zij (in)zien (of (uit)kijken (naar/voor)), en (of ook/zelfs) jullie (of
uw) oren, (om)dat zij horen (of luisteren naar/begrijpen/leren van).”

De discipelen kijken niet alleen naar de wonderen van de Meester, zoals veel van hun opper-
vlakkige volksgenoten, maar ze horen eveneens zijn woorden. Ze beginnen vanuit hun geloof
en vertrouwen in de Here Jezus, steeds meer de betekenis van zijn belangrijk werk in te zien.
Bovendien horen ze niet alleen de woorden van de Heiland, maar ze luisteren er ook naar. Bij
hen is er daardoor geestelijke groei.

17 “Immers (of Want) (= Ja), stellig (of zeker/inderdaad/echt/amen) zeg (of verklaar) Ik
(tegen) jullie (of u) [(om)dat]: “Vele (of Grote) profeten en (of ook/zelfs) rechtvaardige( men-
se)n hebben begeerd te (be)zien (of te bekijken/(op) te merken), wat (of welk(e)/wie) jullie
zien (of u ziet), en (of ook/zelfs) zij hebben (het) niet (of nee) gezien (of bezien/bekeken/(op)-
gemerkt), en (of ook/zelfs) te horen, wat (of welk(e)/wie) jullie horen (of u hoort), en (of ook/
zelfs) zij hebben (het) niet (of nee) gehoord.”

Profeten van God geven vooral rechtstreeks de boodschap door, die ze van de Almachtige
hebben gekregen (2Pet.1:21). Ze vertellen niet alleen iets over de toekomst, ook al wordt dat
vaak (onbewust) gedacht. In veel gevallen krijgen ze profetieën om de dienaren van de Here
heel concreet te vermanen, te bemoedigen en op te bouwen.415

Met rechtvaardige mensen worden niet de personen bedoeld, die vanuit zichzelf rechtvaardig
(denken te) zijn, maar wel de mensen die God trouw willen dienen, en overeenkomstig zijn
geboden willen leven. Ondanks dat ze in alle opzichten zeker niet volmaakt zijn, worden ze
door de hemelse Vader wel rechtvaardig genoemd, omdat Hij de zonden van zijn onvolmaak-
te dienaren wil vergeven, en wil wegnemen door het bloed van de Here Jezus (Joh.1:29,
Hand.13:39, Rom.3:23,24, 5:1,8,9, 1Kor.6:11, enz.).

Veel profeten en rechtvaardige mensen uit de tijd van het Oude Testament verlangden naar de
komst van de beloofde Messias (= de beloofde Gezalfde) (Joh.8:56), maar ze hebben tijdens

414 In 1948 werd de nieuwe staat Israël gesticht. Toch heeft verreweg het grootste deel van de Joden zich nog niet
bekeerd. Er zal echter een tijd komen, dat ze zich zullen bekeren (Hos.3:5, 14:5, Zach.13:8,9). De bevolking in
het heilige land zal weer talrijk worden, en zelfs lang mogen leven (Jes.65:19-24).
415 De gave van profetie is niet alleen bedoeld voor de tijd waarin de Bijbel is ontstaan, maar is ook tot op de dag
van vandaag van groot belang (1Kor.12:4-29, 14:1-25, vgl. Op.11:3-10)! Nergens lezen we in Gods Woord, dat
de gaven van de Heilige Geest nu geen betekenis meer zouden hebben.
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hun leven dat niet mogen meemaken. Ze hebben begeerd te zien wat de discipelen van de He-
re Jezus zagen, en zij hebben het niet gezien. Ze hebben de woorden van de Messias heel
graag willen horen die de discipelen hoorden, en zij hebben het niet gehoord. De Mensenzoon
vertelde met de woorden van vers 17 aan zijn discipelen, dat Hij de beloofde Redder en Ver-
losser van de wereld is.
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19. De uitleg van de gelijkenis van de zaaier.

Hoofdstuk 13:18-23

18 “Jullie dan, leert van de gelijkenis van de zaaier!”

19 “Bij iedereen die het woord van het koningschap hoort, en het toch niet begrijpt, komt
de kwaadaardige, en rooft wat in zijn hart gezaaid is, weg. Dat is het vlakbij het pad gezaaide
zaad.”

20 “Het op de rotsachtige plekken gezaaide zaad, duidt degene aan die luistert naar het
woord, en het direct met blijdschap aanneemt,

21 maar hij heeft geen wortel in zich. Hij is eerder iemand van het ogenblik. Wanneer nu,
onderdrukking of vervolging komt om het woord, wordt hij direct tot afval gebracht.”

22 “Het tussen de dorens gezaaide zaad nu, duidt degene aan die luistert naar het woord,
en de zorg van de tijd, en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord, en het wordt on-
vruchtbaar,

23 maar het op de goede aarde gezaaide zaad, duidt degene aan die luistert naar het
woord, en het begrijpt, die dan ook vruchten draagt en voortbrengt; die wel 100, die 60 en die
30.”



Na het gedeelte (v.1-9, vgl. Luk.8:4-8) waarin de Zoon van God sprak over een zaaier, volgen
in chronologisch opzicht (= in tijdsvolgorde) de verzen (v.10-17, vgl. Luk.8:9,10) over het
doel van de gelijkenissen die de Meester vertelde, en zijn uitleg over de gelijkenis van de
zaaier (v.18-23, vgl. Luk.8:11-15).

18 “Jullie (of U) ((wel)nu) dan (of dus), leert van (of luistert naar/hoort/begrijpt) de gelij-
kenis (of de vergelijking/parabel) van de zaaier!”

Met het woord Jullie, dat helemaal vooraan staat in vers 18, worden de discipelen van de Here
Jezus met nadruk rechtstreeks toegesproken. Op hun verzoek (Luk.8:9) gaat de Zoon van God
aan hen de gelijkenis van de zaaier uitleggen.

Het lijkt misschien vreemd, dat de discipelen, die de Meester trouw volgen, en zijn onderwijs
graag willen horen, deze gelijkenis niet begrijpen. Hij vertelde aan hen toch niets iets heel in-
gewikkelds en geheimzinnigs?

De volgelingen van de Mensenzoon hadden echter, een verkeerd beeld van het koningschap
ofwel het koninkrijk van God. Ze dachten daarbij aan een machtige koning in Israël zoals de
vroegere koning David (1012 – 972), die alle vijanden zou verslaan, en aan zich zou onder-
werpen. Op die manier zou het koninkrijk van de Here op deze aarde worden gesticht. Door
dat verkeerde en vooral aardse beeld van het koninkrijk van de hemel, was er bij het overgrote
deel van de Joden geen begrip van wat dat koninkrijk nu werkelijk inhoudt. Het was voor hen
een geheim (vgl. v.11). Hun foutieve en eenzijdige voorstelling van zaken blokkeerde bij hen
het juiste inzicht over het koningschap ofwel het koninkrijk van God. Mede daardoor begre-
pen ook de discipelen de gelijkenis van de zaaier niet. Daarom moest de Here Jezus dat aan
hen uitleggen.

19 “(Bij) ieder(een/e) (of elk(e)) horend(e) (of lerend(e) van/luisterend(e) naar/begrij-
pend(e)) (= Bij iedereen die hoort) het woord (of de uitspraak/zaak) van het koningschap (of
het koninkrijk) (= Bij iedereen die het woord van het koningschap hoort), en (of ook/zelfs)
(het) (toch) niet begrijpend(e) (of inziend(e)/verstaand(e) (= en het toch niet begrijpt), komt
(of verschijnt) de (of het) kwaadaardige (of het slechte/het kwaad/de (of het) misdadige), en
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(of ook/zelfs) rooft (weg) (of neemt … snel (weg)) het gezaaide in (of met/door) zijn hart (=
en rooft wat in zijn hart gezaaid is, weg). Dat (of Dit) is het (vlak)bij (of langs/naast) het pad
(of de weg/de straat) gezaaide (zaad).”

Bij iedereen bij wie het woord van het koningschap dezelfde uitwerking heeft, als het zaad dat
vlakbij het pad valt, komt de satan (= de tegenstander (van God)) en die rooft het woord van
het koningschap, dat in zijn of haar hart gezaaid is, weg. Het gaat hier over mensen die de
woorden over het koningschap wel horen, maar er niet echt over nadenken. Vooral daardoor
begrijpen ze er helemaal niets van, want ze doen er ook geen enkele moeite voor. Door hun
gemakzucht kan de satan het gezaaide zaad gemakkelijk wegroven. Wat later in de tijd lijkt
het wel, alsof die oppervlakkige mensen de woorden over het koningschap van God nooit
hebben gehoord.

De mensen die het onderwijs van de Meester hoorden (en horen), moesten (en moeten) een
persoonlijke keuze voor de Here maken. Ze moesten (en moeten) het onderwijs over het ko-
ningschap van de hemel met een positieve houding aanvaarden, en de aangeleerde kennis wil-
len toepassen in hun dagelijks leven. Ze moesten (en moeten) ervoor zorgen, dat hun grond
geschikt is om dat zaad (= het onderwijs van Gods Zoon) op te nemen, zodat het kon (en kan)
ontkiemen, groeien, en vruchten kon (en kan) voortbrengen. De grond die vlakbij een platge-
trapt pad ligt, is meestal nog te hard om het zaad goed in zich op te nemen.

Bij het zaad op de rotsachtige bodem lijkt het veel beter te gaan. Het zaad ontkiemt en groeit
daar erg snel. Toch is ook een rotsachtige bodem niet geschikt voor het zaad. Op een te dunne
laag aarde boven een rotsachtige ondergrond, kan het ontkiemde zaad niet diep in de aarde
wortelen. Het water van de spaarzame regen of de veel vaker voorkomende dauw zakt wel
minder ver weg in de grond, waardoor de zaden sneller ontkiemen en groeien, dan de andere
zaden. In de hitte van de stralende zon in het warme klimaat van het Midden-Oosten echter,
verdrogen en verschroeien die jonge plantjes al snel. Er komt helemaal niets van terecht.

20 “[En (of Nu/Maar)] het op (of over/in) de rotsachtige(of steenachtige)( plekke/plaat-
se)n gezaaide (zaad), is (= duidt … aan/wil zeggen) (degene/hij of zij) die [de] het woord (of
de uitspraak/zaak) luisterend(e) naar (of lerend(e) van/horend(e)/begrijpend(e)) (= degene die
luistert naar het woord), en (of ook/zelfs) het direct (of onmiddellijk/dadelijk/recht(streeks/
uit)) met blijdschap (of blijheid) (aan/op/weg)nemend(e) (of (aan)grijpend(e)/ontvangend(e))
(= aanneemt),

21 maar (of en/nu) hij heeft (of bezit/houdt … (vast)) niet (of nee) een (= geen) wortel in
(of met/door) zich(zelf). Hij is eerder (of toch/integendeel/maar) (iemand) van het ogenblik
(of veranderlijk/voorbijgaand). (Wanneer) nu, (of en/maar) onderdrukking (of druk/spanning/
kwelling) of vervolging (of achtervolging) ontstaand(e) (of gebeurend(e)/wordend(e)) (=
komt) door (middel van) (of via) (= om/vanwege) het woord (of de uitspraak/zaak), wordt hij
direct (of onmiddellijk/dadelijk/recht(streeks/uit)) tot afval (of tot struikelen/ten val) ge-
bracht.”

Het gaat hier over mensen die in eerste instantie heel erg enthousiast reageren, wanneer ze het
onderwijs van de Here Jezus horen. Ze lijken de hemelse Vader zelfs serieuzer en beter te
willen dienen, dan zijn echte trouwe dienaren. Het is echter maar oppervlakkig. Het geloof
van die veranderlijke en gemakkelijk beïnvloedbare mensen heeft geen sterke en diepe wor-
tels (vgl. Ef.3:17, Kol.2:7). Wanneer ze met onderdrukking en vervolging om het geloof in de
Zoon van God te maken krijgen, dan haken ze al snel af.

Er is ook zaad, dat tussen de dorens valt. Hoewel bij dit zaad de grond wel goed is, en er zelfs
sprake is van geestelijke groei, levert het toch geen vruchten op, want het is gezaaid tussen de
dorens. De zorg om het dagelijks bestaan (Luk.14:16-24, vgl. Luk.21:34), en/of het verlangen
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naar rijkdom is bij veel mensen zo sterk (Mat.6:19-24, 19:23-26),416 dat ze voor het koning-
schap ofwel het koninkrijk van God onvoldoende tijd nemen om er voldoende aandacht aan te
kunnen geven. Dat was zeker voor de verarmde bevolking in Galilea een groot gevaar. Trou-
wens, ook in deze tijd maken veel mensen zich erg druk over het dagelijks bestaan. Het be-
driegelijke gevaar van de rijkdom en allerlei andere dingen die erg aangenaam zijn of lijken,
dringen zich aan ons op, en nemen vaak te veel aandacht in beslag.

22 “Het (tot) in (of naar/tot) (= Het tussen) de dorens gezaaide (zaad) nu, (of maar/en) is
(= duidt … aan/wil zeggen) (degene/hij of zij) d(i)e het woord (of de uitspraak/zaak) luiste-
rend(e) naar (of lerend(e) van/horend(e)/begrijpend(e)) (= duidt degene aan die luistert naar
het woord), en (of ook/zelfs) de zorg (of de bezorgdheid/zorgzaamheid) van [( deze )] 417 de
eeuw(igheid) (of het (langdurige) tijdperk) (= de tijd), en (of ook/zelfs) het bedrog (of de mis-
leiding) (= de verleiding) van de rijkdom (of de overvloed/weelde) verstikt het woord (of de
uitspraak/zaak), en (of ook/zelfs) het wordt (of ontstaat/gebeurt) onvruchtbaar,

23 maar (of en/nu) het op (of over/in) de goede aarde (of grond/land) gezaaide (zaad), is
(= duidt … aan /wil zeggen) (degene/hij of zij) die [de] het woord (of de uitspraak/zaak) luis-
terend(e) naar (of lerend(e) van/horend(e)/begrijpend(e)) (= degene die luistert naar het
woord), en (of ook/zelfs) (het) begrijpend(e) (of (het) inziend(e)/verstaand(e) (= en het be-
grijpt), die (of dat) dan (ook) (of dus/inderdaad) vrucht(en) draagt en (of ook/zelfs) maakt (of
doet) (= en voortbrengt); die (of dat) wel(iswaar) (of echt/inderdaad) 100, [en (of maar/nu)]
die (of dat) 60 en (of maar/nu) die (of dat) 30.”

Tenslotte is er ook zaad dat in de goede aarde valt. Daarvan is sprake, wanneer het onderwijs
over het koningschap van God bij mensen in goede aarde valt. Zij nemen het onderwijs van de
Here serieus, en gaan er met vallen en opstaan mee aan de slag. Deze kinderen van de hemel-
se Vader willen voortdurend dicht bij Hem leven, en vragen Hem daarbij om hulp. Al die
mensen dragen vrucht. Door hun woorden en daden dragen ze bij aan de eer en bekendheid
van het koningschap van God. Uit hun manier van leven blijkt, dat ze boven alles van de Here
(willen) houden, en van de mensen om hen heen evenveel als van zichzelf, al valt vooral dat
laatste lang niet altijd mee.

Het verschil tussen een goede of slechte opbrengst ligt niet aan het zaad, maar aan het onder-
houd van de grond. In alle gevallen gaat het hier over zaad van goede kwaliteit. Er is dus niets
mis met (wat afkomstig is van) het koningschap van God. Het is vooral van belang, hoe men-
sen omgaan met (wat afkomstig is van) dat koninschap. Willen ze zich gehoorzaam daaraan
onderwerpen, en nuttig zijn binnen het koninkrijk van de Here of niet.

Toch zijn de mensen die de almachtige Koning willen dienen, niet altijd even succesvol in het
koninkrijk van de hemel. De één levert in zijn of haar leven hier op aarde 100 vruchten op, de
ander 60 en weer een ander 30. Niet iedere dienaar of dienares van God is even sterk in het
geloof, en even vruchtbaar in goede daden. Niet iedere goede grond levert evenveel op, en
niet ieder zaadje geeft evenveel vrucht (Luk.9:11-27). Van groot belang is, dat iedereen zijn
eigen tuintje zo goed mogelijk in orde brengt. Bovendien heeft niet elke gelovige evenveel
(geestelijke) gaven en talenten van de Here meegekregen (Mat.25:14-30).

In de gelijkenis van de zaaier legt de Meester uit, hoe geestelijke groei in verschillende perio-
den kan worden bedreigd, en zelfs volledig kan worden afgebroken:

416 Rijkdom kan het geluk in dit aardse leven niet brengen. Het kan het al aanwezige geluk alleen maar bevorde-
ren, maar zelfs dat gebeurt lang niet altijd. Voor het beloofde eeuwige geluk echter, kan rijkdom ook een groot
gevaar zijn (Spr.30:7-9, Mat.19:23-26). Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen.
417 Het woord deze staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als (een onjuiste) verduidelijking
aan jongere handschriften toegevoegd.
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1. Het begint al bij het luisteren of alleen maar aanhoren van de blijde boodschap van de
Here Jezus. Op een te harde grond kan het zaad niet ontkiemen (v.19).

2. Bij de rotsachtige bodem lijkt het wel goed te gaan, maar ook daar gaat het helemaal
mis (v.20,21).

3. Tijdens de voortgang van de geestelijke groei moeten foute zaken (= dorens) uit het
leven worden opgeruimd. Ook andere bezigheden en plezierige dingen die op zichzelf
niet verkeerd zijn, moeten niet te veel aandacht opeisen, waardoor dan de geestelijke
groei in het gedrang komt (v.22).

Slechts met hulp van de Heilige Geest en door dicht bij God te leven kan de voortdurende
geestelijke groei leiden tot het voortbrengen van veel vruchten (v.23). Daarbij is een aanhou-
dende persoonlijke keuze voor de Here (Luk.8:15) door middel van woorden en daden nood-
zakelijk!

Bij die goede daden kunnen we bijvoorbeeld denken aan het steeds voldoende tijd nemen
voor bijbelstudie en persoonlijk gebed, goede werken en het ontdekken, ontwikkelen en het
gebruik maken van je geestelijke gaven (1Kor.12:4-11, 14:1-6,12, Gal.5:22,23). Zo kunnen
we veel vruchten dragen door een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in de donkere en
bedorven wereld om ons heen.
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20. Andere gelijkenissen.

Hoofdstuk 13:24-35

24 Een andere gelijkenis legde Hij hun voor, en Hij zei: “Het koningschap van de hemel
is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker,

25 maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en hij zaaide giftig onkruid erover-
heen; verspreid over het midden van het graan, en hij ging weg.”

26 “Toen nu, de sprieten opkwamen, en vruchten voortbrachten, kwam in die tijd ook het
giftige onkruid te voorschijn.”

27 “De knechten van de heer van het huis nu, kwamen bij hem, en zeiden tegen hem:
“Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt het giftige onkruid dan van-
daan?”

28 “Hij nu, zei tegen hen: “Dat heeft een vijandig mens gedaan.” De knechten zeiden teg-
en hem: “Wilt u dan, dat wij weggaan, en het bijeenbrengen?”

29 “Hij echter, zei: “Nee, zodat niet bij het bijeenbrengen van het giftige onkruid jullie te-
gelijk daarmee het koren met wortel en al uit de grond zouden kunnen trekken.”

30 “Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst! In de oogsttijd zal ik tegen hen die de
oogst binnenhalen, zeggen: “Brengt eerst het giftige onkruid bijeen, en bindt het in bundels
om het te verbranden, maar verzamelt het koren in mijn schuur!”

31 Een andere gelijkenis legde Hij hun voor, en Hij zei: “Het koningschap van de hemel
is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand meegenomen heeft, en in zijn akker zaaide.”

32 “Wat wel kleiner is dan alle zaden, maar als het ooit opgegroeid zou zijn, is het groter
dan de groenten, en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel komen, en in zijn tak-
ken nestelen.”

33 Een andere gelijkenis vertelde Hij aan hen: “Het koningschap van de hemel is gelijk
aan een zuurdesem, dat een vrouw heeft genomen, en in 3 maten meel deed, tot het helemaal
doorzuurd werd.”

34 Dit alles vertelde Jezus in gelijkenissen aan de mensenmenigten, en zonder een gelij-
kenis vertelde Hij niets aan hen,

35 zodat volledig gemaakt zou worden, wat gezegd is via de profeet, toen hij zei: “Ik zal
mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verborgen dingen vanaf het funderen van de
wereld uitspreken.”



Toen de Zoon van God in Galilea had gesproken over het doel van de gelijkenissen die Hij
vertelde (v.10-17, vgl. Luk.8:9,10), en de gelijkenis van de zaaier aan zijn discipelen had uit-
gelegd (v.18-23, vgl. Luk.8:11-15), begon Hij niet lang daarna aan de mensen te vertellen
over de gelijkenis van het graan en het onkruid (v.24-30). De schrijver en apostel Matteüs
voegde de gelijkenissen over het mosterdzaadje (v.31,32, vgl. Luk.13:18,19) en over de zuur-
desem (v.33, vgl. Luk.13:20,21), die de Meester later in Judea zou vertellen, daaraan toe.
Daarmee wilde de evangelist aangeven, dat de Heiland zijn onderwijs aan de mensen voortaan
uitsluitend nog gaf door middel van gelijkenissen (v.34,35, vgl. v.10-17).

24 Een ander(e) gelijkenis (of vergelijking/parabel) legde (of zette) Hij hun voor, zeg-
gend(e) (= en Hij zei): “Het koningschap (of Het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel-



280

[en] is gelijk [geworden] aan een mens (= aan iemand) die goed(e) zaad(korrels) zaaide 418 in
(of met/door) zijn akker (of zijn land/veld),

25 maar (of en/nu) met (of door/in) het slapen (van) de mensen (= maar terwijl de mensen
sliepen,) kwam (of verscheen) zijn vijand, en (of ook/zelfs) hij zaaide giftig onkruid er-
over(heen); 419 verspreid over (of op/onder) (het) midden van het graan (of het koren/de tar-
we), en (of ook/zelfs) hij ging (weg) (of vertrok/verdween).”

Het koningschap van God wordt hier vergeleken met iemand die goed zaad zaaide. Dat goede
zaad wordt op het land gezaaid, terwijl het licht is. Iedereen die langskomt, kan het zaaien
zien. Er is niets stiekems bij. Het slechte zaad echter, wordt uitgestrooid, terwijl het donker is.
Het is de bedoeling dat niemand het ziet gebeuren. De vijand van de zaaier van het goede
zaad handelt gemeen en sluw, en wordt gedreven door een grote haat.

Hoogstwaarschijnlijk wordt met het giftige onkruid het plantensoort dolik (Lolium temulen-
tum) bedoeld. Het is een eenjarige plant die hoort bij de grassenfamilie, en die wel tot een
meter hoog kan worden. Dolik is giftig. Wanneer het wordt gegeten, werkt het verdovend en
bedwelmend. Bovendien tast het vooral het gezichtsvermogen aan. Bij het opkomen van het
dolikzaad lijken de planten heel erg op tarwe. Wanneer echter de korrels tevoorschijn begin-
nen te komen, wordt het onderscheid tussen het koren en het onkruid beter zichtbaar.

26 “Toen (of Wanneer/Terwijl) nu, (of en/maar) de (gras)sprieten (of de halmen/het
kruid/voer) uitspruitte(n) (= opkwam(en)), en (of ook/zelfs) vrucht(en) maakte(n) (of de(e)-
d(en)) (= voortbracht(en)), in die tijd (of toen/dan) (ver)scheen (= kwam … te voorschijn) ook
(of en/zelfs) het giftige onkruid (= , kwam in die tijd ook het giftige onkruid te voorschijn).”

Pas toen de planten vruchten begonnen te vormen, werd het verschil tussen het koren en het
giftige onkruid goed duidelijk.

27 “De knechten (of De slaven/dienaren) van de heer van het huis(houden) (of de huisei-
genaar/huisheer) nu, (of en/maar) ((dicht)er)bij gekomen (of genaderd) zijnd(e) (= kwamen
(bij hem)), (en) zeiden (of spraken) tegen hem: “Heer (of Meester/Eigenaar), hebt u (of heb
je (of jij)) niet goed(e) zaad(korrels) in (of met/door) (jo)uw (of je) akker (of land/veld) ge-
zaaid? Waar vandaan (of Vanwaar) heeft (of bezit/houdt … (vast)) hij ((wel)nu) dan (of dus)
[( het )] 420 giftig(e) onkruid (= Waar komt het giftige onkruid dan vandaan)?”

De knechten begrijpen er niets van. Er is veel meer onkruid aanwezig dan in andere jaren. Het
is echter de heer van de akker al gauw duidelijk, wat er aan de hand is. Dit kan alleen het
werk zijn van een vijandig mens.

28 “Hij nu, (of en Hij/maar Hij) zei (of sprak) tegen hen: “Dat (of Dit) heeft een vijandig
mens gedaan (of gemaakt).” De knechten (of De slaven/dienaren) [nu, (of en/maar)] zeggen
(of verklaren/roepen/noemen) (= zeiden) 421 tegen hem: “Wilt u (of Wil je (of jij)) ((wel)nu)
dan (of dus), (dat) (weg)gegaan (of vertrokken/verdwenen) zijnd(e) (= dat wij weggaan), (en)
[wij] het [zouden (of mochten)] bijeenbrengen (of inzamelen/verzamelen)?”

29 “Hij nu, (of maar Hij/en Hij) (= Hij echter,) zei (of sprak): “Nee (of Niet), zodat niet
(eens) bijeenbrengend(e) (of inzamelend(e)/verzamelend(e)) (= zodat niet bij het bijeenbren-

418 In jongere handschriften staat hier zaaiend(e), maar in de Codex Sinaïticus de beter passende (werk)woords-
vorm zaaide.
419 In jongere handschriften staat hier hij zaaide giftig onkruid, maar in de Codex Sinaïticus lezen we hij zaaide
giftig onkruid erover(heen).
420 Dit (bepalend lid)woord staat niet in Codex Sinaïticus.
421 In jongere handschriften staat hier zeiden (of spraken). In de Codex Sinaïticus echter, zeggen (of verklaren/
roepen/noemen). Dat in het Grieks in dit (zins)verband de tegenwoordige tijd werd gebruikt, was toen gebruike-
lijk.
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gen) (van) het giftige onkruid jullie (of u) tegelijk met (of samen met/tegelijkertijd/direct) hen
(= tegelijk daarmee) het koren (of de tarwe/het graan) zou(den) (of mocht(en)) (kunnen) met
wortel en al uit de grond trekken (of (kunnen) ontwortelen) (= het koren met wortel en al uit
de grond zouden kunnen trekken).”

De knechten mogen van de heer van de akker het onkruid niet weghalen, want hij wil niet, dat
de goede planten daardoor worden beschadigd. Pas bij de oogst zullen de slechte planten van
de goede worden gescheiden.

30 “Laat beide samen (op)groeien tot (aan) (of totdat) de oogst! [En/Ook/Zelfs] in (of
met/door) (de) oogsttijd zal ik tegen de oogsters (of de maaiers) (= tegen hen die de oogst
binnenhalen,) zeggen (of spreken/vertellen): “Brengt (of Zamelt/Verzamelt) eerst het giftige
onkruid (bijeen/in), en (of ook/zelfs) bindt hen (= het) (tot) in (of naar/tot) bundels om (of in
het belang van/ten voordele van) hen (= het) te verbranden, maar (of en/nu) verzamelt (of
zamelt/brengt) het koren (of de tarwe/het graan) (in/bijeen) (tot) in (of naar/tot) mijn (voor-
raad)schuur (of mijn opslagplaats)!”

Het onkruid wordt verbrand om te voorkomen, dat het zaad ervan zich (met de eventueel
aanwezige schimmels) zal verspreiden.422

In het volgende gedeelte (v.36-43) staat, hoe de Here Jezus deze gelijkenis aan de discipelen
heeft uitgelegd.

31 Een ander(e) gelijkenis (of een vergelijking/parabel) legde (of zette) Hij hun voor,
zeggend(e) (= en Hij zei): “Het koningschap (of Het koninkrijk) van de (wolken/sterren)he-
mel[en] is gelijk aan een mosterdzaadje, dat (of die) een mens (= iemand) (mee/op/aan/weg)-
genomen (of (aan)gegrepen/ontvangen) hebbend(e) (= heeft), (en) in (of met/door) zijn akker
(of zijn land/veld) zaaide.”

Het koningschap van de hemel wordt in deze 2 verzen (v.31,32) vergeleken met een klein
mosterdzaadje (vgl. Mat.17:20). Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier over het zaad van de
zwarte mosterdplant (= Sinapis nigra). Een struik van dit mosterdras heeft na de bloei kleine
zichtbare zaadjes. Toch kan één zo’n klein zaadje uitgroeien tot een grote struik. Die mosterd-
struik kan in Israël wel enkele meters hoog worden. Ondanks dat, spreekt de Here Jezus hier
niet over een grote struik, maar over een (grote) boom (v.32). Daarmee verwijst Hij naar het
Oude Testament. Daarin worden machtige koninkrijken vergeleken met bomen, waarin vogels
hun nesten kunnen bouwen (Ezech.17:22,23, 31:3-9, Dan.4:10-12,20-22). De Meester geeft
daarmee aan, dat de macht van het koninkrijk van God veel groter zal worden, dan de discipe-
len van een normale (zwarte) mosterdplant verwachtten.

32 “Wat (of Welk(e)/Wie) wel(iswaar) (of echt/inderdaad) kleiner (of minder) is dan al de
(= is dan alle) zaden (of zaadkorrels), maar (of en/nu) als (of wanneer) (ooit) het (op)gegroeid
(of toegenomen) zou (of mocht) zijn, is het groter (of meer) dan de groenten (of de (moes)-
tuingewassen), en (of ook/zelfs) wordt (of ontstaat/gebeurt) (het) een boom, (zo)dat de vogels
van de (wolken/sterren)hemel komen (of verschijnen), en (of ook/zelfs) in (of met/door) zijn
takken de woning (of het verblijf) maken (of wonen/verblijven) (= zijn takken nestelen).”

Het koningschap van de hemel (= Het koninkrijk van God) zal in het begin niet zoveel voor
lijken te stellen. Toen de discipelen eropuit trokken om aan de mensen te vertellen, dat de
Here Jezus naar de hemel was gegaan, en daar door de almachtige hemelse Vader tot koning
over de hele schepping was aangesteld (vgl. Dan.7:13,14), leek dat vooral in het begin van
weinig betekenis te zijn. Gods koningschap zal echter met zijn Zoon als eeuwige koning in de

422 Het onkruid werd niet als brandstof gebruikt, want er groeide in die tijd ruimschoots voldoende hout in het
heilige land (2Sam.18:6,8, vgl. Jes.44:23). Eeuwen later zijn de bomen in Israël massaal gekapt door de Turken.
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toekomst aan alle andere koningschappen en andere koninkrijken op aarde definitief een einde
maken. Het zal een alles omvattend koningschap blijken te zijn, dat voor altijd zal blijven
bestaan (vgl. Dan.2:34,35,44,45a).423

33 Een ander(e) gelijkenis (of vergelijking/parabel) vertelde (of sprak/praatte) Hij aan (of
tegen) hen: “Het koningschap (of Het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] is gelijk
aan een zuurdesem (of een zuurdeeg), dat (of die) een vrouw (mee/op/aan/weg)genomen (of
(aan)gegrepen/ontvangen) hebbend(e) (= heeft genomen), (en) (tot) in (of naar/tot) 3 maten
(of 3 sata) meel deed (of verborg), tot(dat) (of tot en met) dat (of die) (= het) (ge)heel (= he-
lemaal/volledig) doorzuurd (of gegist) werd.”

Zuurdesem is oud deeg dat door het gisten is verzuurd. Het werd vooral vroeger gebruikt om
het brood tijdens het bakken te laten rijzen. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan meestal
gist aan het meel toegevoegd.

Eén saton (= 1 maat) is ongeveer 13 liter. Drie sata (= 3 maten) meel is bijna 40 liter meel.
Dat is best wel veel meel. Door wat zuurdesem worden zelfs 3 maten meel geleidelijk hele-
maal doorzuurd.

Zo gaat het eveneens met het koningschap ofwel het koninkrijk van God. Met de gelijkenis uit
vers 33 maakte de Here Jezus duidelijk, dat het koningschap van de hemel voor de meeste
mensen niet zo erg opvalt, maar dat het ondanks dat een allesdoordringende kracht en invloed
heeft. Deze allesdoordringende kracht is veel groter, dan de discipelen zich konden voorstel-
len. Ze zouden in de toekomst niet hoeven wanhopen, als het resultaat van hun werk voor het
oog weinig zou voorstellen. Ze zouden er niet alleen voor staan. Het koningschap van de Here
heeft een onweerstaanbare kracht. Evenals bij het mosterdzaad lijkt het eerst nogal onbedui-
dend, en is het erg onopvallend. Toch zou en zal het in de toekomst uiteindelijk allesbepalend
zijn.

Al dit onderwijs gaf de Meester aan de mensenmenigten in de vorm van gelijkenissen. Zijn
onderwijs aan hen gaf Hij uitsluitend nog op deze manier, maar aan zijn discipelen legde Hij
alles uit (vgl. Mark.4:33,34).

34 Dit (of Dat) al(le(s)) vertelde (of sprak/praatte) Jezus in (of met/door) gelijkenissen (of
vergelijkingen/parabels) (aan/tegen) de (volks/mensen)menigten (of de scharen), en (of ook/
zelfs) zonder een gelijkenis (of een vergelijking/parabel) vertelde (of sprak/praatte) Hij niet
(of nee) (iets) (= niets) (aan/tegen) hen,

35 (zo)dat (of hoe (ook maar)) vol(ledig )gemaakt (of (aan)gevuld/vervuld/ten uitvoer ge-
bracht) zou (of mocht) worden het gezegde (of het gesprokene) (= worden, wat gezegd is) via
(of door (middel van)) de profeet, zeggend(e) (= toen hij zei): “Ik zal mijn mond opendoen (of
(her)openen) met (of in/door) gelijkenissen (of vergelijkingen/parabels), Ik zal uitspreken (of
(uit)braken) verborgen (of geheim gehouden/geheime) (dingen) van(af/uit) (het) funderen (of
stichten/neerwerpen) (= de fundering/stichting) [( van (de) wereld(orde(ning)) (of (de) (men-
sen)wereld/(het) heelal) )].” 424

423 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
424 Het slotgedeelte van dit vers staat niet in de Codex Sinaïticus. Waarschijnlijk was in de tijd waarin de Codex
Sinaïticus is overgeschreven, uit het tekstverband wel duidelijk wat met het oorspronkelijke slot van vers 35
werd bedoeld. Toen die bedoeling door het verloop van de tijd niet meer zo duidelijk was, is hoogstwaarschijn-
lijk het huidige slot van vers 35 aan jongere handschriften toegevoegd. Als toelichting is het in dit geval zeker
nuttig om het te laten staan.
In die tijd werd het Oude Testament meestal gelezen vanuit de Septuagint (= Een vertaling vanuit de Hebreeuw-
se tekst in het Grieks). Ook de Here Jezus haalde vaak teksten aan vanuit die vertaling in het Grieks, omdat die
blijkbaar veel werd gebruikt. Het lijkt er sterk op, dat het slotgedeelte van vers 35 (vanuit de interpretatie van
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In vers 35 wordt een tekst aangehaald uit Psalm 78 vers 2. Psalmen zijn profetische liederen.
In alle psalmen geven profeten de boodschap door, die ze van God hebben gekregen.425 Profe-
ten vertellen niet alleen iets over de toekomst, ook al wordt dat vaak (onbewust) gedacht. Ze
geven vooral rechtstreeks de profetieën door, die ze van de Here ontvangen. Deze profetieën
krijgen ze om de dienaren van de hemelse Vader heel concreet te vermanen, te bemoedigen en
op te bouwen (vgl. Jer.1:9,10, 18:7-9, 24:6, 42:10).

Het lijkt er erg sterk op, dat Psalm 78 is geschreven door de dichter Asaf.426 Asaf was een
profeet,427 en hij schreef eveneens een aantal psalmen (1Kron.25:1, 2Kron.29:30).

In Psalm 78 wordt in grote lijnen de geschiedenis van Gods volk weergegeven. Het begint bij
het ontstaan van Israël als volk in Egypte, en het eindigt met de regering van de bekwame ko-
ning David (1012 – 972) (Ps.78:70) en de tempelbouw (Ps.78:69). Met die weergave van Is-
raëls verleden wil de psalmdichter zijn volksgenoten waarschuwen om niet evenals hun voor-
ouders voortdurend opstandig te zijn tegenover de liefdevolle en genadige God. Hij roept ze
dringend op om Hem te blijven gehoorzamen (Ps.78:1b-8).

De dichter van Psalm 78 vertelde in zijn profetisch lied in grote lijnen de geschiedenis van het
volk Israël als een gelijkenis om aan zijn volksgenoten de boodschap van de Here duidelijk te
maken. Uit die geschiedenis blijken immers de grote daden van de Almachtige en de voortdu-
rende reactie van Hem op de gehoorzaamheid of de slechtheid van zijn volk. Zoals de psalm-
dichter Israëls geschiedenis als een gelijkenis weergaf, zo vertelde Here Jezus gelijkenissen
aan de mensen om zijn boodschap aan hen duidelijk te maken.428 Evenals de dichter van
Psalm 78 legde de Meester de verborgen dingen (of de geheimen/de raadsels) in zijn gelijke-
nissen aan de dienaren van de Here uit.” 429

Hij gebruikte de gelijkenissen dus niet om dingen voor de mensen te verbergen, maar om ze
nog onbegrepen zaken duidelijk te maken. Door middel van gelijkenissen wilde Hij alleen de

Psalm 78 vers 2 uit de Septuagint) aan jongere handschriften is toegevoegd.
Ook al is de vertaling van Psalm 78 vers 2 in de Septuagint inhoudelijk onjuist, omdat het niet past in het geheel
van dit lied, (want de dichter van psalm 78 begint de geschiedenis van Gods volk pas te vertellen bij de onder-
drukking van de Israëlieten in Egypte, en niet bij de schepping van de wereld,) toch heeft de Here Jezus de toe-
gevoegde verduidelijking van het slot van Matteüs 13 vers 35 hoogstwaarschijnlijk wel zo bedoeld. Gods Zoon
sloot wel vaker aan bij de (onjuiste) kennis van zijn volksgenoten om iets aan hen duidelijk te maken. Zo sluit de
hemelse Vader ook aan bij onze onvolmaakte (en vaak onjuiste) kennis om aan ons uit te leggen.
425 Alle bijbelboeken, dus ook de psalmen, zijn door de Heilige Geest geïnspireerd, en tot ons gekomen via
(apostelen en) profeten (Ef.3:5, 2Tim.3:14-17, 2Pet.3:2). Zo was David (1012 – 972) niet alleen een koning van
Israël, maar bovendien een profeet van de Here (2Sam.23:1-3a, Hand.2:29,30). Ook Asaf was een profeet, en hij
schreef eveneens een aantal psalmen (1Kron.25:1, 2Kron.29:30). Als profeet gaf elke psalmdichter in één of
meer profetische liederen door, wat de Here tegen hem had gezegd (2Pet.1:20,21).
Zie voor meer informatie Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
426 Het is niet helemaal zeker, dat Asaf de dichter van Psalm 78 is. Dit komt, doordat het begin van Psalm 78 op
2 verschillende manieren kan worden vertaald: Een leerdicht van Asaf of Een leerdicht voor Asaf. Andere gege-
vens uit de Bijbel geven echter aan, dat Asaf hoogstwaarschijnlijk wel de dichter is van die psalm. Hij was na-
melijk een profeet, en hij schreef eveneens een aantal psalmen (1Kron.25:1, 2Kron.29:30).
Zie voor meer informatie hierover Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
427 Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 670.
428 Ook hier is weer sprake van een motief: het spreken door middel van een gelijkenis over verborgenheden. De
evangelist Matteüs gebruikte wel vaker gebeurtenissen of vervulde profetieën uit het Oude Testament als een
motief voor zijn geschreven evangelie, waarbij die vervulde profetie of gebeurtenis opnieuw (op een andere ma-
nier) in vervulling ging (vgl. Hos.11:1 met Mat.2:15, en Jer.31:15 met Mat.2:18).
Een motief is de kleinste eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Zo heb je bijvoorbeeld het motief van
Immanuël, het Lam, de teruggeroepen zoon uit Egypte, de huilende Rachel, het kruis en de pottenbakker, enz.
429 De uitleg van de gelijkenis over de verborgenheden (of de raadsels) van Israëls geschiedenis geeft de psalm-
dichter al in het begin van zijn profetisch lied (Ps.78:1b-8).
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oppervlakkige meelopers en sensatiezoekers op afstand houden, omdat die mensen eigenlijk
zijn onderwijs verstoorden, en de aandacht afleidden van wat belangrijk is in het koninkrijk
van God (vgl. Mat.11:25-30).
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21. De Meester legt de gelijkenis van het onkruid in de akker uit.

Hoofdstuk 13:36-43

36 Toen Hij de mensenmenigte had laten gaan, ging Hij naar huis. Zijn discipelen kwa-
men bij Hem, en zeiden: “Leg aan ons de gelijkenis van het giftige onkruid in de akker uit!”

37 Hij nu, antwoordde, en zei: “Hij die het goede zaad zaait, is de Mensenzoon,

38 en de akker is de mensenwereld. De goede zaadkorrels nu, dat zijn de zonen van het
koninkrijk,

39 maar het giftige onkruid zijn de zonen van de kwaadaardige. De vijand nu, die het
gezaaid heeft, is de duivel. De oogst nu, is de voleinding van de tijd, en zij die de oogst bin-
nenhalen, zijn hemelse knechten.”

40 “Precies zoals dan het giftige onkruid bijeengebracht wordt, en met vuur wordt ver-
brand, zo zal het gaan bij de voleinding van de tijd.”

41 “De Mensenzoon zal zijn hemelse knechten eropuit sturen, en zij zullen vanuit zijn
koninkrijk bijeenbrengen alles waardoor iemand kan worden verleid, en de daders van wette-
loosheid,

42 en zij zullen hen in de vurige oven gooien. Daar zal het gehuil zijn, en het geknars van
de tanden.”

43 “Dan zullen de oprechte mensen stralen als de zon in het koninkrijk van hun Vader.
Wie oren heeft, moet luisteren!”



Het lijkt er sterk op, dat de Here Jezus, nadat Hij de gelijkenis van het graan en het onkruid
had verteld (v.24-30), een korte tijd later die gelijkenis aan zijn discipelen heeft uitgelegd.
Over de uitleg daarvan gaat het in het onderstaande gedeelte (v.36-43).

36 Toen (of Op dat moment/Dan) hebbend(e) laten gaan de (mensen/volks)menigten (of
de scharen) (= Toen Hij de mensenmenigte had laten gaan), kwam (of verscheen) (= ging) Hij
(= Jezus) 430 naar (of tot/(tot) in) [(het/de)] huis(houding) (of woning). [En/Ook/zelfs] zijn dis-
cipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) kwamen ((dicht)er)bij Hem, zeggend(e) (= en zeiden):
“Leg (of Verklaar) (aan) ons de gelijkenis (of de vergelijking/parabel) van het giftige onkruid
in de akker (of het land/veld) (uit)!”

Toen de Here Jezus de mensenmenigte had laten weggaan, ging Hij zelf ook naar huis.
Hoogstwaarschijnlijk was dat zijn eigen huis in zijn woonplaats Kapernaüm (Mat.4:13, 13:1).

Daar kwamen zijn discipelen bij Hem. Het lijkt erop, dat het zijn 12 trouwe volgelingen wa-
ren, die Hij zelf had uitgekozen (Mat.10:2-4, Luk.6:12-16). Blijkbaar hadden ze de gelijkenis
van het giftige onkruid in de akker niet goed begrepen, want ze vroegen nogal dringend aan
hun Meester, of Hij aan hen die gelijkenis wilde uitleggen. Met alle liefde deed de Heiland
dat, en Hij begon te vertellen, dat de zaaier de Zoon van de mensen is (v.37).

De uitdrukking de Zoon van de mensen ofwel de Mensenzoon (v.37) is afkomstig uit het bij-
belboek Daniël (7:13,14, vgl. Mat.8:20, 9:6). Daar gaat het over een Zoon van een sterfelijk
mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt tot aan Gods troon (vgl. Mat.26:63-65).
We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon van de mensen ofwel die Mensenzoon een
eeuwig koningschap werd gegeven over alle volken.431 Met de term de Zoon van de mensen,

430 In de Codex Sinaïticus staat hier niet het woord Jezus, maar in jongere handschriften wel. Waarschijnlijk is
het ter verduidelijking toegevoegd.
431 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.



286

gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een mens uit een menselijk geslacht is geboren,
maar ook, dat Hij als de Zoon van God voor eeuwig koning zou worden. Daarmee moest het
voor de discipelen heel duidelijk zijn, wat hun Meester bedoelde. Hijzelf was dus de zaaier.

37 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei (of sprak) [( te-
gen hen )]: 432 “De zaaiende het (of de) goede zaad(korrels) zaait (= Hij die het goede zaad
zaait), is de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= is de Mensenzoon),

38 en (of nu/maar) de akker (of het land/veld) is de (mensen)wereld (of het heelal). De (of
Het) goede zaad(korrels) nu, (of En (of Maar) de (of het) goede zaad(korrels)), dat (of dit) zijn
de (aangenomen) zonen (of de nakomelingen) van het koninkrijk (of het koningschap),

39 maar (of nu,/en) het giftige onkruid zijn de (aangenomen) zonen (of de nakomelingen)
van de (of het) kwaadaardige (of het slechte/het kwaad/de (of het) misdadige). De vijand nu,
(of en (of maar) de vijand), d(i)e het gezaaid hebbend(e) (= gezaaid heeft), is de duivel (of de
(valse) beschuldiger/aanklager/lasteraar). De oogst nu, (of en (of maar) de oogst) is (de/het)
voleinding (of voltooiing/einde) van de eeuw(igheid) (of het (langdurig(e)) tijdperk) (= van de
tijd), en (of maar/nu) de oogsters (of de maaiers) (= en zij die de oogst binnenhalen,) zijn (he-
melse) knechten (of zijn engelen/boodschappers/(af)gezanten).”

Uit de uitleg van de Mensenzoon blijkt eveneens, dat Hij niet binnenkort als koning zou gaan
rechtspreken over de volken. Eerst moest Hij nog zijn werk doen als de zaaier. Daarna moest
het gezaaide zaad nog ontkiemen, groeien en rijp worden, voordat de oogst kon worden bin-
nengehaald. Pas dan zal Hij rechtspreken over alle volken.

De akker is de mensenwereld. Het gaat dus niet alleen over de Joden of Israëlieten, maar over
alle mensen. In de hele wereld wordt het zaad van de woorden van God gezaaid door het
brengen van de blijde boodschap van het eeuwige koninkrijk van de hemel. Die boodschap is
dus zowel voor de nakomelingen van Jacob (= Israël) als voor de heidenen bestemd. De goede
zaadkorrels zijn de zonen van het koninkrijk. Het zijn de mensen die bij dat eeuwige konink-
rijk horen. Dat zijn de dienaren van de hemelse Vader. Gods dienaren zijn zij die graag naar
het goede onderwijs van de Here Jezus willen luisteren, en zijn onderwijs ook willen toepas-
sen in hun dagelijks leven.

De zonen van de kwaadaardige zijn het giftige onkruid. Het zijn de volgelingen van de ge-
vaarlijkste tegenstander van de Almachtige; van de leider van alle kwaadaardige geesten en
machten. De volgelingen van de kwaadaardige zijn de knechten van de satan (= de tegenstan-
der), de vader van de leugen (Joh.8:44, 1Joh.3:10). Hij is de duivel (Mat.4:1,10,11, Op.12:9,
20:2); de zaaier van het slechte zaad.

De dienaren van God leven tussen mensen die Hem niet willen dienen. Doordat de kinderen
van de hemelse Vader en de knechten van satan pas vlak voordat de wereld vergaat, van el-
kaar worden gescheiden, krijgt ieder mens de kans om zich te bekeren en voor de Here te kie-
zen.433 Dat de Almachtige van tevoren weet, welke mensen voor Hem zullen kiezen, betekent
niet, dat die keuze al vooraf door Hem is bepaald. Dankzij het offer van de Heiland aan het
kruis, heeft iedereen weer de mogelijkheid om de juiste keuze te maken.

Engelen zijn hemelse knechten van God. Gehoorzaam voeren ze zijn opdrachten uit. Ze zullen
als de Heiland terugkomt, de mensen op de aarde, die de Almachtige en zijn Zoon hebben
gediend, bijeenbrengen (Mat.24:31).

432 Deze laatste woorden staan niet in de Codex Sinaïticus. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze ter verduidelijking toe-
gevoegd.
433 In principe kan iedereen zalig worden, want de Here Jezus heeft alle schuld al betaald (Joh.1:29,36, 3:16,17,
Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2)! Iedereen die God in gehoorzaamheid wil dienen, kan vergeving van zonden krijgen,
en voor eeuwig worden verlost. Dit betekent helaas niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken.
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De oogst waarover de Meester in vers 39 tegen zijn discipelen sprak, zal kort voor het einde
van de wereldgeschiedenis (= de voleinding van de tijd) plaatsvinden. Dan zal Jezus terugko-
men, en zullen zijn engelen als maaiers de (mensen)oogst binnenhalen (vgl. Joël 3:13).

40 “(Precies) zoals ((wel)nu) dan (of dus) het giftige onkruid bijeengebracht (of ingeza-
meld/verzameld) wordt, en (of ook/zelfs) met vuur wordt verbrand, zo (of op deze manier) zal
het zijn (= het gaan) met (of in/door) (= bij) de voleinding (of de voltooiing/het einde) van
de 434 eeuw(igheid) (of het (langdurige) tijdperk) (= van de tijd).”

Schijnbaar kunnen de mensen die de Here niet willen dienen, ongestoord hun gang gaan.
Toch is dat niet het geval. Deze mensen zullen als het giftige onkruid bijeengebracht worden.
Ze zullen daarna in het eeuwige vuur worden gegooid. Zo zal het gaan bij het einde van de
wereldgeschiedenis (= bij de voleinding van de tijd). Dat eeuwige vuur is de hel (Op.20:14,
vgl. Mat.5:22,29, 10:28, 18:9, 23:33).

God de Vader heeft aan zijn Zoon alle macht gegeven om de mensen te beoordelen en te be-
rechten (Joh.5:22-27, vgl. Mat.28:18). Daarom staat er in vers 41, dat de Mensenzoon zijn he-
melse knechten eropuit zal sturen, en gaat het vooral over zijn koninkrijk ofwel zijn koning-
schap. Hij zal uiteindelijk rechtspreken.

41 “De Zoon (of De Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (= De Mensenzoon) zal
zijn (hemelse) knechten (of zijn engelen/boodschappers/(af)gezanten) (eropuit) sturen (of (uit/
weg)zenden), en (of ook/zelfs) zij zullen (van)uit (of bij/van(daan/af)) zijn koninkrijk (of zijn
koningschap) bijeenbrengen (of inzamelen/verzamelen) al(le(n/s)) (of (ge)heel/ieder(e/een)/
elk(e)) (val)strikken (of hindernissen/struikelblokken) (= alles (of ieder(een)) waardoor ie-
mand kan worden verleid), en (of ook/zelfs) de daders (of de makers) van [de] wetteloosheid
(of ongerechtigheid),

42 en (of ook/zelfs) zij zullen hen (tot) in (of naar/tot) de vurige oven (neer/weg)gooien
(of (neer/weg)werpen). Daar(in/heen) zal het gehuil zijn, en (of ook/zelfs) het geknars (of het
knarsen/geknauw/knauwen) van de tanden (of de kiezen/de tanden en kiezen).”

Achter alle verleidingen zit de satan, de grootste en gevaarlijkste tegenstander van God. Heel
zijn werk zal worden vernietigd (Zef.1:3, 2Pet.3:10,12, Op.20:9), en met zijn volgelingen, de
daders van wetteloosheid, zal het heel slecht aflopen. Alles wat tot zonde kan verleiden, zal
met elk mens dat zich wetteloos gedraagt, in de vurige oven worden gegooid (Mat.25:41,46a).

Met de vurige oven wordt, evenals het (eeuwige) vuur uit vers 40a, de hel bedoeld (Mat.25:41,
Op.20:10,14,15, 21:8). Daar zal altijd veel verdriet en ellende zijn (vgl. Dan.12:2, Mat.8:12,
Luk.13:28, 16:24).

43 “Dan (of Op dat moment/In die tijd/Toen) zullen de oprechte(of rechtvaardige)( men-
se)n (uit)stralen (of (op)lichten/glanzen) (zo)als de zon in (of door/met) het koninkrijk (of het
koningschap) van hun Vader. De bezitter (of De hebbende/(vast)houder) van oren (= Wie
oren heeft) [( om te horen (of om te luisteren/begrijpen) )],435 moet (ernaar) luisteren (of (het)
horen/(het) begrijpen)!”

De oprechte mensen zijn de dienaren van de almachtige God.436 Zij zullen voor eeuwig ge-
lukkig worden. Zij zullen stralen als de zon (en als de andere sterren) in het koninkrijk van
hun hemelse Vader (vgl. Dan.12:3, Mat.17:2).

Volledig oprecht zijn de dienaren van de Here niet op eigen kracht, maar doordat de Heiland

434 In jongere handschriften staat hier het woord deze. Er is voor de tekst van de Codex Sinaïticus gekozen.
435 De woorden om te horen (of om te luisteren/begrijpen) staan niet in de Codex Sinaïticus, en zijn hoogstwaar-
schijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
436 Bij de dienaren van de almachtige God kunnen we denken aan het koren ofwel het graan uit vers 30.
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in zijn grote liefde voor al hun zonden heeft betaald (1Joh.2:1,2). Hij vult daarmee de onvol-
maaktheid van zijn volgelingen uit genade aan tot volmaaktheid (Joh.3:16,21, 1Kor.13:10,
Ef.1:23, Kol.1:28, Hebr.10:14).437

Wie oren heeft, moet goed luisteren, en vooral nadenken over elk detail van de woorden die
de Meester zojuist heeft gesproken (v.37b-43a).

437 Dit betekent natuurlijk niet, dat we als Gods dienaren daarom het streven naar volledige oprechtheid niet zo
serieus hoeven te nemen. Dat zou wel heel erg ondankbaar zijn.
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22. De Here Jezus vertelt nog meer gelijkenissen.

Hoofdstuk 13:44-53

44 “Het koningschap van de hemel is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die
een mens ontdekt had en verborg, en in zijn blijdschap daarover gaat hij weg, en verkoopt hij
alles, wat hij heeft, en koopt hij die akker.”

45 “Verder is het koningschap van de hemel gelijk aan een mens, een koopman, die
mooie parels zoekt.”

46 “Toen hij een erg kostbare parel gevonden had, is hij weggegaan, en heeft hij alles,
wat hij had, verkocht, en kocht hij die parel.”

47 “Verder is het koningschap van de hemel gelijk aan een sleepnet, dat werd neergelaten
in het meer, en van allerlei soorten bijeenbracht.”

48 “Toen het vol was, trokken ze het naar het strand omhoog, en gingen ze zitten, en ver-
zamelden ze het goede in vaten, en het slechte gooiden ze weg.”

49 “Zo zal het gaan bij de voleinding van de tijd. De engelen zullen vertrekken, en zij
zullen de slechte mensen vanuit het midden van de rechtvaardige mensen afzonderen,

50 en zij zullen hen in de vurige oven gooien. Daar zal hard gehuil zijn, en het geknars
van de tanden.”

51 “Hebben jullie dit alles begrepen?” Zij zeiden tegen Hem: “Ja.”

52 Hij nu, zei tegen hen: “Daardoor is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het ko-
ningschap van de hemel, gelijk aan een heer van het huis die vanuit zijn voorraadkamer nieu-
we en oude dingen te voorschijn brengt.”

53 Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, ging Hij daar weg.



Na het vorige gedeelte (v.36-43) waarin de Here Jezus de gelijkenis van het graan en het on-
kruid aan zijn discipelen had uitgelegd, volgen chronologisch waarschijnlijk de onderstaande
verzen (v.44-53).438 Daarin vertelde de Meester de gelijkenis van de verborgen schat, de parel,
het sleepnet en de heer van het huis. Het lijkt er sterk op, dat Hij dit onderwijs (v.44-53) al-
leen aan zijn discipelen heeft gegeven (v.36,51,52).

44 “[( Verder (of Bovendien/Ook/Aan de andere kant) )] 439 is het koningschap (of het
koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] gelijk aan een schat, verborgen in (of met/door)
de (of het) (= een) akker (of (stuk) land/veld), die (of dat) een mens ontdekt (of gevonden/
aangetroffen/gezien) hebbend(e) (= had) (en) verborg, en (of ook/zelfs) van(wege/uit/af) (= en
in) zijn blijdschap daarover gaat hij (weg) (of vertrekt hij), en (of ook/zelfs) verkoopt hij
al(le(s)), wat (of (zoveel) als) hij heeft (of bezit/(vast)houdt), en (of ook/zelfs) koopt hij die
akker (of dat (stuk) land/veld).”

Het was in de tijd van de Here Jezus veel moeilijker om schatten en kostbaarheden veilig te
bewaren, dan tegenwoordig. Veilige banken met goede sloten en kluizen, zoals we die nu
kennen, bestonden toen nog niet. Daarom werden goud, zilver en waardevolle spullen veel
vaker begraven dan in deze tijd (vgl. Joz.7:21, Mat.25:18). Dat begraven van kostbaarheden
gebeurde vooral, wanneer er oorlog was. Dan wilde men het op die manier verbergen voor de
vijanden.

438 De tijdsvolgorde is niet helemaal zeker, want dit gedeelte (v.44-53) vinden we niet terug in de andere evange-
liën.
439 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is waarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
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De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de
Joden de naam van God niet wilden uitspreken. Alleen de Joodse evangelist Matteüs gebruik-
te de term het koningschap van de hemel. De andere evangelisten hanteerden de woordgroep
het koningschap (of het koninkrijk) van God.

De man die de schat in de grond had ontdekt, verborg die schat weer, want die akker was niet
van hem. Hij mocht die schat niet stelen, en dieven moesten het ook niet gemakkelijk kunnen
vinden. Daarom begroef hij de schat weer, zodat niemand erachter zou kunnen komen. Blij
gaat hij weg, en hij doet er alles voor om die akker te kopen om zo die schat in zijn bezit te
krijgen.

Zoals een mens toevallig een schat (in de grond) kan ontdekken, zo kan iemand ook plotseling
de grote waarde van het koningschap van God gaan inzien. Als het goed is, dan offert hij of
zij alles wat waarde heeft in het leven, daaraan op. Heel het leven wordt ondergeschikt aan dat
koningschap vanuit de hemel.

Ondergeschikt zijn aan dat koningschap is erg belangrijk, want dat betekent, dat je niet meer
een slaaf bent van de satan (= de tegenstander). Doordat Adam en Eva, die de Here had aan-
gesteld als onderkoning en onderkoningin van de prachtige schepping (Gen.1:26-28), zich met
hun zonden hadden onderworpen aan de tegenstander van God (Gen.3), waren alle mensen
slaven van deze kwaadaardige geest geworden. Iedereen zou zijn of haar eeuwige ondergang
tegemoet gaan. Als je door het lijden en sterven van de Heiland de kans krijgt om weer een
onderdaan van de almachtige Koning te worden, dan heb je daar toch alles voor over! Als je
jezelf aan Hem onderwerpt, dan word je bevrijd van het slavenjuk van de satan. Je mag daar-
na weer een gelukkige onderkoning(in) van de hemelse Vader zijn. Hoe waardevol is dat!

45 “Verder (of Bovendien/Ook/Aan de andere kant) is het koningschap (of het konink-
rijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] gelijk aan een mens, een koopman, (die) mooie (of
goede) parels zoekt (of (naar)… verlangt/naar … streeft).”

Echte parels, die uit de zee worden opgevist door duikers, kunnen erg kostbaar zijn. Handela-
ren in parels zijn meestal rijk.

De koopman die in de gelijkenis van de Here Jezus mooie parels zoekt, is te vergelijken met
iemand die in zijn of haar leven op zoek is naar geluk. Als hij of zij na lang zoeken het echte
en blijvende geluk van het koningschap van God in zijn of haar leven tegenkomt, dan heeft
die persoon normaal gesproken er alles voor over om dat allermooiste geluk in bezit te krij-
gen. Al het andere in het leven blijkt dan ineens veel minder waarde te hebben. Zelfs veel
rijkdom en veel bezittingen wegen samen niet op tegen dat echte en blijvende geluk.

46 “(Toen hij) [( die (of dat) )] 440 één (= een) erg kostbare (of erg waardevolle) parel
gevonden (of gezien/aangetroffen/ontdekt) hebbend(e) (= had), (weg)gegaan (of vertrokken/
verdwenen) zijnd(e) (= is hij weggegaan), (en) heeft hij verkocht al(le(s)), wat (of (zoveel)
als) hij had (of bezat/(vast)hield), en (of ook/zelfs) kocht die (of het(zelf)) (= en kocht hij die
parel).”

De gelijkenis van de verborgen schat en het verhaal van de Meester over de parel betekenen
in veel opzichten hetzelfde. Allebei geven ze aan, dat het koningschap van God iets heel kost-
baars is, waar je alles voor over moet hebben, en waar je enthousiast en blij van wordt. Het is
het allerbelangrijkste in het leven.

47 “Verder (of Bovendien/Ook/Aan de andere kant) is het koningschap (of het konink-

440 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
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rijk) van de (wolken/sterren)hemel[en] gelijk aan een sleepnet (of een groot visnet), (dat)
werd (neer)gegooid (of (neer)geworpen) (= neergelaten) (tot) in (of naar/tot) het meer (of de
zee), en (of ook/zelfs) van(daan/af) (of bij/(van)uit) al(le(s)) (of elk(e)) (= en van allerlei)
soort (of ras/geslacht/volk) (= soorten) bijeenbrengend(e) (of verzamelend(e)) (= bijeen-
bracht).”

Een sleepnet was een groot rechtopstaand net, dat door één of twee boten vanuit het water
naar de kust werd getrokken. Op het land werd het visnet leeggemaakt.

In zo’n net komen allerei soorten dieren en vissen terecht. Alles was niet eetbaar is, moet wor-
den weggegooid.441 Zo trekt het brengen van de blijde boodschap van het koningschap van
God in de wereld allerlei mensen aan. Niet iedereen echter, die daardoor aangetrokken wordt,
zal een echte volgeling van de Here Jezus worden (Mat.8:12, 13:41,42, 22:9-14). Mensen
kunnen vaak uiterlijk zich voegen onder het koningschap van de Almachtige, maar ondertus-
sen volledig hun eigen gang gaan, en daardoor voor altijd verloren gaan. Aan het einde van de
wereldgeschiedenis is het (sleep)net helemaal vol. In opdracht van de Here zullen zijn hemel-
se knechten het goede verzamelen, en het slechte weggooien.442

48 “Toen (of Wanneer/Terwijl/Als) [dat (of die)] het (aan)gevuld (of vol(ledig )gemaakt/
vervuld/ten uitvoer gebracht) (= vol) werd (= was), trokken (ze) (het) op (= omhoog) naar (of
op/aan) het strand (of de oever), en (of ook zelfs) gingen (ze) zitten, (en) verzamelden ze (of
zij) (of zamelden ze (of zij) … in/brachten ze (of zij) … bijeen) het goede (tot) in (of naar/tot)
vaten (of bakken), en (of maar/nu) het slechte (of (ver)rotte/bedorvene) gooiden (of wierpen)
ze (of zij) (weg/neer) [(naar) buiten].”

49 “Zo (of Op deze manier) zal het zijn (= het gaan) met (of in/door) (= bij) de voleinding
(of de voltooiing/het einde) van de eeuw(igheid) (of (langdurig(e)) tijdperk) (= de tijd). De
engelen (of De boodschappers/(af)gezanten) (= De (hemelse) knechten) zullen (er) uitgaan (of
weggaan/naar buiten gaan) (= zullen vertrekken), en (of ook/zelfs) zij zullen de slechte(of de
kwaadaardige/misdadige)( mense)n (van)uit (of bij/van(daan/af)) (het) midden (van) (of te
midden van) de rechtvaardige(of de oprechte)( mense)n afzonderen (of apart zetten),

50 en (of ook/zelfs) zij zullen hen (tot) in (of naar/tot) de vurige oven (neer/weg)gooien
(of (neer/weg)werpen). Daar(in/heen) zal [het] (hard/luid) gehuil zijn, en het geknars (of het
knarsen/geknauw/knauwen) van de tanden (of de kiezen/de tanden en kiezen).”

Al het slechte en verkeerde zal in de vurige oven worden gegooid (Mat.25:41,46a). Met de
vurige oven wordt de hel bedoeld (Mat.25:41, Op.20:10,14,15, 21:8). Daar zal altijd verdriet
en ellende zijn (vgl. Dan.12:2, Mat.8:12, Luk.13:28, 16:24).443

De apostelen en evangelisten moesten (en moeten) zich bij het brengen van het evangelie rea-
liseren, dat veel mensen zich niet (echt) zullen bekeren. Toch moesten (en moeten) ze door-

441 Bij de niet eetbare dieren horen de onreine waterdieren en vissen. Alleen als de waterdieren vinnen en schub-
ben hadden, dan waren ze rein, en mochten ze worden gegeten (Lev.11:9-12).
Door de wetten die de Here voor een goede hygiëne aan zijn volk had gegeven, leefden de Israëlieten die zich
goed aan die wetten hielden, gemiddeld veel langer dan de mensen van de andere volken (Lev.15, Num.5:2,3,
31:17-24, Deut.21:10-14, 23:13). Zo was (en is) het bijvoorbeeld erg gezond om van de meeste geslachte dieren
het vet, de lever en de nieren niet te eten (Ex.29:13, Lev.3:16, 4:19,26,31,35, 6:12, enz.).
Zie hiervoor bijvoorbeeld Hobrink B., Moderne Wetenschap in de Bijbel, 6e druk, Hoornaar, 2005.
442 Evenals bij de gelijkenis van het giftige onkruid in de akker (v.24-30,36-43) vindt de scheiding tussen het
goede en het verkeerde pas na verloop van tijd plaats.
443 De mensen die de Here niet willen dienen, gaan na hun sterven eerst naar het dodenrijk (Ps.9:18). Daar wach-
ten ze op hun eeuwige bestemming (Dan.12:2). Het dodenrijk is niet de hel of het eeuwige vuur, want later bij
het laatste oordeel ofwel de laatste berechting zal het dodenrijk met de geestelijk dode mensen in de poel van
vuur (= de hel) worden geworpen (Op.20:11-15).
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
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gaan met hun werk, en als vissers van mensen (Mat.4:19, Mark.1:17) hun (sleep)netten blij-
ven uitwerpen in de wereldzee, want God wil de mensen redden en bevrijden. Het resultaat
van het werk van de brengers van de blijde boodschap hangt niet in de eerste plaats van hen
af, maar van de keuze van de mensen die het evangelie horen, en van het werk van de Heilige
Geest.

51 [( Jezus zegt (= zei) (tegen) hen: )] “Hebben jullie (of Hebt u) dit (of dat) al(le(s)) be-
grepen (of ingezien/verstaan)?” Zij zeggen (= zeiden) (tegen) Hem: “Ja[( , Heer (of Eigenaar/
Meester) )].444 ”

De discipelen die eerst van het koningschap van God een verkeerde voorstelling hadden, en
daarbij vooral aan een aards koninkrijk hadden gedacht, zoals dat was in de tijd van koning
David (1012 – 972), begonnen in te zien, dat het koningschap waar de Meester van vertelde,
heel anders was. Hoe meer ze van het koningschap van de Here begrepen, des te beter zouden
ze dat later aan de mensen kunnen uitleggen.

52 Hij nu, (of maar/en) zei (of sprak) (tegen) hen: “Door (middel van) (of Via) dit (of dat)
(= Daardoor) is iedere (of elke) schriftgeleerde (of schrijver/secretaris) onderwezen (of tot een
leerling (of een discipel/volgeling) gemaakt(e)) (= schrifgeleerde die onderwezen is) (tot) in
(of naar/tot) het koningschap (of het koninkrijk) van de (wolken/sterren)hemel[en], gelijk-
(soortig) (aan) (of overeenkomstig (met)) [een mens (= iemand),] een heer van het huis(hou-
den) (of een huiseigenaar/huisheer) die (of dat) (van)uit (of bij/van(daan/af)) zijn voorraad-
(kamer) (of zijn schat(kamer)) nieuwe(n) en oude( dinge)n ((er )uit)haalt (of ((er )uit)gooit/
((er )uit)werpt/wegstuurt/wegzendt) (= nieuwe en oude dingen te voorschijn brengt).”

Toen de discipelen hadden bevestigd, dat ze alles hadden begrepen, wat Gods Zoon zojuist
had verteld, ging Hij verder met zijn onderwijs. Hij zei tegen hen: “Daardoor (= Door een
goed begrip van Jezus’ onderwijs) is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het koning-
schap van de Here, gelijk aan een huisheer die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen
te voorschijn brengt.

De Meester heeft het hier niet over de mensen uit zijn tijd die dachten dat ze bekwame schrift-
geleerden waren, maar zich meestal tegen zijn werk verzetten. In vers 52 gaat het over echte
Schriftgeleerden (vgl. Mat.23:34a); over mensen die de schrifelijke overlevering van de profe-
ten van de Here echt goed kennen, en het onderwijs van de Mensenzoon steeds beter gaan
begrijpen.

De oude dingen gaan over het mondelinge en schriftelijke onderwijs dat de profeten voor de
komst van de Messias op aarde aan het volk van God hebben gegeven. De nieuwe dingen
worden door de Heiland aan de mensen verteld. Later zou zijn werk door de Heilige Geest
worden voortgezet via apostelen, profeten, leraren en evangelisten. De oude dingen gaan over
de periode van het oude verbond (= het Oude Testament), en de nieuwe over de tijd van het
nieuwe verbond (= het Nieuwe Testament).

Echte Schriftgeleerden zijn ook volgelingen van de Meester, en ze laten zich eveneens leiden
door de Heilige Geest. Ze teren niet op oude kennis. Nee, ze moeten er in hun leven steeds
nieuwe kennis aan toevoegen. Daardoor leren ze het oude steeds beter begrijpen, en leren ze
hun kennis steeds beter toepassen in het dagelijks leven. Het gaat dus niet allleen maar over
theorie, maar ook over praktijk.

53 [En (of Ook/Zelfs) het gebeurde (of het werd/ontstond),] toen (of wanneer/als/terwijl)

444 Deze gedeelten staan niet in de Codex Sinaïticus. Ze zijn hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften
toegevoegd.
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Jezus deze (of die) gelijkenissen (of vergelijkingen/parabels) ten einde gebracht (of volbracht)
(= beëindigd/afgemaakt) had, ging Hij weg (of vertrok Hij) (van)daar (of van die plaats).

Helaas, de gelijkenissen zouden voor de meeste mensen die naar de Heiland luisterden, niet
tot hun bekering leiden. Het overgrote deel van het Joodse volk bleef onverschillig tegenover
Gods Zoon, of keerde zich zelfs in ongeloof van Hem af. In het volgende gedeelte (v.54-58)
geeft de apostel Matteüs daarvan een treffend voorbeeld.
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23. De Mensenzoon en zijn vaderstad.

Hoofdstuk 13:54-58

54 Toen Hij in zijn vaderstad was gekomen, onderwees Hij hen in hun synagoge, zodat
zij versteld stonden, en zeiden: “Waar vandaan heeft Hij die wijsheid en die wonderen?”

55 “Is dit niet de zoon van de ambachtsman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers
Jakobus, Jozef, Simon en Judas?”

56 “Horen zijn zussen niet allemaal bij ons? Waar vandaan heeft Hij dan dit alles?”

57 Zij ergerden zich aan Hem. Jezus nu, zei tegen hen: “Een profeet is niet zonder eer,
behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.”

58 Hij deed daar niet veel wonderen door hun ongeloof.



Deze verzen (v.54-58, vgl. Luk.4:16-30) gaan over een heel andere periode van Jezus’ werk
in Israël, dan het voorgaande gedeelte (v.44-53). Nog niet zo lang geleden was de Zoon van
God in de stad Kapernaüm gaan wonen (Mat.4:13-17, vgl. Luk.4:15). Van daaruit brengt Hij
een bezoek aan Nazaret (v.54-58, vgl. Luk.4:16-30). Dat was zijn vaderstad, want daar kwam
zijn vader Jozef vandaan,445 en daar was Hij ook opgegroeid (Mat.2:23).

54 [En/Ook/Zelfs] (Toen Hij) (tot) in (of naar/tot) zijn vaderstad (of vaderland) (was) ge-
komen, onderwees (of leerde) Hij hen in (of met/door) hun synagoge (of hun bijeenkomst/ver-
gadering), (zo)dat zij versteld staan (of uit het veld geslagen worden/(erg) verbaasd zijn) (=
zij versteld stonden), en (of ook/zelfs) zeggen (of verklaren) (= zeiden): “Waar vandaan (of
Vanwaar) (heeft) deze (of dit) (= Hij) die (of deze) wijsheid (of bekwaamheid) en (of ook/
zelfs) d(i)e krachten (of machten) (= wonderen)?”

Synagogen zijn waarschijnlijk gedurende de Babylonische ballingschap ontstaan. Het zijn ge-
bouwen waarin Joden op rust- en feestdagen bij elkaar kwamen (en nog steeds komen) om
een gedeelte uit de Bijbel van die tijd te lezen, en erover te spreken. Iedereen die ze in die tijd
geschikt vonden, mocht het woord voeren (Hand.13:14,15). Geregeld gaf de Here Jezus on-
derwijs in een synagoge (vgl. Luk.4:3).446

De mensenmenigte die naar de Here Jezus luisterde, stond versteld van zijn wijsheid en de
kracht die van Hem uitging, zodat Hij wonderen kon doen. Hij was toch één van hen, en toch
aan hen gelijk? Zou Hij, die onder de inwoners van Nazaret en haar omgeving was opge-
groeid, meer zijn dan zijzelf? Wat verbeeldde Hij zich wel niet!

55 “Is dit (of dat) niet (of nee) de (aangenomen) zoon (of nakomeling) van de ambachts-
man (of de vakman/houtbewerker)? Wordt zijn moeder niet (of nee) Maria genoemd (of ge-
zegd) (= Heet zijn moeder niet Maria), en (of ook/zelfs) zijn broers Jakobus, [en (of ook/
zelfs)] Jozef,447 [en (of ook/zelfs)] Simon en (of ook/zelfs) Judas?”

In veel bijbelvertalingen wordt Jozef een timmerman genoemd, maar timmermannen beston-
den in die tijd nog niet. Het timmerwerk werd gedaan door ambachtslieden, die ook het ijzer
smeedden en allerlei ander handwerk uitvoerden. Ook de Mensenzoon had als ambachtsman
Jozef meegeholpen bij zijn werk (Mark.6:3).

445 In naam was Jozef uit Nazaret de vader van de Here Jezus. Hij had Hem als zijn zoon aangenomen (Luk.3:23,
vgl. Mat.1:18-20,24,25).
446 Vroeger was een synagoge ook een gewone ontmoetingsplaats, een soort dorpshuis. Dat is trouwens tegen-
woordig nog steeds het geval.
447 In de Codex Sinaïticus staat hier Jozef. In jongere handschriften staat hier Joses. Waarschijnlijk berust dat op
een overschrijffout.
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Jozef was niet de biologische vader van de Here Jezus. Voordat de Zoon van God werd gebo-
ren, had Jozef geen geslachtsgemeenschap met zijn vrouw Maria (Mat.1:20,25). Later wel,
want de Meester had (half)broers en (half)zussen (Mat.12:46, Mark.3:31,32, 6:3, Luk.8:19,20,
Joh.2:12, 7:3-5,10, Hand.1:14). Als (half)broers van Hem worden in vers 55 Jakobus, Jozef,
Simon en Judas genoemd. De namen van zijn (half)zussen komen in de Bijbel niet voor.

God x Maria x Jozef

De Here Jezus Jakobus Jozef Simon Judas

56 “[En/Ook/Zelfs] zijn (= horen) zijn zussen niet allen (of al(le(s))/ieder/elk) (= alle-
maal) bij (of tegen/aan) ons? Waar vandaan (of Vanwaar) (heeft) deze (= Hij) ((wel)nu) dan
(of dus) dit (of dat) al(le(s)) (of allen/ieder/elk)?”

57 [En/Ook/Zelfs] zij ergerden zich (of namen aanstoot/kwamen ten val/werden tot afval
gebracht) door (of met/in) (= aan) Hem. Jezus nu, (of en/maar) zei (of sprak) (tegen) hen:
“Een profeet is niet (of nee) zonder eer (of ongeëerd/veracht) (= is wel geëerd), behalve (als)
(of tenzij/dan/als (toch) niet) in (of met/door) zijn vaderstad (of vaderland) en (of ook/zelfs) in
(of met/door) zijn huis (of zijn woning).”

De mensen die naar de Here Jezus luisterden, ergerden zich aan Hem. Ze wilden niet aan-
vaarden, dat Hij die als een “gewone” jongen onder hen was opgegroeid, en aan hen gelijk
zou moeten zijn, eigenlijk ver boven hen stond. In hun ongeloof wilden ze de Zoon van God
neerhalen naar hun eigen puur menselijk niveau.

Daarom zei de Meester, die hun negatieve houding wel opmerkte en kende: “Een profeet is
niet zonder eer, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis.” Terwijl een profeet op allerlei plaat-
sen met respect wordt behandeld, en wordt gewaardeerd, gebeurt dat in zijn vaderstad niet;
zelfs niet in zijn huis. Dat laatste betekent, dat de broers, de zussen en zelfs de moeder van de
Zoon van God in die tijd ook niet in Hem geloofden (Mat.12:46-50, Mark.3:20,21,31-35,
Luk.8:19-21, Joh.7:1-5).448

58 [En/Ook/Zelfs] Hij deed (of maakte) daar(in/heen) (= Hij deed daar) niet (of nee/geen)
veel (of grote) krachten (of machten) (= niet veel wonderen/geen grote krachten) door (middel
van) (of via) (= vanwege) hun ongeloof.

Door dat ongeloof in Nazaret hebben hoogstwaarschijnlijk niet veel zieke mensen uit die
plaats aan de Here Jezus gevraagd, of Hij hen wilde genezen. Dat de Heiland in zijn vaderstad
niet veel wonderen deed, betekent niet, dat Hij er helemaal geen mensen genas (Mark.6:5).
Blijkbaar waren in Nazaret toch wel enkele mensen, die in Hem geloofden.

448 Van Jozef, de vader van Jezus’ broers en zussen, vernemen we na zijn reis op het Paasfeest naar de tempel
toen de Heiland 12 jaar oud was, niets meer in de Bijbel (Luk.2:41-51). Waarschijnlijk was de man van Maria
enige tijd daarna al overleden.
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24. De dood van Johannes de Doper.

Hoofdstuk 14:1-12

1 In die tijd hoorde Herodes de viervorst over Jezus,

2 en hij zei tegen zijn knechten: “Dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt vanuit de
doden, en daardoor werken die wonderlijke krachten in hem.”

3 Herodes had immers Johannes laten grijpen, hem laten vastbinden, en hem in de ge-
vangenis laten zetten om Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus,

4 want Johannes zei tegen hem: “U mag haar niet hebben.”

5 Hoewel hij hem ter dood wilde brengen, was hij bang voor de volksmenigte, omdat zij
hem voor een profeet hielden.

6 Op een verjaardagsfeest van Herodes echter, danste de dochter van Herodias in het
midden van de aanwezigen, en zij beviel Herodes,

7 waarop hij haar met een eed beloofde aan haar te geven, wat zij dan ook maar zou vra-
gen.

8 Zij nu, aangezet door haar moeder, zei: “Geef mij hier op een bord het hoofd van Jo-
hannes de Doper!”

9 De verdrietige koning, om de eden, en om hen die mee aanlagen, beval het aan haar te
geven,

10 en hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden.

11 Zijn hoofd werd op een bord gebracht, en aan het meisje gegeven, en zij bracht het
naar haar moeder.

12 Zijn discipelen kwamen, namen het lijk weg, en begroeven het. Zij gingen daarna weg,
en meldden het aan Jezus.



Dit gedeelte (v.1-12, vgl. Mark.6:14-29, Luk.9:7-9) gaat over een heel andere periode van Je-
zus’ leven op aarde, dan de voorgaande verzen (Mat.13:54-58, vgl. Luk.4:16-30). Nog niet zo
lang geleden had de Meester zijn 12 discipelen erop uitgestuurd om hun volksgenoten over
Gods koningschap te vertellen, en zieke mensen te genezen (Mat.10:1,5-16, vgl. Mark.6:7-13,
Luk.9:1-6). Doordat het werk van de Heiland steeds meer bekendheid kreeg in het heilige
land, begon koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) zich zorgen te maken, want hij had
Johannes de Doper eerst in de gevangenis laten opsluiten (Mat.4:12a, 14:3-5, vgl. Mark.1:14a,
6:17-20, Luk.3:19,20), en later laten onthoofden (v.6-12, vgl. Mark.6:16,21-29, Luk.9:7-9).

1 In (of Met/Door) die (of dat) tijd hoorde Herodes de viervorst (of de tetrarch) het ge-
rucht (of het bericht/gehoorde) van (= de viervorst over) Jezus,

2 en (of ook/zelfs) hij zei (of sprak) tegen zijn knechten (of zijn slaven/kinderen): “Dat
(of Dit) is Johannes de Doper. Hij is opgewekt (of opgestaan/verwekt) van(uit/af) de doden,
en (of ook/zelfs) door (middel van) (of via) dit (of dat) (= en daardoor) werken (of zijn …
werkzaam (of actief)) d(i)e krachten (of machten) (= die wonderlijke krachten/wonderen) in
(of door/met) hem.”

Koning Herodes Antipas was een zoon van de vroegere koning Herodes de Grote (37 – 4). Na
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de dood van zijn vader was hij hem opgevolgd als viervorst 449 in de gebieden Galilea en Pe-
rea. In de praktijk was hij in die gebieden een soort stadhouder van de Romeinse keizer. In
veel opzichten leek koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) op zijn wrede vader. Hij
woonde samen met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Herodes Filippus. Zij was een
dochter van Herodes Antipas’ halfbroer Aristobulus en daardoor een kleindochter van Hero-
des de Grote.

Herodes de Grote (37 – 4)

Alexander Aristobulus Herodes Filippus Herodes Antipas Filippus

Agrippa I Herodias 450

Herodes Antipas was bang, dat de Here Jezus dezelfde persoon was als Johannes de Doper,
die hij had laten vermoorden (vgl. Mat.16:13,14a, Luk.9:7). Blijkbaar wist hij niet, dat de
Meester zijn werk in Galilea al deed, terwijl Johannes nog in leven was, en mensen doopte bij
de rivier de Jordaan (Mat.3).

3 Herodes immers, (of want) gegrepen (of vastgehouden) hebbend(e) Johannes (= Hero-
des had immers Johannes laten grijpen), had hem (vast)gebonden (of geboeid) (= , hem laten
vastbinden), en (of ook/zelfs) (hem) in (of met/door) (de) gevangenis (of bewaking) gezet (of
geplaatst/(neer)gelegd) (= en hem in de gevangenis laten zetten) door (middel van) (of via) (=
om/vanwege) Herodias, de vrouw (of de echtgenote) van zijn broer Filippus,

4 want (of immers) Johannes zei (of verklaarde) tegen hem: “Het is (voor/aan) (jo)u (of
je) niet (of nee) toegestaan (of geoorloofd) haar te hebben (of (vast) te houden/te bezitten). (=
hem: U mag haar niet hebben).”

Koning Herodes Antipas had Johannes de Doper in de gevangenis laten zetten, omdat de pro-
feet Johannes tegen hem had gezegd, dat hij niet mocht samenwonen met Herodias, de vrouw
van zijn halfbroer Herodes Filippus (Lev.18:16, 20:21).451 Bovendien waren zowel Herodes
Antipas als Herodes Filippus ooms van Herodias. Volgens de Joodse wetten was een huwelijk
tussen een vrouw en een oom van haar verboden (Lev.18:14a). Vooral Herodes Antipas en
Herodias overtraden dus de wetten die God aan zijn volk had gegeven.

Volgens de geschiedschrijver Flavius Josefus (37 – ±100) had Antipas de profeet Johannes
opgesloten in het afgelegen fort Macherus in het zuiden van Perea.452 Het is heel goed moge-
lijk, dat koning Herodes daar was tijdens zijn verjaardagsfeest, toen hij Johannes de Doper liet
vermoorden (v.10,11).

5 [En/Ook/Zelfs] willend(e) hem doden (= Hoewel hij hem ter dood wilde brengen), was
hij bang voor (of vreesde hij (voor)/had hij ontzag voor) de (volks/mensen)menigte (of de
schare), (om)dat zij hem (zo)als (= hem voor) een profeet (vast)hielden (of hadden/bezaten).

449 Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) werd aangeduid als een viervorst, omdat hij ¼e deel van het gebied
van zijn vader Herodes de Grote (37 – 4) vanuit zijn hoofdstad Tiberias bestuurde.
450 De mensen bij wie de namen zijn onderstreept, bestuurden (een deel van) het heilige land.
451 Herodes Filippus moet niet verward worden met zijn halfbroer Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.) die regeerde in
gebieden ten noorden en noordoosten van het Meer van Galilea: Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en
Iturea (vgl. Luk.3:1).
452 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 18, hoofdstuk 5:2.
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Herodes Antipas vond het geen probleem om iemand die hij lastig vond, te vermoorden. Jo-
hannes de Doper echter, was erg populair bij het Joodse volk, en op oproer en protesten van
zijn onderdanen zat deze wrede vorst niet te wachten. Vooral veel Galileeërs waarover Hero-
des Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) regeerde, waren mede door hun armoedige situatie snel ge-
neigd om in opstand te komen. Ook de overpriesters en de oudsten van het volk durfden geen
kritiek te uiten op Johannes, want verreweg de meeste Joden uit die tijd waren ervan over-
tuigd, dat hij een belangrijke profeet was (Mat.21:23-26).

6 (Op) een [geleid(e) (= gevierd)] verjaardagsfeest van Herodes nu, (of maar/en) (= ech-
ter,) danste de dochter van Herodias in (of met/door) het midden (van) (of te midden van) (de
aanwezigen), en (of ook/zelfs) zij beviel (of zij behaagde/deed … een plezier (of genoegen))
Herodes,

7 waarvandaan (of waaruit) (= waar(op)/waarom/daarom) hij (haar) met een eed beloof-
de (of toezegde) aan haar te geven, wat (of welk(e)/wie) ooit (of een keer/altijd) (= wat dan
ook (maar)) zij vragen zou (of mocht).

Hoewel het niet gebruikelijk was, dat vrouwen bij zo’n feestmaaltijd aanwezig waren, liet
Herodias haar dochter erheen gaan om daar haar danskunst te vertonen.

Die dochter van Herodias heette Salome. Blijkbaar waren Herodes Antipas en waarschijnlijk
ook zijn feestgangers nogal gecharmeerd van haar optreden. Daarom deed de koning aan haar
een dwaze belofte, die hij bovendien nogal onbezonnen bevestigde met een dure eed. Het lijkt
er sterk op, dat hij niet helemaal nuchter meer was. Trouwens, het afleggen van zo’n onbezon-
nen eed had de Here verboden (Lev.5:4).

8 Zij nu, (of en (of maar) zij), naar voren geschoven (= aangezet/opgestookt) door (of
onder (invloed van)) haar moeder, zegt (of spreekt) (= zei): “Geef mij hier op (of in) een (hou-
ten) bord (of een schotel) het hoofd van Johannes de Doper!”

Blijkbaar wilde Herodias Johannes de Doper uit de weg laten ruimen. Het gevaar bestond na-
tuurlijk, dat Herodes Antipas door deze profeet zou worden beïnvloed, want de koning vond
het best interessant om naar hem te luisteren (Mark.6:20). Dat kon uiteindelijk tot gevolg heb-
ben, dat hij Herodias weg zou sturen.

Dit gevaar was zeker niet denkbeeldig. Herodus Antipas was eerder getrouwd met een dochter
van koning Aretas IV (9 v.Chr. – 40) van Nabatea (vgl. 2Kor.11:32-33). Daarna koos de on-
betrouwbare koning voor Herodias. De dochter van koning Aretas IV was inmiddels wegge-
vlucht. Hetzelfde lot kon natuurlijk ook Herodias treffen, als Herodes Antipas zich met zijn
wettige vrouw zou verzoenen.

Salome gedroeg zich als een echte dochter van haar misdadige moeder. Op een gebiedende
toon vroeg ze van de koning, dat het hoofd van Johannes de Doper haar op een bord zou wor-
den aangereikt.

9 [En/Ook/Zelfs] de verdrietige (of bedroefde/verontruste) koning,453 door (middel van)
(of via) (= om/vanweg) de eden, en (om) (hen) d(i)e mee aanlagen, beval (het) (haar) te wor-
den gegeven (= beval het aan haar te geven),

10 en (of ook/zelfs) [gestuurd (of gezonden) hebbend(e),] onthoofde hij (= en hij liet …
onthoofden) Johannes in (of door/met) de gevangenis (of de bewaking).

Het antwoord van Salome maakte koning Herodes Antipas verdrietig en ongerust. Hij was
bang voor de gevolgen van het laten vermoorden van Johannes de Doper. Ondanks de afkeer

453 In jongere handschriften staat hier de koning werd verdrietig (of bedroefd/verontrust). Bij vers 9 is op deze
plaats voor de weergave van de Codex Sinaïticus gekozen.
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die de koning had van de waarschuwende en vermanende woorden van de moedige en trouwe
profeet, had hij ook respect en ontzag voor hem (Mark.6:20).

Met grote tegenzin liet Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) Johannes de Doper onthoof-
den. Hij voelde zich tegenover de aanwezige mannen op het feest gebonden aan zijn dwaze
eed. Hij wilde zijn eer (van zijn uitgesproken woorden) tegenover zijn feestgangers hoog hou-
den. Het meisje kreeg haar bloedige gerecht op een bord aangereikt.

11 [En/Ook/Zelfs] zijn hoofd werd op (of in) een (houten) bord (of een schotel) gebracht,
en (of ook/zelfs) aan het meisje gegeven, en (of ook/zelfs) zij bracht (het) naar haar moeder.

12 [En/Ook/Zelfs] zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) ((dicht)er)bij gekomen
zijnd(e) (= zijn discipelen kwamen), namen het lijk weg, en (of ook/zelfs) begroeven het. [En/
Ook/Zelfs] gekomen zijnd(e) (= zij gingen daarna weg), (en) (ver)meldden (of berichtten/ver-
kondigden) (het) aan Jezus.

Volgelingen van Johannes de Doper (vgl. Mat.9:14a) mochten het lijk van hun meester opha-
len om het te begraven. Nadat ze dat hadden gedaan, gingen ze naar de Here Jezus om Hem te
vertellen, wat er was gebeurd. Blijkbaar zagen ze toch in, dat het werk van de Heiland in ver-
band stond met de boodschap die hun vermoorde meester had gebracht.
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25. De 1e wonderbaarlijke broodmaaltijd met vis.

Hoofdstuk 14:13-21

13 Toen Jezus dat hoorde, trok Hij zich vandaar terug in een schip naar een eenzame
plaats om zich af te zonderen. Toen de mensenmenigten dit hoorden, volgden zij Hem te voet
vanuit de steden.

14 Toen Hij het schip uitging, zag Hij een grote mensenmenigte, en Hij kreeg medelijden
met hen, en Hij genas hun zieken.

15 Het was echter avond geworden. De discipelen kwamen bij Hem, en zeiden: “Deze
plaats is afgelegen, en de tijd is al verstreken. Stuur de mensenmenigten weg, zodat ze weg-
gaan naar de dorpen, en ze eten voor zichzelf zouden kunnen kopen.”

16 Hij echter, zei tegen hen: “Zij hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun eten geven!”

17 Zij nu, zeiden tegen Hem: “Wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen.”

18 Hij zei: “Brengt ze Mij hier!”

19 Hij beval de mensenmenigten te gaan zitten op het gras. Hij nam de 5 broden en de
2 vissen, en Hij keek op naar de hemel, zegende het, en brak het. Hij gaf de broden aan de
discipelen, en de discipelen gaven ze aan de mensenmenigten.

20 Zij aten allemaal, en werden verzadigd. Zij raapten de rest van de brokken op:
12 draagmanden vol.

21 Zij nu, die gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen; afgezien van vrouwen en
kinderen.



Nog niet zo lang geleden had de Meester zijn 12 discipelen erop uitgestuurd om hun volksge-
noten over het koningschap van God te vertellen, en zieke mensen te genezen (Mat.10:1,5-16,
vgl. Mark.6:7-13, Luk.9:1-6). Doordat het werk van de Heiland steeds meer bekendheid kreeg
in het heilige land, begon koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) zich zorgen te ma-
ken, want hij had Johannes de Doper in de gevangenis laten opsluiten (Mat.4:12a, 14:3-5,
vgl. Mark.1:14a, 6:17-20, Luk.3:19,20), en laten onthoofden (v.6-12, vgl. Mark.6:16,21-29,
Luk.9:7-9). Inmiddels waren de 12 apostelen teruggekeerd van hun rondreis, en hadden ze de
Meester verteld over wat ze hadden gedaan (Mark.6:30, Luk.9:10a). Daarna gaf de Mensen-
zoon ongeveer 5000 mannen voldoende te eten. Bij die 5000 mannen waren ook nog vrouwen
en kinderen (v.13-21, vgl. Mark.6:31-44, Luk.9:10b-17, Joh.6:1-14).

13 En (of Nu,/Maar) gehoord hebbend(e) Jezus (dat) (= Toen Jezus dat hoorde), trok (Hij)
zich (of keerde (Hij)/vertrok (Hij)) (van)daar (of van die plaats) (terug) in (of met/door) een
(vracht)schip naar (of tot/(tot) in) een eenzame (of verlaten/onbewoonde) (= afgelegen) plaats,
door middel van (of volgens) afgezonderd (of apart/alleen) (= in een schip naar een eenzame
plaats om zich af te zonderen). [En/Ook/Zelfs] gehoord hebbend(e) de (mensen/volks)menig-
ten (of de scharen) (dit) (= Toen de mensenmenigten dit hoorden), volgden (zij) Hem te voet
van(uit/af) de steden.

In het verleden had koning Herodes Antipas Johannes de Doper in de gevangenis laten zet-
ten (Mat.4:12a, 14:3-5, Mark.1:14a, 6:17-20, Luk.3:19,20). Toen was de Here Jezus vanuit
Samaria (Joh.4:39-42) verder getrokken naar Galilea, en een korte tijd later was Hij daar aan-
gekomen (Mat.4:12b, Mark.1:14b, Luk.4:14, Joh.4:43-45).

Nadat Johannes in opdracht van Herodes was vermoord, begon de Zoon van God zich met
zijn discipelen terug te trekken (Mat.14:13a, Mark.6:31, Luk.9:10b, Joh.6:1). Hij had namelijk
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gehoord, dat Hij de aandacht van de misdadige vorst Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.)
trok. Mede daarom voer Hij met zijn discipelen in een schip in de richting van het dorp Bet-
saïda (Luk.9:10), dat aan de noordoostkant van het Meer van Galilea lag. Die plaats lag in een
gebied, dat niet door koning Antipas werd bestuurd. Omdat de tijd nog niet was gekomen, dat
de Heiland moest lijden en sterven om voor de zonden van alle mensen te betalen, trok Hij
zich een tijd terug om de aandacht van zich af te leiden, en zo de spanningen met zijn vijan-
den en tegenstanders niet te hoog op te laten lopen. Ook zouden de Zoon van God en zijn
12 discipelen dan even wat rust kunnen nemen (Mark.6:31).454

Van die rust zou niet veel terecht komen, want de volksmenigte liep om het Meer van Galilea
heen om alsnog naar Hem toe te komen. Veel mensen waren al bij Betsaïda aangekomen,
voordat de Here Jezus met zijn discipelen het dunbevolkte gebied bereikte (Mark.6:33,34a,
vgl. Luk.9:10). Hij had de eenzaamheid en de afzondering gezocht om met zijn discipelen wat
uit te rusten, maar Hij kreeg in plaats daarvan een grote mensenmenigte bij zich.

14 [En/Ook/Zelfs] (toen) (Hij) (het schip) uitgegaan (of weggegaan/naar buiten gegaan)
(= uitging), (be)zag (of bekeek/merkte … (op)) Hij een grote (of talrijke) (mensen/volks)me-
nigte (of schare), en (of ook/zelfs) Hij kreeg medelijden met hen (of Hij werd met ontferming
over (of naar/op) hen bewogen), en (of ook/zelfs) Hij genas (of (be)diende/verzorgde) hun
zieken (medisch).

Hoewel de Here Jezus niet wilde, dat de mensen in de eerste plaats naar Hem toekwamen om
zijn wonderen te zien, begon Hij uit medelijden met hen toch hun zieke mensen te genezen.

15 (Het) was nu (of maar/en) (= Het was echter) avond geworden (of ontstaan/gebeurd).
De discipelen (of De leerlingen/volgelingen) kwamen ((dicht)er)bij Hem, zeggend(e) (= en
zeiden): “De(ze) plaats is verlaten (of eenzaam/onbewoond) (= is afgelegen), en de (of het)
tijd(stip) (of het ogenblik/uur) is (nu) al voorbijgegaan (of gepasseerd/vergaan) (= al verstre-
ken). Stuur … weg (of Laat … gaan (of los)) de (mensen/volks)menigten (of de scharen),
(zo)dat weggegaan (of vertrokken/verdwenen) (= zodat ze weggaan) naar (of tot/(tot) in) de

454 Het was van de Here Jezus geen vluchten voor Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) uit angst, want niet
lang daarna zou Hij over het meer weer teruggaan naar Galilea (Mat.14:22-33, Mark.6:45-52, Joh.6:16-21).
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dorpen, (en) ze eten (of voedsel) voor zich(zelf) zouden (of mochten) (kunnen) kopen (= en ze
eten voor zichzelf zouden kunnen kopen).”

Blijkbaar raakten de mensen erg geboeid door het werk van de Here Jezus, want ze letten niet
op de tijd. De Meester stelde echter na verloop van tijd bij één van zijn discipelen een zoge-
naamd dreigend probleem aan de orde (Joh.6:5,6). In het dunbevolkte gebied waar ze waren,
was te weinig eten aanwezig om zo’n grote volksmenigte te kunnen voeden. De mensen zou-
den na de heenreis die ze te voet hadden afgelegd, ook weer dezelfde afstand terug moeten
lopen om naar huis te gaan. De discipelen vonden het verstandig, dat de mensen op tijd weg
zouden gaan, zodat ze nog eten voor zichzelf zouden kunnen kopen (v.15).

Het was al avond geworden, en de zonsondergang duurt in Israël maar kort. Daar verandert in
ongeveer een ½ uur een klaarlichte dag in een donkere nacht.455

16 Hij nu, (of maar (of en) Hij) (= Hij echter,) zei (of sprak) tegen hen: “Zij hebben (het)
nodig (of noodzaak/behoefte/plicht) (= Zij hoeven) niet (of nee) (weg) te gaan (of te vertrek-
ken/verdwijnen). Geven [jullie] (of Geeft [u]) hun te eten (= Jullie moeten hun eten geven)!”

De Here Jezus gaf echter aan, dat de mensen helemaal niet naar huis hoefden gaan. Hij zei,
dat zijn discipelen de volksmenigte eten moesten geven.

De reactie van Gods Zoon komt in eerste instantie wel vreemd over, maar in werkelijkheid
was het een betekenisvol en passend antwoord op wat de discipelen hadden gezegd.456 De
Here Jezus had immers nog niet zo lang geleden zijn 12 leerlingen bij zich geroepen, en aan
hen macht gegeven over onreine geesten om die uit te drijven, en om elke ziekte en elke kwaal
te genezen. Zij waren op bevel van hun Meester erop uitgetrokken om met die macht zijn
werk te ondersteunen (Mat.10:1,5-16, Mark.6:7-13, Luk.9:1-6). Daarna waren de 12 discipe-
len teruggekeerd, en hadden ze aan de Mensenzoon verteld, wat ze allemaal hadden kunnen
doen (Mark.6:30, Luk.9:10a). Toen ze nog maar nauwelijks of nog niet helemaal waren uitge-
sproken, waren ze met een schip in de richting van Betsaïda gevaren (Mark.6:31, Luk.9:10b).
De 12 discipelen hadden dus van de Heiland de macht gekregen om op deze situatie en op zijn
zogenaamd vreemde reactie op een passende manier te reageren (vgl.2Kon.4:42-44).457 Als ze
dat hadden gedaan, was dat een goede voorbereiding en oefening geweest voor het werk dat
ze later zouden gaan doen.

De discipelen echter, begrepen de opdracht van hun Meester helemaal niet. Ze wisten niet,
hoe ze al die mensen eten moesten geven. Ze waren absoluut nog niet voldoende voorbereid
op het werk dat ze later als apostel zouden gaan doen, en welke macht Gods Zoon aan hen
voor dat werk had gegeven.458

455 Zo kun je in het volle daglicht een supermarkt binnengaan, en na het winkelen in de zwarte nacht naar buiten
komen. In de vroege ochtend wordt het ook net zo snel weer licht.
456 De Meester wilde namelijk op dat moment zijn discipelen op de proef stellen, want Hij wist, wat Hij van plan
was (of Hij zich voorgenomen had) om te gaan doen (Joh.6:6). Hij wilde ervoor zorgen, dat al die mensen vol-
doende eten zouden krijgen.
457 Veel mensen genoeg eten kunnen geven, terwijl er eigenlijk te weinig is, was niet een volledig nieuwe ge-
beurtenis. Iets vergelijkbaars had in de tijd van het Oude Testament onder leiding van de profeet Elisa al eerder
plaatsgevonden (2Kon.4:42-44). Dat was bij de discipelen wel bekend, maar misschien dachten ze er op dat mo-
ment niet aan.
458 Een apostel is een evangelist die eveneens een profeet is (Hand.13:1-5, 15:32, Ef.3:5, vgl. Op.11:3-6). Elke
apostel heeft een rechtstreeks mandaat van de Here (Jezus) zelf (2Pet.3:1,2). Deze mensen kunnen wonderen en
tekenen doen, en hebben de gave van genezing (Hand.2:43, 5:12-16, 14:8-10, 2Kor.12:12). Ze leiden niet een
plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten. Apostelen stellen soms wel oudsten en diakenen aan (Hand.6:1-6).
Ze hebben gezag over de Kerk van God (1Kor.12:27,28, Ef.2:19-21), en zorgen voor eenheid (Hand.15:1-33). Ze
zijn er vooral om de mensen de blijde boodschap te brengen (Luk.11:49, Joh.20:21, Hand.1:8), en de Kerk te
leiden.
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17 Zij nu, (of maar (of en) zij) zeggen (= Zij nu, zeiden) tegen Hem: “Wij hebben hier
niet (of nee) (iets) (= Wij hebben hier niets) dan (of behalve (als)/tenzij/als (toch) niet) 5 bro-
den en 2 vissen.”

Omdat de discipelen er niet uit kwamen, liet de Here Jezus als een voorbeeld aan hen zien,
hoe ze de macht die Hij aan hen had gegeven, moesten gebruiken. Hij zorgde er daarbij ook
voor, dat al die mensen voldoende te eten kregen, en schakelde zijn discipelen als zijn helpers
daarbij in.

De apostel Johannes vermeldt in zijn Evangelie, dat die 5 broden gerstebroden waren. Een
jongen had nog 5 gerstebroden en 2 vissen (of 2 visjes) bij zich (Joh.6:8,9). Gerstebrood werd
vooral door arme mensen gegeten (vgl. 2Kon.7:1,16,18, Op.6:6). Van de voorraad eten van
die jongen zou de Here Jezus de hele menigte ruimschoots voldoende te eten geven!

18 Hij [nu, (of en (of maar) Hij)] zei (of sprak): “Brengt ze Mij hier!”

19 [En/Ook/Zelfs] hebbend(e) bevolen (= Hij beval) de (mensen/volks)menigten (of de
scharen) te (gaan) (aan)liggen (= te gaan zitten/zich neer te vlijen) op (of in) het gras. [En/
Ook/Zelfs] hebbend(e) genomen (of gegrepen/ontvangen) (= Hij nam) de 5 broden (op/aan/
weg) en (of ook/zelfs) de 2 vissen, (en) hebbend(e) opgekeken (= en Hij keek op) naar (of
tot/(tot) in) de (sterren/wolken)hemel, [Hij] zegende (of prees) (het), hebbend(e) (het) gebro-
ken (= , en brak het). Hij gaf de broden aan de discipelen (of de leerlingen/volgelingen), en
(of nu(,)/maar) de discipelen (of de leerlingen/volgelingen) (gaven ze) aan de (mensen/volks)-
menigten (of de scharen).

De mensen moesten op de grond gaan zitten, zodat er meer rust en overzicht kwam.

Daarna keek de Zoon van God op naar de hemel. Terwijl Hij tijdens het bidden aan de he-
melse Vader vroeg om zijn zegen voor het eten, keek Hij Hem aan, omdat Hij tegen Hem
sprak (vgl. Joh.11:41), en zegen van Hem verwachtte. Hij zegende het eten (vgl. Luk.24:30),
en gaf met zijn eigen zegen ook de zegen van de Almachtige door. De Here Jezus was (en is)
een goede gastheer voor de mensen, die Hij eten geeft.

Omdat we al het eten van God krijgen, is het goed om daar zijn zegen over te vragen. Al het
goede wat het voedsel ons brengt, is niet vanzelfsprekend. De Here zorgt voor de groei van de
eetbare planten en dieren, en voor de goede werking van het eten in ons lichaam. Hij houdt de
natuurwetten in stand, en zonder zijn wil kan het voedsel niet zorgen voor de groei, het on-
derhoud en het herstel van ons lichaam.

De discipelen gaven de stukken brood en vis aan de mensen. Zo gaven ze letterlijk de zegen
van het grote wonder van hun Meester aan hen door.

20 [En/Ook/Zelfs] zij aten allen (of ieder/elk) (= Zij aten allemaal), en (of ook/zelfs) wer-
den verzadigd. [En/Ook/Zelfs] zij namen … (op/mee/weg) (= Zij raapten … op) het overblij-
vend(e) (= de rest) van de brokken: 12 (kleine) manden (of 12 korven) vol (= : 12 draagman-
den vol).

De Here Jezus had ruimschoots voor voldoende eten gezorgd. Er bleven zelfs 12 draagman-
den vol eten over. Een draagmand was een kleinere mand, die gemakkelijk mee te nemen was,
als iemand op reis ging. Waarschijnlijk had elke discipel zo’n mand bij zich om de overgeble-
ven brokken brood te verzamelen. Blijkbaar werd er niets van weggegooid.459

21 De etenden nu, (of en/maar) (= Zij nu, die gegeten hadden,) waren ongeveer 5000

459 Het bewaren van het overgebleven eten van een maaltijd was bij de Joden een voorgeschreven plicht.
Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Exkurse zu
einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1V, 2, 4e druk, München, 1965, pag. 625, sub. d en e.
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mannen; apart (van) (of zonder/afzonderlijk) (= ; afgezien van) vrouwen en (of ook/zelfs)
kinderen.

Uit het aantal mensen dat van de 5 broden en de 2 vissen voldoende had gegeten, blijkt duide-
lijk het grote wonder, dat toen is gebeurd.
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26. De Here Jezus gaat over het meer.

Hoofdstuk 14:22-33

22 Hij dwong de discipelen in het schip te stappen, en voor Hem uit te varen naar de
overkant, terwijl Hij de mensenmenigten zou wegsturen.

23 Toen Hij de mensenmenigten had weggestuurd, klom Hij de berg op om alleen te bid-
den. Toen het laat in de avond was geworden, was Hij daar alleen.

24 Het schip nu, was al in het midden van het meer, geteisterd door de golven, want de
wind was tegen.

25 In de 4e nachtwaak echter, ging Hij lopend over het meer naar hen toe.

26 Toen zij Hem over het meer zagen wandelen, raakten zij in paniek, en zeiden: “Het is
een spook! Zij schreeuwden van angst,

27 maar onmiddellijk sprak Hij tegen hen, en zei: “Houdt moed! Ik ben het. Weest niet
bang!”

28 Petrus antwoordde Hem nu, en zei: “Heer, als U het bent, draag mij dan op naar U te
komen over het water!”

29 Hij nu, zei: “Kom!” Petrus ging vanuit het schip naar beneden, liep over het water, en
ging naar Jezus,

30 maar toen hij op de wind lette, werd hij bang, en begon hij te zinken. Hij schreeuwde:
“Heer, red mij!”

31 Onmiddellijk echter strekte Jezus de hand uit, pakte hem vast, en zei tegen hem:
“Kleingelovige, waarom twijfelde je?”

32 Toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

33 Zij nu, die in het schip waren, knielden voor Hem neer, en zeiden: “Werkelijk, U bent
de Zoon van God!”



Nadat Jezus ongeveer 5000 mannen met hun vrouwen en kinderen ruimschoots voldoende te
eten had gegeven (v.13-21, vgl. Mark.6:31-44, Luk.9:10b-17, Joh.6:1-14), en de mensen Hem
koning wilden maken (Joh.6:15a), trok de Meester zich terug (v.22,23, vgl. Mark.6:45,46,
Joh.6:15b). De Heiland ging daarna over het Meer van Galilea naar zijn discipelen toe, en
bracht daar een storm tot bedaren (v.24-33, vgl. Mark.6:47-52, Joh.6:16-21).

22 [En/Ook/Zelfs] [( onmiddellijk (of meteen/direct/terstond) )] 460 dwong Hij 461 de dis-
cipelen (of de leerlingen/volgelingen) (tot) in (of naar/tot) het (vracht)schip te stappen (of te
gaan), en (of ook/zelfs) voor Hem uit te gaan (of Hem voor te gaan) (= en voor Hem uit te
varen) naar (of tot/(tot) in) de overkant (of de andere kant), tot(dat) (of tot en met/zolang (als))
(= terwijl/voordat) [welk(e) (of wat/wie)] Hij de (mensen/volks)menigten (of de scharen) zou
(of mocht) wegsturen (of laten gaan/loslaten).

De Here Jezus dwong zijn discipelen om alvast weg te gaan, en naar de overkant van het
Meer van Galilea te varen (±7 kilometer). Blijkbaar wilden ze hun Meester op die afgelegen
plaats niet alleen laten, maar Hijzelf dacht daar dus duidelijk anders over. Bovendien wilde

460 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
461 In de Codex Sinaïticus staat hier het woord Hij. In jongere handschriften staat in plaats daarvan Jezus.
Hoogstwaarschijnlijk is het woord Hij tijdens het overschrijven vervangen door het verduidelijkende woord
Jezus.
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Hij absoluut geen koning van Israël worden, zoals de mensen om Hem heen dat graag zagen
gebeuren (Joh.6:15). De Zoon van God wilde mede daarom, dat iedereen zou vertrekken, zo-
dat Hij daar alleen kon zijn om te bidden, en zo in alle rust in gesprek te zijn met zijn Vader in
de hemel. De Mensenzoon was uiteindelijk naar deze plaats gegaan om zich te kunnen afzon-
deren (v.13).

23 [En/Ook/Zelfs] hebbend(e) weggestuurd (of laten gaan/losgelaten) de (mensen/volks)-
menigten (of de scharen) (= Toen Hij de mensenmenigten had weggestuurd), klom (of ging
… omhoog/steeg (… op)) Hij (tot) in (of naar/tot) de berg (= klom Hij de berg op) om [door
middel van (of volgens)] alleen (of apart/afgezonderd) te bidden. Nu (of Maar/En) (= Toen)
(het) (laat in de) avond (of laat (in de middag)) (was) geworden (of ontstaan/gebeurd), was
Hij daar alleen (of (de) enig(e)).

Nadat de mensenmenigte en de discipelen waren vertrokken, had de Here Jezus een goede ge-
legenheid om te bidden, en zich ongestoord te concentreren op zijn gesprek met God.

Intussen was het laat in de avond geworden. De discipelen in het schip waren al naar het mid-
den van het Meer van Galilea gevaren, maar ze hadden het zwaar te verduren, want er was een
storm opgestoken. Bovendien moesten ze tegen de harde wind in varen, zodat het erg moeilijk
was om vooruit te komen.

24 Het (vracht)schip nu, (of en/maar) was (nu) al ((in) het) midden (van) (of te midden
van) het meer (of de zee), gekweld (of gefolterd/gepijnigd) (= geteisterd) door (of onder in-
vloed van) de golven, want (of immers) de wind was tegen(overgesteld) (of een tegenstan-
der/vijandig).

25 In de 4e nachtwaak (of de 4e wacht van de nacht) nu, (of maar/en) (= echter,) ging Hij
(weg) (of vertrok Hij) naar (of tot/bij) hen (toe), (rond)lopend(e) (of wandelend(e)/gaande)
over (of op) het meer (of de zee).

De 4e nachtwaak duurde toen van 3 uur ’s nachts tot 6 uur in de vroege morgen. Binnen die
tijd ging de Here Jezus lopend over het Meer van Galilea naar zijn discipelen toe. Toen ze
Hem zagen aankomen, schreeuwden ze het uit van angst, want ze dachten, dat een spook of
een kwaadaardige geest op hen afkwam.

26 [En/Ook/Zelfs] gezien (of bekeken/geweten/(op)gemerkt) hebbend(e) Hem [( de disci-
pelen (of de leerlingen/volgelingen) )] 462 (= Toen zij Hem zagen) over (of op) het meer (of de
zee) wandelend(e) (of gaand(e)/(rond)lopend(e)) (= wandelen), raakten zij in paniek (of wer-
den zij verbijsterd/werden zij onrustig), zeggend(e) (= en zeiden) [(om)dat]: “Het is een spook
(of een geestverschijning) (vgl. Luk.24:37)! [En/Ook/Zelfs] zij schreeuwden van(uit/vanwe-
ge/vanaf) [de] angst (of schrik/vrees/ontzag),

27 maar (of en/nu) onmiddellijk (of meteen/direct/terstond) sprak (of praatte/vertelde)
Hij 463 tegen hen, zeggend(e) (= en zei): “Weest vol goede moed (of Weest moedig) (= Houdt
moed)! Ik ben (het). Weest … bang (of Hebt … ontzag/Vreest) (toch) niet (of (toch) geen)!”

De Meester stelde zijn leerlingen direct gerust, en maakte zich meteen aan hen bekend. On-
middellijk daarna zei Hij (in gebiedende wijs), dat ze daarom niet meer bang moesten zijn. Hij
vond het echter niet nodig om ze te vermanen om een gebrek aan geloof en vertrouwen. Dat
was hier blijkbaar niet op z’n plaats. Een boze geest kon er best op uit zijn om de discipelen te
laten verdrinken, of op een andere manier te laten omkomen, maar de Here Jezus wilde dat

462 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
463 In de Codex Sinaïticus staat hier het woord Hij, maar in jongere handschriften staat er Jezus. Hoogstwaar-
schijnlijk is het woord Hij tijdens het overschrijven van het handschrift vervangen door het verduidelijkende
woord Jezus.
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niet. Nee, ze moesten later van Hem getuigen, en het evangelie van verlossing en redding van
mensen over de wereld verspreiden.

28 Petrus antwoordend(e) (= Petrus antwoordde) Hem nu (of en/maar), (en) zei (of
sprak): “Heer (of Meester/Eigenaar), als (of indien) U (of Jij/Je) (het) bent, draag mij op (of
beveel mij) (dan) naar (of tot/bij) U (of Jou) te komen over (of op) de wateren (= het water)!”

Zodra de impulsieve Petrus hoorde, dat het de Meester was, die naar hen toekwam, sloeg zijn
stemming plotseling helemaal om. Hij wilde onmiddellijk naar Hem toe (vgl. Joh.21:7). Toch
stapte hij niet direct het water op om naar Hem toe te lopen. Hij wilde niet op een roekeloze
manier naar de Mensenzoon toegaan, en Hem zo dwingen om via een wonder dat mogelijk te
maken (vgl. Mat.4:7, Deut.6:16, Ex.17:7). Nee, hij vroeg eerst in liefde en vertrouwen netjes
aan de Here Jezus, of hij wel over het water naar Hem toe mocht gaan.

Het geloof en vertrouwen van Petrus werd door de Here Jezus direct gewaardeerd. Hij beval
Petrus naar Hem toe te gaan, en zei: “Kom!” Zijn impulsieve leerling stapte uit het schip, en
kwam gehoorzaam naar Hem toe. Alles leek goed te gaan.

29 Hij nu, (of en/maar) zei (of sprak): “Kom!” [En/Ook/Zelfs] naar beneden gegaan (of
gekomen) (of neergedaald/afgedaald) Petrus (= Petrus ging naar beneden) van(uit/af) (of uit)
het (vracht)schip, liep (rond) (of wandelde/ging) over (of op) de wateren (= het water), en (of
ook/zelfs) kwam (= ging) naar (of tot/bij) Jezus,



311

30 maar (of en/nu) (uit)kijkend(e) (of (in)ziend(e)) (naar/voor) de [(sterke (of krachti-
ge) )] 464 wind (= maar toen hij op de wind lette,) werd hij bang (of bevreesd), en (of ook/
zelfs) beginnend(e) (= en begon hij) te zinken (of te verdrinken). Hij schreeuwde[, zeg-
gend(e)]: “Heer (of Meester/Eigenaar), red (of verlos/behoud) mij!”

Onderweg echter, begon Petrus te twijfelen. Het keek niet meer naar zijn Meester, maar lette
op de wind. Daardoor werd hij bang, en begon hij in het water weg te zakken. Hij dreigde te
verdrinken, en schreeuwde naar de Here Jezus om hulp. Onmiddellijk pakte Hij zijn hand vast,
en Hij trok hem omhoog.

Daarna volgde wel een vermaning. Het geloof en vertrouwen van Petrus in Gods Zoon was
nog te klein gebleken. Hij was nog kleingelovig (vgl. Mat.6:30, 8:26), en was begonnen te
twijfelen. Er was geen geldige reden om zich af te vragen, of de bedoeling van zijn Meester
wel goed was, en of zijn macht wel groot genoeg was. Petrus had immers al eerder veel goede
daden en grote wonderen van Hem gezien! Hij moest nog groeien in het geloof en vertrouwen
op de Mensenzoon. Dat gold niet alleen voor Petrus, maar geldt vaak voor veel dienaren van
de Here.

31 Onmiddellijk (of Meteen/Direct/Terstond) nu, (of maar/en) (= Onmiddellijk echter,)
uitstrekkend(e) (= strekte … uit) Jezus de hand, pakte (of greep) hem vast, en (of ook/zelfs)
zegt (= en zei) tegen hem: “Kleingelovige, (tot) in (of naar/tot) wat (of welk(e)/wie) (= Klein-
gelovige, waarom) twijfelde je (of jij/u)?”

32 [En/Ook/Zelfs] zij geklommen (of omhooggegaan) 465 zijnd(e) (tot) in (of naar/tot) het
(vracht)schip (= Toen zij in het schip geklommen waren), hield de wind op (= ging de wind
liggen (of bedaarde de wind)).

Toen Petrus en zijn Redder in het schip geklommen waren, hield de wind op met waaien, en
de storm verdween.

De satan, de tegenstander van God (vgl. Job 1:19), wilde graag, dat de discipelen van de Here
Jezus zouden omkomen, zodat ze later het werk van hun Meester op aarde niet konden voort-
zetten. De tegenstander van de Almachtige wil nog steeds het werk van de Here onmogelijk
maken. Daar moeten we bij al ons doen en laten onder leiding van het koningschap van de
hemelse Vader (ofwel ons werk in het koninkrijk van God) goed rekening mee houden. Het
moet ons niet verbazen en overvallen. We moeten dus op onze hoede blijven, en op de tegen-
werking van de satan bedacht zijn. Bang hoeven we niet te zijn, want de Here is machtiger
dan de kwaadaardige geesten.

Het geloof van de discipelen werd door deze storm op de proef gesteld. Mede daardoor wer-
den ze voorbereid op het werk dat ze later zouden moeten gaan doen.

Terwijl de Here Jezus zich geleidelijk terugtrok van de volksmenigte, (omdat verreweg de
meeste mensen niet in Hem geloofden, en vrijwel alleen geïnteresseerd waren in zijn wonde-
ren,) versterkte de Heiland het nog zwakke geloof van zijn leerlingen. Door het onderwijs van
hun Meester en hun ervaring in de praktijk groeide het vertrouwen van de discipelen in de
Mensenzoon, en werden ze zijn bekwame getuigen. Daardoor konden ze als apostelen (= als
uitgezondenen/afgezanten/boodschappers) van Gods Zoon in de wereld de blijde boodschap
bekend maken.

33 (Zij) nu, (of en/maar) d(i)e in (of met/door) het (vracht)schip (waren) [( gekomen

464 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
465 In jongere handschriften staat hier (in)gestapt (of (in)gegaan). In de Codex Sinaïticus staat er echter geklom-
men (of omhooggegaan). Hoogstwaarschijnlijk is tijdens het overschrijven van de Codex Sinaïticus het woord
geklommen (of omhooggegaan) vervangen door (in)gestapt (of (in)gegaan).
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zijnd(e) (= kwamen) )],466 knielden voor … neer (of aanbaden/bewezen … hulde/toonden
eerbied voor) Hem, zeggend(e) (= en zeiden): “Waarlijk (of Naar waarheid) (= Werkelijk/In-
derdaad), U (of Jij/Je) bent de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van God!”

Het geloof van de discipelen was door deze indrukwekkende gebeurtenis gegroeid. Steeds
meer kwamen ze tot de overtuiging, dat hun Meester de Zoon van God is (vgl. Mat.16:16,
Joh.1:50, 20:30,31).

466 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd. Bo-
vendien klopt die tekst uit jongere handschriften niet, want de Here Jezus klom met Petrus in het schip. Die
2 mannen aanbaden niet de Here Jezus. In veel oudere vertalingen wordt die fout weggewerkt of weggemoffeld.
De nieuwere vertalingen zijn in dit geval meestal in overeenstemming met de Codex Sinaïticus.
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27. Genezing in Gennesaret.

Hoofdstuk 14:34-36

34 Toen zij overgestoken waren, kwamen zij in het land van Gennesaret.

35 Zodra ze Hem herkend hadden, stuurden de mannen van die plaats een bericht eropuit
naar die hele omgeving, en ze brachten bij Hem iedereen die ziek was,

36 en zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn mantel mochten aanraken.
Alle mensen die Hem aanraakten, werden genezen.



In het vorige gedeelte (v.22-33) was de Zoon van God over het Meer van Galilea naar het
schip van zijn discipelen toegelopen, en Hij had daar een gevaarlijke storm tot bedaren ge-
bracht (vgl. Mark.6:45-52, Joh.6:15b-21). De Meester en zijn discipelen kwamen bij Gennesa-
ret aan land. Bij die plaats genas de Heiland veel zieke mensen (v.34-36, vgl. Mark.6:53-56).

34 [En/Ook/Zelfs] overgestoken (= Toen zij overgestoken waren), kwamen zij (tot) in (of
naar/tot) het land (of de grond/aarde) van Gennesaret.

De plaats Gennesaret lag niet ver ten zuidwesten van Kapernaüm. Daar kwamen de Here Je-
zus en zijn discipelen aan land. In die tijd was dat gebied een vruchtbare en dichtbevolkte
vlakte.

Zodra er mensen waren die de Meester hadden herkend, maakten ze in de hele omgeving be-
kend, dat Hij daar aan land gekomen was. De bewoners van dat gebied grepen direct hun kans
om hun zieke mensen bij de Heiland te brengen, zodat Hij ze beter zou maken.

35 [En/Ook/Zelfs] hebbend(e) herkend Hem (= Zodra ze Hem herkend hadden), stuurden
(of zonden) de mannen van die plaats (een bericht) ((erop)uit/weg) naar (of (tot) in/tot) die (of
dat) (ge)hele omgeving (of omliggend(e) gebied), en (of ook/zelfs) ze brachten bij (of naar)
(of boden … aan/offerden) Hem ieder(een) (of elk/allen) d(i)e ziek (of ellendig/ongelukkig)
zijnd(e) (of hebbend(e)/(vast)houdend(e)) (= was/waren),

36 en (of ook/zelfs) zij smeekten (of baden/verzochten) Hem, (zo)dat zij alleen (maar) (of
slechts) (= zij niet meer dan) de kwast (of de rand/zoom) van zijn mantel (of zijn bovenkle-



314

ding) mochten (of zouden) aanraken (of vastpakken).467 [En/Ook/Zelfs] zovelen (of zo groot/
zolang) als (= Alle mensen die) (Hem) aanraakten (of vastpakten), werden gered (of behou-
den) (= werden genezen).

Zo sterk was het geloof van veel mensen, dat ze dachten, dat het aanraken of vastpakken van
de bovenkleding van de Here Jezus al genoeg was om te kunnen herstellen van hun ziekte en
kwalen. De zieke mensen die dat deden, werden door de Here Jezus genezen. Hij wees nie-
mand af.

Verreweg de meeste volksgenoten van de Mensenzoon geloofden wel in Hem als de grote
wonderdoener die mensen kon genezen, maar ze waren helaas niet geïnteresseerd in zijn blij-
de boodschap en zijn onderwijs. De Zoon van God wil(de) namelijk iedereen die in Hem ge-
looft verlossen van de oorzaak van alle ellende in de wereld: de zonden.

Ondanks dat veel mensen nauwelijks of niet in de Heiland geïnteresseerd waren als de Redder
en Verlosser van hun zonden en de machten van de hel, liet Hij de zieke mensen niet in de
kou staan. Vanuit zijn grote liefde hielp Hij hen toch. Hij wilde hen zo alle ruimte geven om
zich te bekeren, en wilde daarvoor geen blokkades opwerpen. Jezus de Gezalfde wil niet dat
mensen verloren gaan, maar voor eeuwig gelukkig zullen worden.

Nadat de Meester zijn liefdevolle werk daar had gedaan, trok Hij verder naar zijn woonplaats
Kapernaüm (Mat.4:13), dat dichtbij Gennesaret lag (Vergelijk Mat.14:22-36, Mark.6:45-56 en
Joh.6:15b-21 met Joh.6:22-59.).

467 Iedere Israëliet moest aan de hoeken van zijn mantel of bovenkleed kwasten maken als herinnering aan de
wetten van de Here (Num.15:38-41, Deut.22:12).



315

28. Een debat met de Farizeeën.

Hoofdstuk 15:1-9

1 Toen kwamen vanuit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden bij Jezus, en vroegen:

2 “Waarom overtreden uw discipelen de traditieleer van de ouden? Zij wassen immers
hun handen niet, als zij brood eten.”

3 Hij echter, antwoordde, en zei tegen hen: “En jullie, waarom overtreden jullie door
jullie traditieleer het gebod van God?”

4 “God heeft immers geboden: “Eer je vader en moeder!”, en: “De vervloeker van vader
of moeder moet de dood sterven!”,

5 maar jullie zeggen: “Wie ooit tegen zijn vader of moeder zou zeggen: “Al wat u ooit
vanuit mij nuttig zou zijn, is een geschenk om te offeren”, zou zijn vader of zijn moeder he-
lemaal niet hoeven eren.”

6 “Echter, jullie hebben het gebod van God ongeldig verklaard door jullie traditieleer.”

7 “Huichelaars, terecht heeft Jesaja over jullie geprofeteerd, toen hij zei:

8 “Dit volk eert Mij met hun lippen, maar hun hart is ver van Mij verwijderd.

9 Tevergeefs nu, eren zij Mij, omdat zij anderen voorschriften aanleren, die geboden van
mensen zijn.”



Nadat de Here Jezus over het Meer van Galilea naar het schip van zijn discipelen was toege-
lopen, en daar een hevige storm tot bedaren had gebracht (Mat.14:22-33, vgl. Mark.6:45-52,
Joh.6:15b-21), had Hij bij de plaats Gennesaret veel zieke mensen genezen (Mat.14:34-36,
vgl. Mark.6:53-56). Daarna zei Hij in Kapernaüm, dat Hij het levende brood is (Joh.6:22-59),
en gaf Hij daar nog onderwijs over geloof en ongeloof. Ondanks dat veel volgelingen de Men-
senzoon verlieten (Joh.6:60-66), beleed de discipel Simon Petrus, dat zijn Meester de Heilige
van God is (Joh.6:67-71). Hoogstwaarschijnlijk sprak de Heiland na die belijdenis over tradi-
ties en geboden van mensen die tegen de wil van de Here ingaan (v.1-20, vgl. Mark.7:1-23).
Daarover ging de Zoon van de Almachtige ook in debat met Farizeeën en schriftgeleerden uit
Jeruzalem (v.1-9, vgl. Mark.7:1-13).

1 Toen (of In die tijd/Dan) komen (= kwamen) [( d(i)e )] 468 van(uit/af) Jeruzalem Fari-
zeeën en (of ook/zelfs) schriftgeleerden (of (godsdienst)leraren/schrijvers) ((dicht)er)bij Jezus,
zeggend(e) (= en vroegen):

Waarschijnlijk waren die Farizeeën en schriftgeleerden al in Galilea, en zijn ze niet speciaal
uit de hoofdstad gekomen om aan de Here Jezus een vraag te stellen. Dat in vers 1 wordt ver-
meld, dat ze uit Jeruzalem afkomstig waren, duidt wel aan, dat ze evenals veel andere mensen
vanuit die stad erg vijandig waren tegenover de Meester (Mat.23:37).469

2 “Waarom overtreden (jo)uw discipelen (of leerlingen/volgelingen) de overlevering (=
de traditie(leer)) van de ouden? Zij wassen immers (of want) hun handen niet (of nee), als (of
wanneer) zij brood [zouden (of mochten)] eten.”

Bij de term de ouden gaat het niet over oudsten of ouderlingen, maar over de leraren en

468 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toege-
voegd.
469 De Here Jezus is in Jeruzalem gemarteld en gekruisigd (Luk.23:26-32, 24:18-20), en vanuit die stad werd
door vijandige Joden het initiatief genomen voor de vervolging van de Christenen (Hand.8:1, 9:1,2, 21:27-36).
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schriftgeleerden die vroeger aan het volk Israël onderwijs hadden gegeven (vgl. Mat.5:21,33).
Dat onderwijs ging over de uitleg die de Joodse leraren in het verleden aan de wetten van Mo-
zes hadden gegeven. Daar sloot het wetsonderwijs van de Farizeeën en de schriftgeleerden uit
de tijd van Jezus zich bij aan.

Het onderwijs over de wetten van Mozes beperkte zich helaas niet tot de uitleg ervan. Die
wetten werden uitgebreid met nieuwe regels en voorschriften, waaraan elke Jood of Israëliet
zich zou moeten houden. Al die nieuwe regels en voorschriften waren echter voor een groot
deel een miskenning en/of onderwaardering van de kwaliteit en degelijkheid van Gods wetten.

Het ging in vers 2 om de toen wettisch voorgeschreven regel bij de Joden om voor het eten al-
tijd de handen te wassen, ook al waren ze schoon (vgl. Mark.7:1-5, Luk.11:37,38).470 Nergens
(in de Bijbel) wordt dit door de Here aan de mensen opgelegd (Luk.11:37,38). Het was een
voorschrift dat door de schriftgeleerden zelf was bedacht. Toch hielden deze erg vijandige
schriftgeleerden uit Jeruzalem de Meester verantwoordelijk voor het zogenaamde wangedrag
van zijn leerlingen (vgl. Mat.12:1,2).

De Heiland wilde het helemaal niet hebben over een overtreding van een totaal onbelangrijk
voorschrift, dat door mensen was bedacht. Totaal onbelangerijke zaken zijn niet de moeite
waard om daarover te discissiëren of te debatteren. De Zoon van God vestigde mede daarom
de aandacht op iets dat veel belangrijker was.

3 Hij nu, (of En (of Maar) Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde,) (en) zei
(of sprak) tegen hen: “En (of Zelfs/Ook) jullie (of u), waarom overtreden jullie (of overtreedt
u) door (middel van) (of via) (= om/vanwege) jullie (of uw) overlevering (= jullie traditie-
(leer)) het gebod van God?”

De grote verzameling van de uiterlijke regeltjes ofwel de traditieleer van de Farizeeën en
schriftgeleerden gingen in veel gevallen tegen Gods liefdevolle wetten in (vgl. Mat.5:21-44).
Om dat aan te tonen gaf de Here Jezus in de 2 volgende verzen een duidelijk voorbeeld.

4 “God gebood immers (of want) (= God heeft immers geboden)[, zeggend(e)]: “Eer je
(of (jo)uw) vader en (of ook/zelfs) moeder (Ex.20:12)!”, en (of ook/zelfs): “De vervloeker van
vader of moeder moet (de) dood sterven (Ex.21:17)!”,

5 maar (of en/nu) jullie zeggen (of jullie verklaren/u zegt/u verklaart): “Wie (of Wat/
Welk(e)) ooit (of een keer/altijd) (of Wie dan ook) tegen (zijn) vader of moeder zou (of
mocht) zeggen (of spreken): “(Al) wat (of welk(e)/wie) u (of jij/je) ooit (of een keer/altijd) (of
wat dan ook) van(daan/af) (of bij/(van)uit) mij zou (of mocht) (kunnen) nuttig (of voordelig)
zijn (of helpen), (is) een geschenk (om te offeren) (of een (offer)gave)”, zou (of mocht) zijn
vader of zijn moeder helemaal niet (of beslist niet/nooit) (hoeven/kunnen/moeten) eren.”

De Here Jezus toonde in de 2 bovenstaande verzen aan, dat er een tegenstelling bestaat tussen
een gebod van de Here (v.4) en een voorschrift van de Farizeeën (v.5).

De hemelse Vader had gezegd, dat iedereen respect moest hebben voor zijn ouders (Ex.20:12,
21:17, Lev.20:8,9, Deut.5:16, 27:16). Wanneer je respect en waardering hebt voor je ouders,
dan help je hen ook op het moment dat het nodig is.

Als iemand echter, al het bezit waarmee hij zijn ouders ooit zou kunnen helpen en ondersteu-
nen, bij voorbaat als een geschenk voor God zou aanduiden, dan zou hij zijn vader en moeder
niet op een behoorlijke en liefdevolle manier hoeven behandelen (vgl. Mark.7:11,12).471 Ou-

470 Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 695-704.
471 Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 711-717.
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dere mensen die niet meer voldoende voor hun eigen inkomsten en levensonderhoud konden
zorgen, zou men in dat geval maar aan hun lot kunnen overlaten. Rituelen en uiterlijke ere-
dienst waren bij de rabbijnen blijkbaar belangrijker, dan de liefde voor elkaar (Mat.23:23-26,
Luk.11:38-42, vgl. Mat.22:34-40, Mark.12:28-34). Bovendien betekende het bij voorbaat aan-
duiden van een geschikt deel van je bezit voor hulp aan je ouders als een geschenk voor God
volgens de Farizeeën en schriftgeleerden niet, dat je al die goederen meteen naar een priester
moest brengen.472 Dit blijkt uit de daarvoor zorgvuldig geformuleerde zin: “Al wat u (= de
ouders) ooit vanuit mij nuttig zou zijn, is een geschenk om te offeren (v.5b).” Pas op het mo-
ment, dat het nuttig zou zijn voor de ouders, dan zou het opeens een geschenk zijn om te offe-
ren.

Zo hadden de Farizeeën door hun eigen voorschriften aan de Joden de mogelijkheid gegeven
om het belangrijke en liefdevolle gebod over het respect tonen voor je ouders te omzeilen, en
krachteloos te maken. De Mensenzoon toont hiermee duidelijk aan, dat traditionele regels van
mensen veel minder waarde hebben dan de wetten van de Here. Voorschriften van mensen
mogen nooit tegen de geboden van God ingaan.

6 “Maar (of Zelfs/En) (= Echter,) jullie hebben (of u hebt) het gebod (of het bevel/voor-
schrift/de opdracht) van God ongeldig verklaard (of van kracht (of gezag) beroofd) door (mid-
del van) (of via) (= om/vanwege) jullie (of uw) overlevering (= jullie traditie(leer)).”

Volgens de Farizeeën en schriftgeleerden zou een belofte die vrijwillig is gedaan, en in de
praktijk (bijna) nooit hoefde te worden nagekomen, belangrijker zijn, dan een liefdevol gebod
van de Almachtige. Zo hadden ze een wet van God ongeldig verklaard door hun traditieleer.
Daarmee had Hij zijn vergaande uitspraak in vers 3 bewezen, toen Hij zei, dat ze door hun
traditieleer het gebod van de Here overtraden.

De Meester toonde met het voorbeeld uit de verzen 4 en 5 aan, hoe schijnheilig en huichelach-
tig die zogenaamde schriftgeleerden en Farizeeën eigenlijk waren met hun liefdeloze overle-
vering van uiterlijke regeltjes. Deze hoogmoedige mensen die door verreweg de meeste Joden
ten onrechte mijn meester ofwel mijn leraar (= rabbi) werden genoemd (Mat.23:7,8), ontmas-
kerde de Here Jezus op een duidelijke en onweerlegbare manier als huichelaars. Ze waren
huichelachtig bezig, want ze deden alsof ze opkwamen voor het onderhouden van de wetten
van de Here, maar in werkelijkheid ging het over het nakomen van hun eigen voorschriften en
regels. Daarmee ondersteunden ze niet het gezag van God, maar hun eigen autoriteit. Ze dien-
den Hem wel met hun lippen, maar niet met hun hart.

7 “Huichelaars (of Schijnheiligen/Hypokrieten/Toneelspelers), goed (= terecht) heeft Je-
saja over (of betreffende/(rond)om) jullie (of u) geprofeteerd, zeggend(e) (= toen hij zei):

8 “Dit (of Deze/Dat/Die) volk(smenigte) [( komt dicht(er)bij (of nadert (tot)) Mij met
hun mond, en (of ook/zelfs) )] 473 (ver)eert Mij met hun lippen,474 maar (of en/nu) hun hart is
op (een) afstand (= is verwijderd) ver(af) (of ver weg) van(af/uit) Mij.

9 Tevergeefs nu, (of maar (of en) tevergeefs) (ver)eren (of hebben … ontzag (voor)) zij
Mij, lerend(e) (of onderwijzend(e)) leringen (= Mij, omdat zij anderen voorschriften aanle-
ren), (die) geboden (of voorschriften) van mensen (zijn).”

De woorden van deze 2 bovenstaande verzen zijn een inhoudelijke weergave van wat Jesaja

472 Die priester kon dat bezit gebruiken voor één of meer offers voor de Almachtige. Hij kon het ook in de tempel
bewaren voor het uitvoeren van andere wetten en voorschriften van God.
473 Dit gedeelte staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk vanuit de Septuagint aan jongere
handschriften toegevoegd.
474 In jongere handschriften staat hier met de lippen.
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vroeger in opdracht van de Here heeft gezegd (Jes.29:13).475 In de tijd dat deze profeet optrad,
beperkte de dienst voor God zich tot het ritueel uitvoeren van gebeden uit gewoonte. Het was
een hypocriete uiterlijke eredienst zonder echte liefde voor de hemelse Vader. Men meende,
dat Hij door veel gebeden, offers en religieuze feesten wel om te kopen was (Mi.6:6-8). Jesaja
waarschuwde het volk tegen die liefdeloze uiterlijke dienst voor de Almachtige.

In de verzen 8 en 9 wordt het aanhalen van deze profetie van Jesaja niet bedoeld als de ver-
vulling ervan, maar wordt het als een motief gebruikt (vgl. Mat.2:15,18,23, 13:14,15).476 Zo-
als het ging, toen Jesaja zijn werk deed, zo ging het ook tijdens het leven van de Mensenzoon
op aarde. Men diende de Here met de mond, maar niet met het hart.

Op een vergelijkbare manier waarschuwde de Zoon van God tegen de uiterlijke regels en
voorschriften van de Farizeeën en schriftgeleerden. Zo’n oppervlakkige dienst voor God is
waardeloos en bedrieglijk. Zulke uiterlijke regels zijn slechts geboden en voorschriften van
mensen, die niet bijdragen aan de eer en de liefde voor de hemelse Vader (vgl. Kol.2:20-23).

475 Zie Turennout T. van, Jesaja, Jahweh redt, Grijpskerk, 2022.
Deze tekst is vrijwel volledig geciteerd uit de Septuagint. Zie voor een verschil 2 voetnoten eerder.
De Septuagint is een vertaling van het Oude Testament in het Grieks, die in de 3e eeuw voor Christus tot stand is
gekomen. (Zie Flavius J., Joodse Oudheden, deel 12, hoofdstuk 2.)
476 Een motief is de kleinste eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Voorbeelden van motieven zijn de
profetie van Immanuël, het Lam, de huilende Rachel, het kruis en de pottenbakker, de onvruchtbare vrouw die
toch een kind krijgt, de Hoeksteen, enz., enz.
In de verzen 8 en 9 gaat het over het motief God dienen met de mond, maar niet met het hart.
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29. Rein en onrein.

Hoofdstuk 15:10-20

10 Toen Hij de mensenmenigte bij zich geroepen had, zei Hij tegen hen: “Luistert en let
goed op!”

11 “Niet wat de mond ingaat, verontreinigt een mens, maar wat de mond uitgaat, dat ver-
ontreinigt een mens.”

12 Toen kwamen de discipelen bij Hem, en zeiden tegen Hem: “Weet U wel, dat de Fari-
zeeën, toen zij die uitspraak hoorden, zich eraan ergerden?”

13 Hij antwoordde echter, en zei: “Elke plant die mijn hemelse Vader niet geplant heeft,
zal met wortel en al uit de grond getrokken worden.”

14 “Laat hen gaan! Ze zijn blinde leiders van blinde mensen, en als ooit een blinde een
blinde zou leiden, dan zullen zij allebei in een cisterne vallen.”

15 Petrus antwoordde nu, en zei tegen Hem: “Leg aan ons de gelijkenis uit!”

16 Hij zei echter: “Zijn jullie ook nog steeds zonder inzicht?”

17 “Begrijpen jullie niet, dat al wat de mond binnenkomt, in de buik terechtkomt, en in
een toilet eruit gegooid wordt?”

18 “Wat echter, de mond uitgaat, komt vanuit het hart, en dat verontreinigt een mens,

19 want vanuit het hart komen slechte redeneringen naar buiten: moord, echtbreuk, hoere-
rij, diefstal, valse getuigenissen en lasterpraat.”

20 “Dat zijn de dingen die een mens verontreinigen, maar het eten met ongewassen han-
den verontreinigt een mens niet.”



Nadat de Here Jezus over het Meer van Galilea naar het schip van zijn discipelen was toege-
lopen, en daar een hevige storm tot bedaren had gebracht (Mat.14:22-33, vgl. Mark.6:45-52,
Joh.6:15b-21), had Hij bij de plaats Gennesaret veel zieke mensen genezen (Mat.14:34-36,
vgl. Mark.6:53-56). Daarna zei Hij in Kapernaüm, dat Hij het levende brood is (Joh.6:22-59),
en gaf Hij daar nog onderwijs over geloof en ongeloof. Ondanks dat veel volgelingen de Men-
senzoon verlieten (Joh.6:60-66), beleed de discipel Simon Petrus, dat zijn Meester de Heilige
van God is (Joh.6:67-71). Hoogstwaarschijnlijk sprak de Heiland na die belijdenis over tradi-
ties en geboden van mensen die tegen de wil van de Here ingaan (v.1-20, vgl. Mark.7:1-23).
Nadat de Zoon van de Almachtige daarover met Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem
in debat was gegaan (v.1-9, vgl. Mark.7:1-13), riep Hij de mensenmenigte bij zich, en sprak
Hij hen toe over wat rein en onrein is. Daarna onderwees Hij zijn discipelen over dat onder-
werp (v.10-20, vgl. Mark.7:14-23).

10 [En/Ook/Zelfs] bij zich geroepen hebbend(e) de (mensen/volks)menigte (of de schare)
(= Toen Hij de mensenmenigte bij zich geroepen had), zei (of sprak) Hij tegen hen: “Luistert
((er)naar) (of Hoort (het)/Begrijpt (het)/Leert ((er)van)) en (of ook/zelfs) begrijpt (het) (of ziet
(het) in) (= let goed op)!”

11 “Niet (of Nee) het binnengaande (of het ingaande/binnenkomende) (tot) in (of naar/
tot) de mond (= Niet wat de mond ingaat,) verontreinigt (of ontheiligt) de (= een) mens, maar
(of eerder/toch/integendeel) het naar buiten gaande (of het uitgaande/vertrekkende) (van)uit
(of bij/van(daan/af)) de mond (= maar wat de mond uitgaat), dat (of dit) verontreinigt (of ont-
heiligt) de (= een) mens.”
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Met wat de mond ingaat, bedoelde de Here Jezus al het eten dat door de Israëlieten werd ge-
geten. Dat eten moest voldoen aan de voorschriften (ofwel aan de reinigingswetten) die de
Here via Mozes aan zijn volk had gegeven.477 Toch was dat eten volgens de Farizeeën en
schriftgeleerden onrein, als iemand voor het eten zijn (schone) handen niet gewassen had (Zie
eventueel vers 2 van dit hoofdstuk).478

Met wat de mond uitgaat, bedoelde de Meester de woorden die mensen spreken. Via die gesp-
roken woorden komt vaak heel veel naar buiten wat niet goed is. Daarmee bezoedelen mensen
vaak zichzelf.

Niet wat de mond ingaat, verontreinigt een mens, maar wat de mond uitgaat, dat verontrei-
nigt een mens. Met deze woorden stelde de Heiland tegenover de uiterlijke en oppervlakkige
reinheid van verreweg de meeste Farizeeën en schriftgeleerden de innerlijke reinheid en lief-
devolle houding van mensen, zoals de Here dat graag ziet.

Daarna ging de Zoon van God (later (Mark.7:17)) verder met het onderwijs aan zijn discipe-
len.

12 Toen (of Op dat moment/Dan) zijnd(e) ((dicht)er)bij gekomen de discipelen (of leer-
lingen/volgelingen) [( van Hem )] 479 (= Toen kwamen de discipelen ((dicht)er)bij (Hem)),
(en) zeiden (of spraken) tegen Hem: “Weet (of (Be)zag … (in)/merkte … (op)) U (of Jij/Je)
(wel), (om)dat de Farizeeën, gehoord hebbend(e) d(i)e uitspraak (of het (= dat) woord/d(i)e
zaak) (= de Farizeeën, toen zij die uitspraak hoorden,) zich (eraan) ergerden (of (er) aanstoot
aan namen)?”

De discipelen merkten op, dat de Farizeeën zich hadden geërgerd aan de duidelijke uitspraak
van de Here Jezus (v.11, vgl. v.3-9). Blijkbaar voelden ze zich daardoor in hun gezag nogal
aangetast, want zij zagen zichzelf als dé uitleggers en handhavers van de wetten van Mozes en
hun traditieleer.

Het lijkt erop, dat de discipelen nog wel enigszins ontzag hadden voor de Farizeeën, en wel-
licht zich ongemakkelijk voelden voor de mogelijke gevolgen van hun ergernis over de con-
fronterende uitspraak die de Zoon van God zojuist had gedaan. Met de woorden “Niet wat de
mond ingaat, verontreinigt een mens, maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt een mens”,
werd hun hele oppervlakkige manier van denken en uitleggen van de wetten van Mozes (met
hun daaraan toegevoegde traditieleer) ontmaskerd en veroordeeld.

13 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= Hij antwoordde echter,)
(en) zei (of sprak): “Elke (of Iedere) plant die (of dat) mijn hemelse Vader niet (of nee) ge-
plant heeft, zal met wortel en al uit de grond getrokken (of zal ontworteld) (= zal uitgerukt)
worden.”

De Mensenzoon was van de ergernis van de Farizeeën helemaal niet onder de indruk. Nee, Hij
wilde, dat zijn discipelen hun respect en hun ontzag voor deze verkeerde leiders volledig zou-
den verliezen. Ze moesten zich helemaal van hen losmaken, want die Farizeeën dienden de
Here niet. Ze waren met wat ze leerden, niet door de hemelse Vader geplant. Hun verkeerde
weg met al die uiterlijke traditionele regeltjes leidde naar hun ondergang. Het waren blinde

477 De Heiland was niet op aarde gekomen om de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, af te
schaffen, maar om ze te vervullen (Mat.5:17-20).
478 Het ging in vers 2 om de toen wettisch voorgeschreven regel bij de Joden om voor het eten altijd de handen te
wassen, ook al waren ze schoon (vgl. Mark.7:1-5, Luk.11:37,38). Nergens (in de Bijbel) wordt dit door de Here
aan de mensen opgelegd (Luk.11:37,38). Het was een voorschrift dat door de schriftgeleerden zelf was bedacht.
Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Ex-
kurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 695-704.
479 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus. Het is hoogstwaarschijnlijk aan jongere handschriften toegevoegd.
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leiders (vgl. Mat.23:16a, Joh.9:40,41).480 Wie zich door hen zou laten leiden, zou zijn of haar
ongeluk tegemoet gaan.

14 “Laat hen (gaan) (of Stuur hen weg)! Ze (of Zij) zijn blinde leiders van blinde( men-
se)n, en (of nu,/maar) als (of indien) (ooit) een blinde een blinde zou (of mocht) leiden, (dan)
zullen zij allebei (of beiden) (tot) in (of naar/tot) een cisterne (of een kuil/put) (neer)vallen (of
neerstorten).” 481

De Farizeeën verleidden het volk (en zichzelf, want de Meester noemde ze blind,) door de
aandacht af te leiden voor wat God belangrijk vindt, en de nadruk te leggen op uiterlijkheden
en hun eigen wetten en regels die totaal onbelangrijk zijn.

15 Petrus antwoordend(e) (= antwoordde) nu, (of maar/en) (en) zei (of sprak) tegen Hem:
“Leg … uit (of Verklaar) aan ons de 482 gelijkenis (of de vergelijking/parabel)!”

Met de gelijkenis bedoelde de discipel Petrus de woorden die de Here Jezus in vers 11 tegen
de mensenmenigte had gesproken: “Niet wat de mond ingaat, verontreinigt een mens, maar
wat de mond uitgaat, dat verontreinigt een mens.” Blijkbaar had Petrus die woorden van zijn
Meester niet begrepen. Hoogstwaarschijnlijk was hij vast niet de enige.

16 [( Jezus )] 483 Hij nu, (of maar Hij/en Hij) (= Hij echter,) zei (of sprak) (= Hij zei ech-
ter): “Zijn jullie (of Bent u) ook (of zelfs/en) nog (steeds/altijd) zonder inzicht (of inzicht-
loos/zonder begrip) (= vol onbegrip)?”

Vers 16 is niet in de eerste plaats een verwijt, maar vooral een aansporing voor de discipelen
om niet uitsluitend in letterlijke uiterlijkheden te blijven hangen, zoals de Farizeeën en
schriftgeleerden dat deden, maar door te denken, en door te dringen naar de bedoeling en de
betekenis van Gods wetten en zijn eigen onderwijs aan de mensen. Daarna legt Hij zijn uit-
spraak over wat de mond ingaat, en wat eruit gaat, verder uit.

17 “Begrijpen jullie (of Zien jullie in/Begrijpt u/Ziet u in) niet (of nee),484 (om)dat al-
(le(s)) het binnenkomende (of binnentrekkende/binnengaande) (= dat al wat binnenkomt)
[(tot) in (of naar/tot)] de mond, (tot) in (of naar/tot) de buik (terecht)komt (of een plaats in-
neemt/(verder) gaat), en (of ook/zelfs) (tot) in (of naar/tot) een toilet (of een beerput) ((er
)uit)gegooid (of ((er )uit)geworpen/((er )uit)gehaald/(eruit) verwijderd) wordt?”

Met al wat een mens binnenkomt wordt ook hier al het eten bedoeld, dat volgens de wetten
die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, mocht worden gegeten. Alles wat iemand
overeenkomstig die wetten eet, is puur een lichamelijke kwestie, maar de woorden die ieder
mens spreekt, hebben te maken met zijn of haar bedoeling. Die woorden komen immers van-
uit het hart (vgl. Mat.12:34b). De Here doorziet zelfs de vleiende en/of leugenachtige woor-
den van iemand die huichelt. Ook met die prachtig lijkende woorden bezoedelt een huichelaar
zichzelf.

480 Het is heel goed mogelijk, dat de Farizeeën zichzelf zagen als leiders van de blinde mensen; als leiders van de
volksmenigte die de wet niet kent (Joh.7:49), want Joden die Christen waren geworden, en nog duidelijk onder
invloed stonden van de wettische leer van de Farizeeën, worden later door de apostel Paulus als zogenaamde lei-
ders van de blinden aangeduid (Rom.2:17-21). Het lijkt erop, dat de Here Jezus met zijn uitspraak over de Fari-
zeeën als blinde leiders, op die gedachte een toespeling maakte (vgl. Jes.56:10).
481 Vroeger gebruikte men in het heilige land grote waterbakken ofwel cisternen om tijdens het regenseizoen in
de maanden oktober en november het regenwater op te vangen voor de rest van het jaar. Een cisterne zonder
water werd soms als een gevangenis gebruikt (Gen.37:23,24, Jer.38:6-13, Zach.9:11).
482 In de Codex Sinaïticus staat hier de gelijkenis, maar in jongere handschriften deze (of die) gelijkenis.
483 Het woord Jezus staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jonge-
re handschriften toegevoegd.
484 In de Codex Sinaïticus staat hier niet (of nee), maar in jongere handschriften staat er nog niet (of tot nu toe
niet) gelijkenis.
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Het hart zagen de mensen in die tijd als de kern en vertegenwoordiging van de hele mens.485

Het hart was de oorsprong van al het leven (Spr.4:23). Als er verkeerde en slechte woorden
vanuit iemands hart via de mond naar buiten komen, dan is zo’n mens dus verkeerd en slecht
bezig. Wanneer dat weloverwogen structureel gebeurd, en moedwillig een vast patroon is ge-
worden, dan is zo’n persoon dus helemaal slecht.

18 “Het (of De) (= Wat) nu, (of maar/en) (= Wat echter,) (van)uit (of bij/van(daan/af)) de
mond naar buiten gaande (of uitgaande/vertrekkende) (= Wat echter, de mond uitgaat), komt
(naar buiten/voort) (van)uit (of bij/van(daan/af)) het hart, en dat (of ook dat) verontreinigt (of
ontheiligt) de (= een) mens,

19 want (of immers) (van)uit (of bij/van(daan/af)) het hart komen (naar buiten/voort)
slechte (of kwaadaardige/misdadige) redeneringen (of gedachten/overwegingen): moord[en]
(of doodslag[en]), echtbreuk[en] (of overspel[en]), hoererij[en] (of ontucht[en]), diefstal[len],
valse getuigenissen (en) (gods)lasteringen (= en lasterpraat).”

Met de opsomming van de zonden en overtredingen in vers 19 hield de Meester dezelfde
volgorde aan, als die van de 2e tafel van de 10 geboden, die de Almachtige aan zijn volk heeft
gegeven (Ex.20:13-16, Deut.5:17-20). De voorafgaande uitdrukking slechte redeneringen of-
wel kwaadaardige gedachten, vat alle genoemde en niet-genoemde zonden van de 10 gebo-
den samen. De opsomming die dan volgt, zijn allemaal duidelijke voorbeelden.

20 “Dat (of Dit) zijn de (dingen) (die) verontreinigend(e) (of ontheiligend(e)) de (= een)
mens (= Dat zijn de dingen die een mens verontreinigen), maar (of en/nu) het eten met onge-
wassen handen verontreinigt (of ontheiligt) de (= een) mens niet (of nee).”

In vers 20 geeft de Here Jezus een duidelijke samenvatting van zijn onderwijs. De bron van
zonde en slechtheid ligt in het hart van de mensen. Dat kan via de mond (en trouwens ook via
de daden (Pred.8:11b, Jer.17:9,10)) naar buiten komen. Eten volgens de reinigingswetten die
de Here via zijn dienaar Mozes aan zijn volk had gegeven, was niet zondig of slecht. Ook al
waren die vaak schone handen vlak voor het eten niet gewassen.

Menselijk conservatisme met eigen geschreven en/of ongeschreven wetten en gewoonten
neemt het vaak in schijn op voor wat God graag wil, maar het berooft daarmee de kracht van
zijn woorden.486

Helaas zien we in de schepping vooral de gevolgen van de zonde. Mensen moeten echter met
hulp van God tegen de zonde strijden, en het niet via de mond (en/of de daden) maar onge-
stoord naar buiten laten komen, wat alleen maar leidt tot ellende, narigheid en verdriet.

485 Dit blijkt uit de parallellismen die in de Bijbel voorkomen (Ps.13:3, 16:9, 19:9, 24:4, 26:2, Spr.2:2,10, 3:1,
4:21, 5:21, 7:24,25).
Bij een parallellisme staan 2 of meer (bij)zinnen bij elkaar. Die zinnen zeggen met andere woorden min of meer
hetzelfde, waardoor ze elkaar aanvullen en ophelderen. Dit kwam in de Hebreeuwse literatuur veel voor.
486 Wetticisme is een extremere vorm van conservatisme. Vrijzinnigheid is de tegenpool daarvan. Deze 2 extre-
men raken elkaar, want ze hebben op een totaal verschillende manier hetzelfde effekt. Zowel wetticisme als
vrijzinnigheid beroven Gods woorden van hun kracht.
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30. De Kanaänitische vrouw.

Hoofdstuk 15:21-28

21 Jezus ging daar weg, en trok zich terug naar de streken van Tyrus en Sidon.

22 Zie, een Kanaänitische vrouw kwam uit dat gebied, en schreeuwde: “Heb medelijden
met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is erg bezeten.”

23 Hij echter, antwoordde haar met geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem, en
vroegen Hem: “Stuur haar weg, want zij roept ons na!”

24 Hij echter, antwoordde, en zei: “Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van
het huis van Israël.”

25 Zij echter, kwam, en knielde voor Hem neer, en zei: “Heer, help mij!”

26 Hij echter, antwoordde, en zei: “Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen,
en het voor de hondjes neer te gooien.”

27 Zij nu, zei: “Jazeker Heer, en toch kunt U me helpen. De hondjes eten immers van de
gevallen kruimels van de tafel van hun eigenaren.”

28 Toen antwoordde Jezus, en zei tegen haar: “O vrouw, groot is jouw geloof! Met jou
moet gebeuren, zoals jij graag wilt!” Haar dochter werd gezond vanaf dat ogenblik.



Na het vorige gedeelte (v.10-20, vgl. Mark.7:14-23), waarin de Here Jezus zijn onderwijs gaf
over wat rein en onrein is, komen in tijdsvolgorde hoogstwaarschijnlijk de onderstaande ver-
zen (v.21-28, vgl. Mark.7:24-30) over de Kanaänitische vrouw.

21 [En/Ook/Zelfs] Jezus zijnd(e) weggegaan (of uitgegaan/naar buiten gegaan) (= Jezus
ging … weg) (van)daar (of van die plaats), (en) trok zich terug (of vertrok/keerde terug) naar
(of tot/(tot) in) de gedeelten (of de delen/stukken) (= de streken) van Tyrus en (of ook/zelfs)
Sidon.

Tyrus en Sidon waren rijke handelssteden in Fenicië met belangrijke havens ten noorden van
Israël. Sidon is een heel oude stad aan de kust van de Middellandse Zee. De Sidoniërs stam-
den af van Kanaän, een zoon van Cham (Gen.10:6,15,19). Vanuit Sidon was de stad Tyrus
gesticht. Hoewel Tyrus een dochterstad van Sidon is, overschaduwde het al gauw haar moe-
derstad in rijkdom, eer en macht. Het was een erg invloedrijke stad (Jes.23:8). Tyrus lag oor-
spronkelijk voor een deel aan de kust en voor een deel op een nabijgelegen eiland. Sinds de
verovering door koning Alexander de Grote (336/332 – 323) is het min of meer een schierei-
land geworden. De heidense steden Tyrus en Sidon waren in Israël bekend om hun slechtheid
en onbetrouwbaarheid (Jes.23, Jer.47:4, Ezech.26-29, Am.1:9).

In dat heidense gebied ten noorden van Israël trok de Here Jezus zich met zijn discipelen te-
rug om tot rust te komen, en de opgelopen spanning die tussen Hem en de Farizeeën was ge-
groeid (v.3-12), nog enigszins te ontlopen.487

22 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), een Kanaänitische vrouw zijnd(e) (voort)gekomen (of
naar buiten gekomen/((er)uit) gekomen) (= vrouw kwam) uit (of van(uit/af)) dat (of die) ge-
bied (of grenzen), (en) schreeuwde (of riep luid) [( naar Hem )] 488 [, zeggend(e)]: “Heb me-
delijden met mij, Heer (of Meester/Eigenaar), Zoon (of Nakomeling/Afstammeling) van Da-
vid! Mijn dochter is erg (of ernstig/zwaar/verschrikkelijk/pijnlijk/ellendig/ongelukkig) (door

487 De tijd dat Jezus moest lijden en sterven voor de zonden van alle mensen (1Joh.2:1,2), was nog niet gekomen.
488 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jongere handschrif-
ten toegevoegd.
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één of meer kwaadaardige geesten) bezeten (of in de macht van één of meer kwaadaardige
geesten).”

Het Kanaänitische volk ofwel de Kanaänieten woonden in het heilige land, voordat de Isra-
elieten het gebied in opdracht van God veroverden (Gen.15:13-16, (vgl. Gen.10:15-20), 17:8,
48:3,4, Ex.6:1-3, 23:23,28-32, 34:11, Lev.25:38, enz.). De apostel Matteüs duidde de vrouw
die naar de Here Jezus riep, aan als een Kanaänitische om daarmee haar heidense afkomst zo
duidelijk mogelijk naar voren te laten komen.

De Kanaänitische vrouw noemde Jezus de Gezalfde Zoon van David (vgl. Mat.9:27). Blijk-
baar was Hij door al zijn wonderdaden en onderwijs zo bekend geworden (vgl. Mark.3:8), dat
veel mensen zelfs uit dit heidense gebied wisten, dat Hij een (aangenomen) zoon van Jozef
was, die zelf van koning David (1012 – 972) afstamde (Mat.1:1-16). Daarmee gaf de vrouw
aan, dat ze geloofde, dat de Meester de gezalfde Koning was,489 die uit het nageslacht van
David zou worden geboren (2Sam.7:8-16, vgl. Mat.21:6-9,15).490 Daarbij leefde de verwach-
ting bij veel Joden, dat Hij als een machtige koning, die zelfs grote wonderen kan doen, het
koningshuis van David weer in volle eer en glorie hier op aarde zou herstellen, en de gehate
Romeinen het land uit zou jagen. Met het gebruik van de woorden Zoon van David gaf de
Kanaänitische vrouw aan, dat ook zij geloofde, dat de Here Jezus een machtig iemand was.

23 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) (= Hij echter,) antwoordde haar niet (of nee) een (= haar
met geen) woord (of uitspraak/zaak), en (of ook/zelfs) zijn discipelen (of zijn leerlingen/vol-
gelingen) zijnd(e) ((dicht)er)bij (Hem) gekomen (= zijn discipelen kwamen bij Hem), (en)
vroegen Hem[, zeggend(e)]: “Stuur haar weg (of Laat haar (weg)gaan/Laat haar los), (om)dat
(= want) zij roept (of schreeuwt) ons van achteren (of aan de achterkant) (= ons na)!”

489 Het Nederlandse woord gezalfde heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse woord messias, en het Griekse
woord christus (vgl. Joh.1:(41)42). Met dat woord kon zelfs een heidense koning worden aangeduid (Jes.45:1).
490 De uitdrukking Zoon van David als aanduiding van de Messias (met een hoofdletter) komt in de tijd van het
Oude Testament niet zo vaak voor. (Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus
Talmud und Midrasch, Das Evangelium nach Matthäus, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 525.)
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De Here Jezus negeerde het geschreeuw van de vrouw. Hij wilde eerst zijn blijde boodschap
van verlossing van zonden, aan de Joden en Israëlieten bekendmaken (v.24). Bovendien stelde
Hij door haar geroep om hulp te negeren, haar geloof op de proef.

De discipelen vonden het blijkbaar erg vervelend, dat die Kanaänitische vrouw hun Meester
maar bleef naroepen. Als Hij haar bezeten dochter nu maar hielp, dan zou Hij haar daarna ge-
makkelijk weg kunnen sturen.491 Zolang die dochter niet was genezen, zou ze toch maar blij-
ven schreeuwen.

24 Hij nu, (of en Hij/maar Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei
(of sprak): “Ik ben niet (of nee) (eropuit) gestuurd (of (uit/weg)gezonden) behalve (als) (of
tenzij/dan/als (toch) niet) (= Ik ben alleen gestuurd) naar (of tot/(tot) in) de verloren schapen
van (het/de) huis(houding) (of de woning) van Israël (vgl. Mat.10:6).”

Dit betekende niet, dat de heidenen toen geen dienaren van de Here mochten worden. Ook in
de tijd van het Oude Testament konden mensen uit de heidenvolken voor de God van het volk
Israël kiezen. Hierbij kunnen we denken aan de heidense vrouwen Rachab en Rut (Joz.2,
6:16,17,22-25, Rut 1:16,22, 4:13,18-22, Mat.1:5,6a, Hebr.11:31), en aan vele andere voorbeel-
den (Richt.4:17-23, 5:24, 2Sam.11:3, 12:10, 24:18-25, enz.).

De hemelse Vader liet echter eerst de Israëlieten voor zijn blijde boodschap van verlossing en
redding in aanmerking komen (Mat.15:24, Rom.1:16). Als zij niet voor Hem willen kiezen,
dan richt Hij zich vooral tot de andere volken (Mat.28:19). Die volgorde van eerst de Israëlie-
ten en daarna de heidenen bestaat nog steeds (Hand.1:8b, 13:46, Rom.11:11,12). Tussen be-
keerde mensen van het volk Israël en bekeerde heidenen echter, bestaat in dit opzicht geen
verschil (Gal.3:26-29).

De verloren schapen van het huis van Israël waren de nog niet bekeerde Israëlieten (uit het
vroegere rijk van de 10 stammen van Israël) en Joden (uit het eerdere rijk van de 2 stammen
van Israël) (vgl. Mat.9:36, 10:6, Joh.10:11-16). Zij hadden de Here Jezus nog niet erkend als
de Zoon van God.

25 Zij nu, (of maar zij/en zij) (= Zij echter,) zijnd(e) gekomen (= Zij echter, kwam), (en)
knielde (… neer) voor (of aanbad/bewees … hulde/toonde eerbied voor) Hem, zeggend(e) (=
en zei): “Heer (of Meester/Eigenaar), help mij!”

De vrouw kwam intussen dichterbij, en viel voor de Meester op haar knieën. Zij bleef Hem
smeken om hulp.

26 Hij nu, (of maar Hij/en Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei
(of sprak): “Het is niet (of nee) goed het brood van de kinderen (weg/aan/op) te nemen (of
(aan) te grijpen/te ontvangen), en (of ook/zelfs) (het) voor de hondjes (of de jonge honden)
(neer) te gooien (of (neer) te werpen).”

Met de kinderen bedoelde de Meester de oorspronkelijke kinderen onder leiding van het ko-
ningschap van God (vgl. Mat.8:12). Die kinderen van de hemelse Vader waren de Joden en
Israëlieten. Met de hondjes duidde de Heiland de heidenen aan.

Honden waren in het heilige land onreine dieren (Ex.22:31), die door de Joden erg werden
verafschuwd. Ze zwierven toen in en om de steden en dorpen overal rond (1Kon.14:11a,
16:4a, 21:24a). Ze leefden van kadavers en van kleinere dieren (Ex.22:31, 1Kon.21:19,23,
2Kon.9:10,34-36). Ook nu is dat in sommige dorpen van Israël nog steeds zo. Straathonden
worden daar als verachtelijk, smerig en onrein beschouwd (1Sam.17:43, 2Sam.16:9, Mat.7:6,

491 Dit blijkt duidelijk uit het antwoord, dat de Here Jezus aan zijn discipelen gaf (v.24). Hij wilde haar niet hel-
pen, zodat ze daarna gemakkelijk weggestuurd zou kunnen worden.
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Op.22:15).492 De Here Jezus gebruikte hier het woord hondjes met het enigszins verzachtende
verkleinwoord, maar Hij gaf toch nog steeds scherp het onderscheid tussen Gods volk en de
heidenen aan.

De Kanaänitische vrouw trok zich niet beledigd terug. De reactie van de Mensenzoon kwam
voor haar niet helemaal onverwachts, want bij de heidenen was deze houding van de Joden
tegenover hen wel bekend. Ze stelde echter het belang van haar dochter voorop, en ze was
ervan overtuigd, dat die Joodse Leraar haar dochter kon genezen. Dat Hij aan zijn eigen
volksgenoten de voorkeur gaf, kon ze ook wel begrijpen en accepteren. Daarom gebruikte ze
op een slimme en creatieve manier een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Als de mensen in
dat gebied (buiten) hun maaltijd hadden, dan vielen er wel eens etensresten of kruimels op de
grond. Jonge of kleinere honden waren er dan snel bij om dat op te eten. Zo kregen die hond-
jes toch nog iets, ook al stelde dat in de ogen van de mensen niet veel voor.

27 Zij nu, (of en zij/maar zij) zei (of sprak): “Ja(zeker) Heer (of Meester/Eigenaar), en (of
ook/zelfs) toch kunt U (of kan je (of jij)) me (of mij) helpen.493 De hondjes (of De jonge hon-
den) eten immers (of want) van(uit/af) de (neer)vallend(e) (= gevallen) kruimels van(af/uit) de
tafel van hun eigenaren (of hun meesters/heren).”

Iemand met zo’n groot geloof en vaste overtuiging van haar positie tegenover de Zoon van
David liet (en laat) Hij niet in de kou staan. Daarom gaf Hij haar wat ze graag van Hem wilde
hebben, en haar dochter werd meteen door Hem genezen.

28 Toen (of Op dat moment/Dan) antwoordend(e) (= antwoordde) Jezus, (en) zei (of
sprak) tegen haar: “O vrouw, groot (is) (jo)uw (of je) geloof (of vertrouwen)! Met (jo)u (of je)
moet gebeuren (of worden/ontstaan),494 (zo)als jij (of je/u) (graag) wilt (of verlangt/wenst)!”
[En/Ook/Zelfs] haar dochter werd gezond (gemaakt) (of werd genezen/werd hersteld) van(af/
uit) dat (of die) ogenblik (of tijd(stip)/uur).

Met de beschrijving van deze gebeurtenis laat de apostel Matteüs hier opnieuw naar voren ko-
men, dat veel heidenen door hun geloof bij het koninkrijk van de Almachtige zullen horen,
terwijl bij veel Joden dat niet het geval zal zijn door hun ongeloof (vgl. Mat.8:10-12). Buiten
Israël zag de Zoon van God, die ook de harten van de mensen kent, een groot geloof. Zo’n
groot geloof ontbrak zo vaak in het heilige land. Zelfs Petrus moest door de Meester een keer
terechtgewezen worden, omdat hij te weinig geloof had (Mat.14:31), terwijl hij dagelijks
dichtbij Hem was, en veel onderwijs van Hem ontving.

Ook hier zijn de woorden van Jezus de Gezalfde van toepassing: “Sinds de dagen van Johan-
nes de Doper tot nu toe handelt het koningschap van de hemel krachtdadig, en krachtdadige
mensen grijpen het.” (Mat.11:12)

Krachtdadige en sterke mensen in het geloof en in het vertrouwen op de Heiland, die streven
ernaar om bij het koninkrijk van de Here te horen (vgl. Luk.16:16). Die mensen zijn geen
meelopers. Nee, het zijn dienstbare strijders en dappere Christenen (Luk.13:24, 1Kor.9:23-27,
Ef.6:10-18, Fil.3:8-14, 1Tim.6:11,12),495 die gehoorzaam zijn aan de opdracht die de hemelse
Vader door middel van de Bijbel en de Heilige Geest aan hen geeft. Het is niet alleen maar
iets dat je komt aanwaaien. Als Christen moet je de kansen grijpen, die God je geeft.

492 Het is wel mogelijk, dat de Feniciërs honden ook als huisdieren hadden.
493 Het gedeelte toch kunt U (of kan je (of jij)) me (of mij) helpen, ontbreekt helaas in jongere handschriften.
Waarschijnlijk is dit tijdens het overschrijven overgeslagen. Daardoor krijgt de zin een wat vreemde en onlogi-
sche wending.
494 We hebben hier te maken met een gebiedende wijs.
495 Zo zijn veel dappere strijders ons voorgegaan, ook al kenden ze hun zwakke momenten (Hebr.11).
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31. De 2e wonderbaarlijke broodmaaltijd met vis.

Hoofdstuk 15:29-39

29 Jezus vertrok vandaar, en Hij kwam bij het Meer van Galilea. Hij klom de berg op, en
Hij ging daar zitten.

30 Grote mensenmenigten kwamen bij Hem, met lammen, blinden, stommen, kreupelen
en veel anderen bij zich, en zij legden hen vlakbij zijn voeten neer.

31 Hij genas hen, zodat de mensenmenigte zich verwonderde, want zij zagen stomme
mensen praten, kreupele mensen gezond, ook lamme mensen rondlopen, en blinden zien. Zij
roemden de God van Israël.

32 Jezus nu, riep zijn discipelen bij zich, en zei: “Ik heb medelijden met de mensenme-
nigte, omdat zij nu al 3 dagen bij Mij zijn gebleven, en zij niets hebben, wat zij zouden kun-
nen eten. Zonder eten wil Ik hen niet wegsturen, zodat zij niet onderweg zouden kunnen be-
zwijken.”

33 De discipelen zeiden tegen Hem: “Waar halen wij in een eenzame streek zoveel bro-
den vandaan om zo’n grote mensenmenigte te verzadigen?”

34 Jezus zei tegen hen: “Hoeveel broden hebben jullie?” Zij nu, zeiden: “Zeven en enkele
visjes.”

35 Hij beval de mensenmenigte om op de grond te gaan zitten.

36 Hij pakte de 7 broden en de vissen, Hij dankte, brak ze, en Hij gaf ze aan de discipe-
len. De discipelen nu, gaven ze aan de mensenmenigte.

37 Zij aten allemaal, en werden verzadigd. Ze raapten de rest van de brokken op: 7 grote
manden vol.

38 Zij nu, die gegeten hadden, waren 4000 mannen, afgezien van de vrouwen en kin-
deren.

39 Nadat Hij de mensenmenigten had weggestuurd, stapte Hij in het schip, en vertrok
naar het gebied van Magadan.



Na het vorige gedeelte (v.21-28, vgl. Mark.7:24-30) over de Kanaänitische vrouw van wie
haar bezeten dochter werd genezen, komen in tijdsvolgorde hoogstwaarschijnlijk de onder-
staande verzen (v.29-39, vgl. Mark.7:31-8:10) over de genezing van veel mensen bij het Meer
van Galilea en de 2e wonderbaarlijke broodmaaltijd met vis.

29 [En/Ook/Zelfs] Jezus zijnd(e) vertrokken (= Jezus vertrok) (van)daar (of van die
plaats), (en) Hij kwam (vlak)bij (of langs/naast) het Meer (of de Zee) van Galilea. [En/Ook/
Zelfs] zijnd(e) geklommen (of omhooggegaan) (= Hij klom) (tot) in (of naar/tot) de berg (=
Hij klom de berg op), (en) Hij zat (of verbleef/bevond zich) daar(heen/in) (= en Hij ging daar
zitten).

In het Evangelie van Markus staat, dat de Here Jezus vanuit het gebied van Tyrus en Sidon
naar het Meer van Galilea in het gebied van de Dekapolis (= het gebied van de 10 steden) was
gegaan (Mark.7:31). De Dekapolis was een gebied ten zuidoosten van het Meer van Galilea,
waar vooral heidenen woonden. Oorspronkelijk lagen er 10 steden in dat gebied. Welke ste-
den dat precies zijn, is niet met zekerheid te zeggen.496

496 In dit gebied lagen volgens Plinius de steden: Damascus, Opoton, Filadelfia, Rafana, Skytopolis, Gadara,
Hippondion, Pella, Galasa, en Canata.
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Met de aanduiding de berg wordt niet een specifieke berg bedoeld. Er staat evenmin bij over
welke berg het gaat. Wij zouden zeggen, dat de Here Jezus in dat gebied een berg opklom.

30 [En/Ook/Zelfs] grote (of veel) (mensen/volks)menigten (of scharen) kwamen ((dicht)-
er)bij Hem, hebbend(e) (of (vast)houdend(e)/bezittend(e)) (= met) lammen, blinden, stom-
men, kreupelen (of verminkten) en (of ook/zelfs) vele (of grote) (= veel) andere( mense/zie-
ke)n met (= bij) zich, en (of ook/zelfs) zij wierpen (= zij legden) hen (vlak)bij (of langs/naast)
zijn voeten 497 (neer).

Ondanks dat het gebied waar de Zoon van God met zijn discipelen verbleef, nogal dunbevolkt
was (v.33), kwamen er toch veel mensen met hun zieke en gehandicapte volksgenoten en fa-
milieleden naar de Mensenzoon toe, zodat Hij ze kon genezen. Hij genas ze allemaal.

31 [En/Ook/Zelfs] Hij genas (of (be)diende/verzorgde … (medisch)) hen, (zo)dat de
(mensen/volks)menigte[( n )] (of de schare[( n )]) zich verwonderde[( n )],498 (want) (zij) zien-
de (= want zij zagen) stomme( mense)n praten (of spreken/vertellen), kreupele( mense)n ge-
zond, ook (of en/zelfs) 499 lamme( mense)n (rond)lopen (of wandelen/gaan), en (of ook/zelfs)
blinde( mense)n zien. [En/Ook/Zelfs] zij roemden (of verheerlijkten/prezen/eerden) de God
van Israël.

In het gebied van de Dekapolis, waar vooral heidenen woonden, roemden veel mensen de God
van Israël. De Dekapolis werd, ondanks dat er veel heidenen woonden, toch als een deel van
Israël beschouwd.

32 Jezus nu, (of en/maar) roepend(e) (= riep) zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelin-
gen) bij zich, (en) zei (of sprak): “Ik heb medelijden met (of Ik word met ontferming bewogen

497 In de Codex Sinaïticus staat hier zijn voeten, maar in jongere handschriften lezen we in plaats daarvan de
voeten van Jezus. Hoogstwaarschijnlijk is dit tijdens het overschrijven van het bijbelboek Matteüs veranderd om
de tekst duidelijker te maken.
498 In de Codex Sinaïticus staat deze bijzin in het enkelvoud, en in jongere handschriften in het meervoud.
499 In de Codex Sinaïticus staat hier ook (of en/zelfs). Dit ontbreekt in jongere handschriften.
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over (of naar/op)) de (mensen/volks)menigte (of de schare), (om)dat zij (nu) al 3 dagen bij
Mij blijven (= zijn gebleven), en (of ook/zelfs) zij niet(s) (of nee) hebben (of (vast)houden/be-
zitten), wat (of welk(e)) zij zouden (of mochten) (kunnen) eten. [En/Ook/zelfs] zonder eten
(of nuchter) wil Ik hen niet (of nee) wegsturen (of laten gaan/loslaten), zodat zij niet (eens) in
(of met/door) de weg (of de straat/reis/tocht/route) (= zodat zij niet onderweg) zouden (of
mochten) (kunnen) bezwijken (of verslappen/moe worden).”

De mensen waren erg enthousiast over het werk van Jezus. Ze bleven al 3 dagen bij Hem. In
Israël hoefde toen 3 dagen niet 3 keer 24 uren te betekenen (vgl. 2Kron.10:5 met 10:12, Es-
ter 4:16 met 5:1). De Joden telden in die tijd een gedeelte van een dag, een maand of een jaar
volledig mee.500 Het zou hier in onze beleving dus ook over ruim 2 dagen kunnen gaan.

Het is heel goed mogelijk, dat de Heiland in die dagen niet alleen mensen genas, maar ook
onderwijs had gegeven. Of ze ook tot het geloof kwamen, dat de Meester de Zoon van God
was, daarover lezen we niets. De genezing van het lichaam betekent niet automatisch de ge-
nezing van de geest en de ziel van de mensen. Het betekent niet automatisch de verlossing van
de eeuwige ondergang door het geloof en vertrouwen op de Here Jezus.

De enthousiaste mensenmassa ging nog steeds niet weg, maar het eten dat ze meegenomen
hadden, raakte wel op. Met een lege maag wilde de Meester hen niet wegsturen. Hij zag er
bovendien een goede gelegenheid in om zijn discipelen op de proef te stellen.

33 [En/Ook/Zelfs] de discipelen (of de leerlingen/volgelingen) 501 zeggen (= zeiden) te-
gen Hem: “Waar … vandaan (of Vanwaar) (halen/krijgen/hebben) wij in (of met/door) een
eenzame streek (of onbewoond gebied/woestijn) zoveel (of zo groot) broden, (zo)dat (= bro-
den om) een (mensen/volks)menigte (of een schare) zo grote (of zovele) (= broden om zo’n
grote mensenmenigte) te verzadigen (of te voeden/te laten eten)?”

De discipelen van de Zoon van God hadden blijkbaar nog erg weinig geleerd van de vorige
keer, dat de Heiland ongeveer 5000 mannen met hun vrouwen en kinderen te eten had gege-
ven (Mat.14:15-21). Ze hielden bij het zoeken naar een oplossing van het probleem geen re-
kening met de Here. Ze vergaten Hem om hulp te vragen, en begonnen uitsluitend op een
menselijke manier te redeneren. Daarom gaf de Meester aan zijn leerlingen het goede voor-
beeld.

34 [En/Ook/Zelfs] Jezus zegt (= zei) tegen hen: “Hoeveel (of Hoe groot) broden hebben
jullie (of bezitten jullie/hebt u/bezit u)?” Zij nu, (of en (of maar) zij) zeiden (of spraken): “Ze-
ven en (of ook/zelfs) weinig(e) (of klein(e)/gering(e)) (= en enkele) visjes.”

De Here Jezus liet eerst uitzoeken hoeveel eten er was. Daarna beval Hij de mensen om op de
grond te gaan zitten. Hij pakte de 7 broden en de aanwezige vissen, en begon te bidden om
contact te zoeken met zijn Vader en Hem te bedanken voor alles wat Hij gaf en geeft. De
Mensenzoon richtte niet alleen zijn blik naar beneden, zoals zijn discipelen dat deden, maar
Hij keek ook omhoog.

500 Als iemand bijvoorbeeld in de laatste week van het jaar koning werd, dan was hij 14 dagen later in het 2e jaar
van zijn regering.
Zo vergeleek de Zoon van God de tijd dat de profeet Jona in de buik van het zeemonster was, met zijn eigen
verblijf in de aarde (Mat.12:40), terwijl zijn lichaam niet 3 hele dagen en nachten in het graf was. Hij werd vrij-
dag, voordat het nacht werd, begraven (Luk.23:53,54), en Hij stond vroeg op de 1e dag van de week (= onze
zondag) weer op (Mat.28:1-4). In die tijd rekenden de Joden dan de hele vrijdag met de voorafgaande nacht, de
zaterdag met de voorafgaande nacht, en de hele 1e dag van de week mee, ook al zou die dag nog maar een uur
duren. Op die manier komen zij op 3 dagen en 3 nachten, terwijl wij het als een kortere tijd zouden zien.
501 In de Codex Sinaïticus staat hier de discipelen (of de leerlingen/volgelingen), maar in jongere handschriften
zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen). Het lijkt er sterk op, dat deze woordgroep tijdens het overschrij-
ven van het bijbelboek Matteüs is aangepast om de tekst duidelijker te maken.



330



331

35 [En/Ook/Zelfs] hebbend(e) bevolen (of opgedragen) [( Hij beval (of droeg … op) )] 502

(aan) de (mensen/volks)menigte[( n )] (of de schare[( n )]) 503 (om) op (of tegen(aan)) de
grond (of het land/de aarde) te gaan (aan)liggen (of achterover te leunen) (= te gaan zitten).

De mensen moesten op de grond gaan zitten, zodat er meer rust en overzicht kwam.

36 Hij nam (… op/aan/weg) (of greep (… aan)/ontving) (= Hij pakte) de 7 broden en (of
ook/zelfs) de vissen, gedankt hebbend(e) (= de vissen, Hij dankte), brak (ze), en (of ook/
zelfs) Hij gaf 504 (ze) aan de discipelen (of de leerlingen/volgelingen).505 De discipelen (of De
leerlingen/volgelingen) nu, (of en/maar) (gaven ze) aan de (mensen/volks)menigten (of de
scharen) (= aan de mensenmenigte).

Omdat we al het eten van God krijgen, is het goed om Hem daarvoor te bedanken. Al het
goede wat het voedsel ons brengt, is niet vanzelfsprekend. De Here zorgt voor de groei van de
eetbare planten en dieren, en voor de goede werking van het eten in ons lichaam. Hij houdt de
natuurwetten in stand, en zonder zijn wil kan het voedsel niet zorgen voor de groei, het on-
derhoud en het herstel van ons lichaam.

De discipelen gaven de stukken brood en vis aan de mensen. Zo gaven ze letterlijk de zegen
van het grote wonder van hun Meester aan hen door; het grote wonder, waardoor de hele
mensenmenigte van ongeveer 4000 mannen met hun vrouwen en kinderen ruimschoots vol-
doende te eten kreeg.

37 [En/Ook/Zelfs] zij aten allen (of ieder/elk) (= aten allemaal), en (of ook/zelfs) werden
verzadigd. [En/Ook/Zelfs] zij namen (… op/mee/weg) (of tilden … op/droegen (… weg)) (=
ze raapten … op) het overblijvende (of het overschietende) (= de rest/het overschot/overblijf-
sel) van de brokken: 7 (grote) manden vol.

De 7 grote manden die hier werden gebruikt om alle resterende brokken te verzamelen, waren
groter dan de 12 draagmanden die bij de 1e wonderbaarlijke broodmaaltijd met vis werden
gebruikt (Mat.14:20, vgl. Hand.9:25).506

38 De eters nu, (of en/maar) (= Zij nu, die gegeten hadden,) waren 4000 mannen, zonder
(of apart (van)/afzonderlijk) (= afgezien van) (de) vrouwen en kinderen.

Terwijl bij de 1e wonderbaarlijke broodmaaltijd met vis in de eerste plaats Joodse mensen van
de Here Jezus voldoende te eten kregen (Mat.14:13-21), gaat het bij deze maaltijd vooral over
heidenen (v.29-39). Ook hierbij komt de volgorde naar voren, dat de zegen van God eerst naar
de Joden ging, en daarna naar de heidenen.

39 [En/Ook/Zelfs] weggestuurd (of laten gaan/losgelaten) hebbend(e) de (mensen/volks)-
menigten (of de scharen) (= Nadat Hij de mensenmenigten had weggestuurd), stapte (of ging)
Hij (tot) in (of naar/tot) het (vracht)schip, en (of ook/zelfs) kwam (of verscheen) (= vertrok/
ging) naar (of tot/(tot) in) het gebied (of de grenzen) van Magadan.507

502 In de Codex Sinaïticus staat hier hebbend(e) bevolen (of opgedragen), maar in jongere handschriften Hij be-
val (of Hij droeg … op). Omdat de tekst van jongere handschriften duidelijker is, dan de oudere en hoogstwaar-
schijnlijk oorspronkelijke versie, wordt die in de vertaling overgenomen. Deze tekst die in een latere tijd is opge-
schreven, geeft duidelijk aan, wat in de oudere weergave van de Codex Sinaïticus wordt bedoeld.
503 In de Codex Sinaïticus staat de (mensen/volks)menigte(n) (of de schare(n)) in het enkelvoud.
504 In de Codex Sinaïticus staat hier Hij gaf, maar in jongere handschriften Hij heeft gegeven.
505 In jongere handschriften staat hier zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen).
506 In het bijbelboek Handelingen (9:25) wordt hetzelfde Griekse woord voor mand gebruikt, als in vers 37 uit dit
hoofdstuk van het evangelie van Matteüs. In die grote mand uit het boek Handelingen zat de apostel Paulus.
Daarin werd hij door Christenen ‘s nachts over een stadsmuur gezet, zodat hij kon vluchten. Zo’n mand was dus
vrij groot.
507 In de Codex Sinaïticus staat hier Magadan, maar in jongere handschriften Magdala.
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Met Magadan wordt hier hoogstwaarschijnlijk de plaats Megiddo(n) bedoeld ten zuidwesten
van het Meer van Galilea (vgl. Zach.12:11). Megiddo was in de tijd van de apostel Matteüs al
een verwoeste stad, die niet meer was herbouwd. Het gebied dat oorspronkelijk in de omge-
ving van Megiddo lag, bevond zich aan de zuidwestgrens van Galilea. Daar viel de Here Jezus
met zijn discipelen waarschijnlijk niet zo op.508

508 In de periode waarover dit gedeelte gaat (Mat.15:21-39), trok de Here Jezus door de opgelopen spanning tus-
sen Hem en de Farizeeën zich terug om het contact met hen voorlopig te vermijden, want zijn tijd om te lijden en
te sterven was nog niet gekomen. Eerst ging Hij daarom naar de heidense steden Tyrus en Sidon (v.21). Daarna
trok Hij zich terug in een dunbevolkte streek in de Dekapolis (v.29, Mark.7:31), en reisde Hij vervolgens naar
het gebied bij de verwoeste stad Megiddo aan de grens van Galilea.
Omdat in jongere handschriften in dit vers niet Magadan staat, maar Magdala, nemen veel uitleggers aan, dat het
hier over deze plaats gaat. Hoogstwaarschijnlijk berust de weergave in jongere handschriften van het woord
Magdala in plaats van Magadan op een overschrijffout (Vergelijk hierbij Megiddo(n) (Zach.12:11), en (H)ar-
Mageddon (Op.16:16).). Mede omdat Magdala vrijwel midden in Galilea ligt, is het niet erg aannemelijk, dat de
Heiland in die tijd daar heenging om het contact tussen Hem en de Farizeeën voorlopig te vermijden.
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32. De vraag om een wonderteken.

Hoofdstuk 16:1-4

1 De Farizeeën en Sadduceeën kwamen bij Hem, en om Hem uit te proberen vroegen zij
Hem om aan hen een wonderteken vanuit de hemel te laten zien.

2 Hij echter, antwoordde, en zei tegen hen:

4 3 “Een slechte en overspelige generatie verlangt naar een wonderteken, en het zal geen
wonderteken gegeven worden, dan het wonderteken van Jona.” Hij verliet hen, en ging weg.



Enige tijd nadat de Here Jezus ongeveer 4000 mannen met hun vrouwen en kinderen te eten
had gegeven, en Hij daarna naar Megiddo was vertrokken (Mat.15:32-39, vgl. Mark.8:1-10),
was Hij weer naar Galilea teruggekeerd. Opnieuw gingen de Farizeeën, dit keer met de Sad-
duceeën, de confrontatie aan met de Zoon van God. Die zogenaamde schriftgeleerden vroegen
aan Hem (vgl. Mat.12:38), of Hij aan hen een zichtbaar wonderteken wilde laten zien (v.1-4,
vgl. Mark.8:11-13).

1 [En/Ook/Zelfs] de Farizeeën en (of ook/zelfs) Sadduceeën gekomen zijnd(e) (= kwa-
men) ((dicht)er)bij (Hem), (en) uitproberend(e) (of verzoekend(e)) (= en om Hem uit te pro-
beren) (onder)vroegen zij (of vervangden zij van) Hem (om) aan hen (of hun) een (wonder/
onderscheidings/merk)teken (van)uit (of bij/van(daan/af)) de (wolken/sterren)hemel te laten
zien (of te (ver)tonen).

De Farizeeën waren nationalistische mensen die de wetten die de Here via Mozes aan zijn
volk had gegeven, nauwkeurig wilden naleven (Hand.26:5). Bovendien onderhielden ze voor-
schriften die vanuit een soort traditieleer waren ontstaan. Ze verzetten zich fel tegen de in-
vloed van de Griekse cultuur. In tegenstelling tot de Sadduceeën geloofden ze in een lichame-
lijke opstanding van de doden, in engelen en geesten (Mat.22:23, Hand.23:6-8). De partij van
de Sadduceeën bestond vooral uit mensen van de priesterstand. Zij vonden alleen de wetten
van Mozes belangrijk, en geloofden in de vrije wil van ieder mens. Ze waren meer met poli-
tieke zaken bezig, dan met godsdienstige. Tegenover de invloed van de Griekse cultuur waren
ze tolerant. Beide groeperingen hoorden bij de elite van het volk, en verzetten zich tegen de
Here Jezus.

De Meester moest van de Farizeeën en de Sadduceeën maar eens een wonderteken vanuit de
hemel laten zien om zichzelf te bewijzen. Met een teken vanuit de hemel wordt hier een dui-
delijk zichtbaar teken bedoeld, waarbij het voor iedereen duidelijk moest zijn, dat God in de
hemel erbij betrokken was.509 De vraag om een wonderteken werd echter niet gesteld om het
geloof te versterken, maar om de Mensenzoon ongeloofwaardig te maken bij het volk, als Hij
niet aan het verzoek van de Farizeeën en Sadduceeën zou kunnen voldoen.

Dat de Farizeeën en Sadduceeën zelf zo’n wonderteken vanuit de hemel niet hebben laten
zien om hun eigen autoriteit en gezag aan te tonen, daar gingen ze blijkbaar aan voorbij. Bo-
vendien was het duidelijke wonderteken uit de hemel er al geweest. Kort nadat Johannes de
Doper de Zoon van God had gedoopt, was de hemel opengegaan. De Heilige Geest was als
een duif op de Heiland neergedaald, en een stem uit de hemel had gezegd: “Dit is mijn Zoon,
de geliefde, in Wie Ik een genoegen heb.” (Mat.3:16,17)

De Heiland had zelf al zoveel wonderen gedaan, moest er dan nog een groter wonder gebeu-

509 Met de formulering van die vraag zaaiden de Farizeeën en de Sudduceeën twijfel over de wonderen die de
Here Jezus al had gedaan. Die wonderen zouden volgens hen niet vanuit de hemel afkomstig zijn (Mat.12:22-24,
Mark.3:22, Luk.11:14,15, vgl. Joh.7:20, 8:48-52, 10:20).



334

ren? Zelfs wanneer de Zoon van God een nog groter wonderteken zou doen, zouden ze Hem
dan wel aanvaarden als de beloofde Messias (= Gezalfde)? Nee, de Meester doorzag hun listi-
ge en kwaadaardige houding wel.510 Hij liet zich niet voor hun karretje spannen. Ze zouden
geen ander wonderteken ontvangen, dan dat van Jona.

2 Hij nu, (of en (of maar) Hij) (= Hij echter,) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei
(of sprak) tegen hen: [( “(Als het) avond zijnd(e) (= Als het avond is) geworden (of ontstaan/
gebeurd), zeggen jullie (of zegt u): “Mooi weer (of Een heldere lucht), want (of immers) de
(wolken/sterren)hemel (= de lucht) 511 is (vuur)rood”, )] 512

3 [( en (of ook/zelfs) (’s morgens) vroeg (of vroeg in de ochtend): “Vandaag (of Heden)
stormachtig (regen)weer (of storm/winter), want (of immers) de somber zijnd(e) (of treurig
zijnd(e)) (= de sombere) (wolken/sterren)hemel (= want de sombere lucht) is (vuur)rood.”
Huichelaars (of Schijnheiligen/Hypokrieten/Toneelspelers)! De aanblik (of Het uiterlijk/(aan)-
gezicht) van de (wolken/sterren)hemel (= van de lucht) weten jullie (of weet u) wel(iswaar)
(of echt/inderdaad) te onderscheiden, en (of maar/nu) de tekenen van de (juiste/bepaalde) tij-
den kunnen jullie (of kunt u) niet (of nee) (onderscheiden)?” )] 513

4 “Een slecht(e) (of kwa(a)d(aardig)(e)/misdadig(e)) en (of ook/zelfs) overspelig(e) ge-
neratie (of geslacht) verlangt (naar) (of eist/probeert … te krijgen) een (wonder/onderschei-
dings/merk)teken, en (of ook/zelfs) het zal niet (of nee) een (= zal geen) (wonder/onderschei-
dings/merk)teken gegeven (of gegund) worden, dan (of behalve (als)/tenzij/als (toch) niet) het
(wonder/onderscheidings/merk)teken van Jona [( , de profeet )] 514 (vgl. Mat.12:39).” [En/
Ook/Zelfs] hen verlatend(e) (of achterlatend(e)) (= Hij verliet hen), (en) [Hij] ging weg (of
vertrok/verdween).

Met een slechte en overspelige generatie bedoelde de Here Jezus de mensen uit zijn eigen
tijd, die door hun structurele en hardnekkige ongehoorzaamheid ontrouw waren aan de band
die de hemelse Vader heeft met zijn volk Israël.515 Die slechte generatie bestond niet alleen
uit Farizeeën en schriftgeleerden. Daarbij waren ook veel andere Joden, vooral mensen die
hoorden bij de elite van het volk (vgl. Mat.11:16-19). Opvallend hierbij is, dat volgens veel
Joden de Messias zou komen in een tijd waarin er een immorele generatie zou zijn.516 On-
danks dat, drong het besef blijkbaar niet door, dat ze zelf bij die verdorven generatie hoorden.

510 Vanuit die negatieve en erg onwillige houding vroegen Joden wel vaker tevergeefs om een teken (Mat.16:1,
Joh.2:18, 6:30, vgl. 1Kor.1:22). De hemelse Vader wil het geloof van zijn dienaren op sommige momenten best
versterken door een duidelijk teken (Richt.6:17-21,36-40, 2Kon.20:8-11), maar wondertekenen krijgen pas waar-
de en zin, als de mensen voor wie die tekenen zijn bedoeld, in Hem willen geloven, en op Hem willen vertrou-
wen (Jes.7:10-16). Het probleem bij de Farizeeën en Sadduceeën was, dat ze zich tegen de Here Jezus bleven
verzetten.
511 Het woord hemel[en] heeft in de Bijbel 2 betekenissen. Daarbij dachten de mensen ondere andere aan de
lucht, het firmament ofwel het uitspansel waarbinnen de hemellichamen zoals de zon, de maan en de sterren
voorkomen (Gen.1:6-8, 15:5, Lev.26:19, Ps.19:2, enz.). Met het woord hemel[en] bedoelde men ook de woon-
plaats van God (vgl. Gen.28:12,13a, Deut.3:24, 4:39, 10:14, 26:15a, enz.). Tussen deze 2 betekenissen maakte
men in de Oudheid geen scherpe scheiding. In sommige situaties worden beide betekenissen bedoeld, of vloeit
het één over in het ander. Hier gaat het duidelijk over de wolkenhemel ofwel de lucht.
512 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als een duidelijk voorbeeld aan jongere hand-
schriften toegevoegd.
513 Vers 3 staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als een duidelijk voorbeeld aan jongere
handschriften toegevoegd.
514 De toevoeging de profeet staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk als een verduidelijking
aan jongere handschriften toegevoegd.
515 Hiermee verwees de Here Jezus impliciet ook naar het Oude Testament. Daarin wordt de relatie tussen God
en het volk Israël vaak met een huwelijk vergeleken (b.v. Ezech.23, Hos.1-3).
516 Zie Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Exkurse zu
einzelnen Stellen des Neuen Testaments, deel 1, 4e druk, München, 1965, pag. 641.
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De Meester wees hen kortaf op het belangrijke wonderteken van Jona. Zoals de profeet Jona
3 dagen en 3 nachten in de buik van een zeemonster was (Jona 1:17, 2:10), zo zou de Mensen-
zoon 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn (vgl. Mat.12:39,40). Na zijn lijden en
sterven aan het kruis zou de Here Jezus in een rotsgraf worden gelegd. Drie dagen en nachten
zou het duren, voordat Hij uit dat graf zou opstaan. Zowel Jona als de Heiland werden na die
3 dagen niet meer terug verwacht, want de ontbinding van hun lichaam zou, zeker in het
warme Midden-Oosten, al ver gevorderd moeten zijn. Terwijl de Farizeeën en schriftgeleer-
den van tevoren wisten, dat Hij na 3 dagen en 3 nachten zou moeten opstaan, wilden ze dit
ondanks alles nog steeds niet aanvaarden (Mat.27:57-28:6).

Dat in onze beleving het lichaam van de Zoon van God niet 3 hele dagen en 3 hele nachten in
het graf heeft gelegen, is daarbij niet zo relevant, want in die tijd hoefden 3 dagen en 3 nach-
ten niet 3 keer 24 uur te betekenen (vgl. 2Kron.10:5 met 10:12, Ester 4:16 met 5:1). De Isra-
elieten telden toen een gedeelte van een dag, een maand of een jaar volledig mee.517

Na deze confrontatie met de Farizeeën en Sadduceeën ging de Here Jezus weg. Hij wilde zijn
tijd niet verspillen aan zijn tegenstanders, die zich toch niet wilden bekeren. Hij besteedde
vooral zijn aandacht aan het onderwijs van zijn volgelingen. Bovendien wilde de Mensenzoon
de opgelopen spanning die tussen Hem en de Farizeeën was gegroeid, nog enigszins ontlopen,
want de tijd dat Hij moest lijden en sterven voor de zonden van alle mensen (1Joh.2:1,2), was
nog niet gekomen.

517 Als iemand bijvoorbeeld in de laatste week van het jaar koning werd, dan was hij 14 dagen later in het 2e jaar
van zijn regering.
De Zoon van God vergeleek de tijd dat de profeet Jona in de buik van het zeemonster was, met zijn eigen verblijf
in de aarde (Mat.12:40), terwijl zijn lichaam niet 3 hele dagen en nachten in het graf was. Hij werd vrijdag,
voordat het nacht werd, begraven (Luk.23:53,54), en Hij stond vroeg op de 1e dag van de week (= onze zondag)
weer op (Mat.28:1-4). In die tijd rekenden de Joden dan de hele vrijdag met de voorafgaande nacht, de zaterdag
met de voorafgaande nacht, en de hele 1e dag van de week mee, ook al zou die dag nog maar een uur duren. Zo
komen zij op 3 dagen en 3 nachten, terwijl wij het als een kortere tijd zouden zien.
Bij de uitleg van een gelijkenis moeten we er bovendien op bedacht zijn, dat niet altijd elk onderdeel van het
(voor)beeld (volledig) overeen hoeft te komen met de werkelijkheid, waarmee het vergeleken wordt. Zo verge-
leek de Here Jezus Jona’s verblijf in de vis - 3 dagen diep onder de oppervlakte - met zijn eigen verblijf in de
aarde. Zoals Jona daarna weer opleefde, zo zou Hij weer opstaan uit het dodenrijk.
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5. De Here Jezus geeft onderwijs aan zijn discipelen.

1. De zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën.

Hoofdstuk 16:5-12

5 Toen de discipelen naar de overkant waren gekomen, hadden zij vergeten broden mee
te nemen.

6 Jezus nu, zei tegen hen: “Past op, en weest op jullie hoede voor de zuurdesem van de
Farizeeën en Sadduceeën!”

7 Zij nu, bespraken het met elkaar, en zeiden: “Dat is, omdat wij geen broden meege-
nomen hebben.”

8 Toen Jezus het merkte, zei Hij: “Waarom bespreken jullie het met elkaar, kleingelovi-
gen, dat jullie geen broden hebben meegenomen?”

9 “Begrijpen jullie het nog niet, en herinneren jullie je niet de 5 broden van de 5000
mannen, en hoeveel kleine manden jullie meenamen,

10 en niet de 7 broden van de 4000 mannen, en hoeveel grote manden jullie meenamen?”

11 “Waarom begrijpen jullie niet, dat Ik tegen jullie niet over broden sprak? Weest echter
op jullie hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën!”

12 Toen begrepen zij, dat Hij niet bevolen had op je hoede te zijn voor de zuurdesem van
de Farizeeën en Sadduceeën, maar voor het onderwijs van de Farizeeën en Sadduceeën.



In de periode waar dit gedeelte (Mat.16:5-21:22) over gaat, geeft de Meester zijn onderwijs
vrijwel alleen aan zijn discipelen. Terwijl zij steeds (moeten) meer losraken van de Farizeeën,
de Sadduceeën en van het overgrote deel van hun volksgenoten, komen ze in een nieuwe fase
in hun leven waarin het onderwijs van de Mensenzoon geleidelijk meer vrucht gaat dragen. In
de provincie Judea en vooral in de stad Jeruzalem en haar omgeving neemt de vijandschap
tegenover de Heiland steeds meer toe.

Nadat de Here Jezus antwoord had gegeven op de vraag van de Farizeeën en Sadduceeën om
een wonderteken (v.1-4, vgl. Mark.8:11-13), gaf Hij aan zijn leerlingen onderwijs over de
zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën (v.5-12, vgl. Mark.8:14-21).

5 [En/Ook/Zelfs] de discipelen (of de leerlingen/volgelingen) [( van Hem )] 518 (= Toen
de discipelen) naar (of tot/(tot) in) de overkant (of de andere kant) zijnd(e) gekomen (= waren
gekomen), hadden zij vergeten broden (mee/aan/op) te nemen (of te grijpen/te ontvangen).

Blijkbaar waren de Meester en zijn discipelen naar de overkant van het Meer van Galilea ge-
varen. Op die manier wilde de Mensenzoon de opgelopen spanning die tussen Hem en de Fa-
rizeeën was gegroeid, nog enigszins ontlopen, want de tijd dat Hij moest lijden en sterven
voor de zonden van alle mensen (1Joh.2:1,2), was nog niet gekomen.

Toen de discipelen aan de overkant van het meer waren gekomen, hadden ze gemerkt, dat zij
hadden vergeten om broden mee te nemen. Blijkbaar begonnen ze zich daar zorgen over te
maken, want de Here Jezus reageerde daarop, en waarschuwde hen, dat ze moesten oppassen,
en op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën.

518 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jongere handschrif-
ten toegevoegd.
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6 Jezus nu, (of en/maar) zei (of sprak) tegen hen: “Past (of Let) op (of Kijkt uit (voor)/
Ziet (in)), en (of ook/zelfs) hoedt jullie (of hoedt u (of je)/past op/let op) (= en weest op jullie
(of je) hoede) van(wege/uit/af) (= voor) de zuurdesem (of het zuurdeeg) van de Farizeeën en
(of ook/zelfs) Sadduceeën (vgl. Luk12:1)!”

Zuurdesem is oud deeg dat door het gisten is verzuurd. Het werd vooral vroeger gebruikt om
het brood tijdens het bakken te laten rijzen. Tegenwoordig wordt in plaats daarvan meestal
gist aan het meel toegevoegd.

Bij de Farizeeën en de Sadduceeën draaide het om het uiterlijk nakomen van Gods wetten,
maar met de bedoeling van die wetten willen ze geen rekening houden. Op een schijnheilige
manier handelden deze zogenaamde schriftgeleerden overeenkomstig de letter van de wetten
van de Here, terwijl de bedoeling ervan helemaal naar de achtergrond was gedrongen.

Zoals de zuurdesem een heel brood doordringt (1Kor.5:6b, Gal.5:9), zo doordringt ook de
zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën (= de leer van de Farizeeën en Sadduceeën) het
hele leven van mensen die onder invloed staan van hun manier van denken en handelen. Het
was (en is) erg moeilijk om daarvan los te komen. Dat gold blijkbaar ook voor de discipelen
van de Here Jezus.

Nog niet zo lang geleden hadden ze gezien, hoe hun Meester aan de overkant van het Meer
van Galilea met een paar broden en enkele vissen duizenden mensen te eten had gegeven.
Toen de Heiland zei, dat ze moesten oppassen, en op hun hoede moesten zijn voor de zuurde-
sem van de Farizeeën en Sadduceeën, begrepen zijn discipelen die uitspraak helemaal niet.
Dit kwam, doordat ze nog vooral aan uiterlijke en puur letterlijke dingen bleven denken. Ze
dachten aan de broden die ze niet meegenomen hadden, terwijl de Here Jezus ze met zijn
kernachtige uitspraak juist wilde waarschuwen om die minder belangrijke zaken niet te veel
aandacht te geven. Niet alleen van brood zal een mens leven, maar van elk woord, dat uit de
mond van God komt (Mat.4:4, vgl. Deut.8:3).

7 Zij nu, (of en/maar) overlegden (of redeneerden) (= bespraken) (het) met (of in/door)
elkaar, zeggend(e) (= en zeiden): “(Dat is), (om)dat wij niet (of nee) (= wij geen) broden
(mee/aan/op)genomen (of (aan)gegrepen/ontvangen) hebben.”

8 Jezus [nu, (of en/maar)] hebbend(e) (het) gemerkt (of begrepen/leren kennen) (= Toen
Jezus het merkte), zei (of sprak) (Hij) [( tegen hen )]: 519 “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Waarom)
overleggen jullie (of overlegt u/redeneren jullie/redeneert u) (= bespreken jullie) (het) met (of
in/door) elkaar, kleingelovigen, (om)dat jullie (of u) niet (of nee) (= geen) broden hebben (of
hebt) (mee/aan/op)genomen (of (aan)gegrepen/ontvangen)?”

De Here Jezus begreep, wat de discipelen met elkaar bespraken. Of Hij van hun gesprek het
één en ander hoorde, of dat het kwam, doordat Hij hun harten en gedachten kende (Mat.9:4),
Hij was in elk geval erg teleurgesteld over het kleingeloof van zijn leerlingen (vgl. Mat15:16).
De discipelen die al een tijd met Hem waren opgetrokken, moesten zich toch niet in de eerste
plaats druk maken over eten of drinken (vgl. Mat.6:25-34).520 Zeker niet waar hun Meester bij
was. Ze hadden de concrete daden van zijn grote macht toch meegemaakt? Daardoor had Hij
onder andere ook voor het eten van heel veel mensen kunnen zorgen. Zou Hij die tot 2 keer
toe met een paar broden en enkele vissen een grote mensenmenigte ruimschoots voldoende te

519 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, en is hoogstwaarschijnlijk voor de duidelijkheid aan jongere handschrif-
ten toegevoegd.
520 In letterlijke zin was het zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën natuurlijk ongevaarlijk. Als de discipelen
brood zouden hebben gegeten, dat met dat zuurdeeg was gebakken, dan was daar niets mis mee (vgl. Mat.15:11).
Daar ging het echter helemaal niet over. De grote fout van de discipelen was, dat ze op een onmogelijke manier
aan een letterlijke interpretatie van de uitspraak van de Here Jezus bleven denken.
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eten had gegeven, zich druk maken over de broden die discipelen vergeten waren mee te ne-
men (vgl. Mark.6:52)?

9 “Begrijpen jullie (of Begrijpt u/Zien jullie … in/Ziet u … in) (het) nog niet, en (of
ook) niet (= noch) herinneren jullie je (of herinnert u zich) (= en herinneren jullie je niet) de
5 broden van de 5000 (mannen), en (of ook/zelfs) hoeveel (of hoe groot) (kleine) manden (of
korven) jullie (of u) (mee/aan/op)nam(en) (of ontving(en)),

10 en (of ook) niet (= noch) de 7 broden van de 4000 (mannen), en (of ook/zelfs) hoeveel
(of hoe groot) (grote) manden jullie (of u) (mee/aan/op)nam(en) (of ontving(en))?”

De discipelen moesten evenals de Farizeeën en Sadduceeën niet in de eerste plaats zich druk
maken over bijzaken in het koninkrijk van God, en de hoofdzaken links laten liggen. Leer-
lingen van de Here Jezus moesten en moeten niet vooral (of niet alleen) bezig zijn met de din-
gen waar de heidenen die de Almachtige niet kennen, zich zo druk over maken (Mat.6:31,32a,
Luk12:29,30a). Dat bedoelde (en bedoelt) de Meester met de allesdoordringende zuurdesem
van de Farizeeën en Sadduceeën. Na enige toelichting (v.8b-11a) herhaalde de Mensenzoon
zijn belangrijke uitspraak (v.11b, vgl. v.6). Dat gaf het door Hem gewenste resultaat.

11 “Hoe (of Op welke manier) (= Waarom/Waardoor) begrijpen jullie (of begrijpt u/zien
jullie … in/ziet u … in) niet (of nee), (om)dat Ik tegen jullie (of u) niet (of nee) over (of be-
treffende/(rond)om) broden 521 sprak (of zei) [( (om) zich te hoeden (of (om) op te passen/op
te letten) (= om op je (of jullie) hoede te zijn) )]? 522 Hoedt jullie (of Hoedt u (of je)/Past
op/Let op) nu, (of en/maar) (= echter) (= Weest echter op jullie (of je) hoede) 523 van(wege/
uit/af) (= voor) de zuurdesem (of het zuurdeeg) van de Farizeeën en (of ook/zelfs) Sadducee-
en!”

Toen de Zoon van God tegen zijn discipelen gezegd had, dat Hij niet over broden had gespro-
ken (v.11a), en daarna zijn kernachtige uitspraak over de zuurdesem (v.6) grotendeels her-
haalde (v.11b), begrepen zijn leerlingen pas, wat Hij bedoelde. Hij had niet bevolen op je hoe-
de te zijn voor de zuurdesem (= voor de letterlijke zuurdesem) van de Farizeeën en Sadducee-
en, maar voor het onderwijs (= voor de figuurlijke zuurdesem) van de Farizeeën en Saddu-
ceeën (v.12). Hun leer mocht en mag geen invloed hebben op het leven van de volgelingen
van de Mensenzoon.

12 Toen (of Op dat moment/Dan) begrepen zij (of zagen zij in), (om)dat Hij niet (of nee)
bevolen (of opgedragen) had (om) zich te hoeden (of (om) op te passen/op te letten) (= op je
(of jullie) hoede te zijn) van(wege/uit/af) (= voor) de zuurdesem (of het zuurdeeg) van de Fa-
rizeeën en Sadduceeën,524 maar (of eerder/toch/integendeel) van(wege/uit/af) (= voor) het
onderwijs (of de leer) van de Farizeeën en Sadduceeën.

De discipelen moesten volledig loskomen van de geestelijke invloed van de Farizeeën en Sad-
duceeën. Dat waren (ver)blinde leiders (Mat.15:14). Zolang ze de inhoud van de wetten van
Mozes doorgaven, moesten de leerlingen van de Here Jezus naar hen luisteren (Mat.23:2,3a),
maar van de rest van hun leer en leven moesten ze afstand nemen (Mat.23:3b,4,7b,8).

Dienaren van God moeten in de eerste plaats bezig zijn met het koninkrijk van de Almachtige.

521 In jongere handschriften staat hier brood in plaats van broden.
522 Het gedeelte (om) zich voor te hoeden (of (om) op te passen/te letten op) (= om op je (of jullie) hoede te zijn
staat niet in de Codex Sinaïticus, maar in jongere handschriften. Zie ook de volgende voetnoot.
523 Dit staat niet in jongere handschriften, maar wel in de Codex Sinaïticus. Zie eventueel ook de vorige voet-
noot.
524 In de Codex Sinaïticus staat hier van de Farizeeën en Sadduceeën, maar in jongere handschriften lezen we in
plaats daarvan van het brood of van de broden. De Here Jezus nu, had gesproken over de zuurdesem van de

Farizeeën en Sadduceeën (v.6,11b), en niet over de zuurdesem van het brood of de zuurdesem van de broden.
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Al die andere dingen, waar we ook mee bezig moeten zijn, zijn daaraan ondergeschikt. Ze
worden vooral door de Here aan ons gegeven (Mat.6:33, Luk.12:31). Hij is het immers, die
het koren en al het andere eten laat groeien, en Hij is het, die het leven aan de mensen geeft,
en het weer kan nemen (Luk.12:16-21).

Hoe de Here Jezus met zijn discipelen aan de overkant van het Meer van Galilea aan voldoen-
de brood of ander eten is gekomen, weten we niet. Daar gaat het ook niet om. Het onderwijs
dat door Hem hierover is gegeven, moest en moet op de voorgrond staan.
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2. De belijdenis van Petrus.

Hoofdstuk 16:13-20

13 Toen Jezus nu, in de streken van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij aan zijn
discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon van de mensen is?”

14 Zij nu, zeiden: “Sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, en weer anderen Jere-
mia, of één van de profeten.”

15 Hij zei tegen hen: “Jullie echter, wie zeggen jullie, dat Ik ben?”

16 Simon Petrus antwoordde, en zei: “U bent de Gezalfde, de Zoon van de levende God.”

17 Jezus antwoordde, en zei tegen hem: “Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona, omdat
vlees en bloed dat niet aan jou hebben geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is,

18 en ik zeg je nu, dat jij Petrus bent, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen, en
de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”

19 “Ik zal aan jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en wat jij ooit zou
binden op de aarde, zal gebonden zijn in de hemel, en wat jij ooit zou ontbinden op de aarde,
zal ontbonden zijn in de hemel.”

20 Toen beval Hij de discipelen nadrukkelijk, dat zij niemand mochten zeggen, dat Hij de
Gezalfde is.



Enige tijd nadat de Zoon van God zijn leerlingen nadrukkelijk had gewaarschuwd voor de
zuurdesem van de Farizeeën en van de Sadduceeën (Mat.16:5-12, vgl. Mark.8:14-21), trok Hij
zich met zijn discipelen terug in het noorden van Israël. Daar beleed Simon Petrus in de plaats
Caesarea Filippi, dat de Here Jezus de Gezalfde is, de Zoon van de levende God (v.13-20,
vgl. Mark.8:27-30, Luk.9:18-21).

In dit gedeelte (v.13-20) blijkt duidelijk, dat de discipelen niet alleen steeds meer moesten
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losraken van de Farizeeën en Sadduceeën (Zie het vorige gedeelte (v.5-12).), maar ook van de
leefwereld en het denkpatroon van verreweg de meeste volksgenoten.

13 Jezus nu, (of en/maar) gekomen (of verschenen) (tot) in (of naar/tot) de delen (of de
gedeelten) (= de streken) van Caesarea Filippi (= Toen Jezus nu, in de streken van Caesarea
Filippi gekomen was,) vroeg Hij aan zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) [, zeg-
gend(e)]: “Wie (of Wat/Welk(e)) zeggen de mensen [( (van) Mij, )],525 (dat) de Zoon (of de
Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (of de Mensenzoon) te zijn (= is)?”

Caesarea Filippi was een stad in het hoge noorden van het heilige land. Het lag aan de bron-
nen van de Jordaan in de buurt van de berg Hermon. Vroeger werd het Paneas genoemd. Bij
Paneas was een grot die gewijd was aan de Griekse afgod Pan.526 Deze verheidenste stad vol
afgoderij was herbouwd door de viervorst Filippus (4 v.Chr. – 33 n.Chr.), een zoon van de
vroegere koning Herodes de Grote (37 – 4). Paneas werd door Filippus Caesarea (= Keizer-
stad) genoemd. Dit deed hij om de keizer te eren. Om Caesarea te kunnen onderscheiden van
andere steden die Caesarea heetten, kreeg het als 2e naam Filippi. Op die manier was de stad
min of meer vernoemd naar Filippus.

De Zoon van God vroeg aan zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon van de
mensen is?”Daarmee vroeg Hij niet naar de mening van de Farizeeën en Sadduceeën over wie
Hij volgens hen zou zijn (Mat.9:34, 12:24), maar naar de opvattingen die daarover onder het
volk in omloop waren.

Deze vraag stelde de Meester in combinatie met de volgende, waarbij Hij vroeg, hoe de disci-
pelen over Hem dachten (v.15). Daardoor konden zijn leerlingen groeien in hun ontwikkeling,
en leren zien, dat zij er duidelijk anders over dachten dan verreweg de meeste mensen in hun
omgeving. Het verschil tussen hun denkwereld en die van veel andere Joden zou door die
2 gecombineerde vragen duidelijk aan het licht komen. Zo moesten de discipelen steeds meer
losraken van de gangbare opvattingen van hun meeste volksgenoten.

De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar
gaat het over een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt
tot aan de troon van God (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon
van de mensen ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd gegeven over alle vol-
ken.527 Met de term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een
mens uit een menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig ko-
ning zou worden.

Of de meeste mensen uit die tijd de verstrekkende betekenis van de term de Zoon van de men-
sen hadden begrepen, is natuurlijk de vraag. Het is niet aannemelijk, dat de volledige inhoud
van die uitdrukking toen voor iedereen echt duidelijk was.528 Dit blijkt ondere andere wel uit
het volgende vers.

14 Zij nu, (of en/maar) zeiden (of spraken): “Sommigen Johannes de Doper, [en (of maar/
nu)] anderen Elia, en (of maar/nu) (weer) anderen Jeremia, of één van de profeten.”

Dat de Here Jezus bijzonder een bijzondere man was, dat hadden de meeste mensen wel be-
grepen. Sommigen dachten, dat Hij dezelfde persoon was als Johannes de Doper. Anderen
meenden, dat Hij de profeet Elia was. Nog weer andere Joden twijfelden, of Hij Jeremia zou

525 Dit staat niet in de Codex Sinaïticus, maar wel in jongere handschriften.
526 Tegenwoordig heet die plaats Banias. In de tijd dat de Here Jezus daar met zijn discipelen was, stond deze
plaats in Israël vol met tempels, beelden en altaren ter ere van Griekse en Romeinse afgoden.
527 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
528 Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
deel 1: Das Evangelium nach Matthäus, 4e München, 1965, pag. 485, 486 en 958.
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zijn, of één van de vroegere profeten. Eén van die profeten zou na zijn dood weer zijn opge-
staan, en voortleven onder de naam Jezus.

Zo was bijvoorbeeld de viervorst Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.),529 een zoon van de
vroegere koning Herodes de Grote (37 – 4), bang, dat de Mensenzoon dezelfde persoon was
als Johannes de Doper. De slechte vorst had hem namelijk laten vermoorden (Mat.14:1-11,
vgl. Mark.6:14,16-28, Luk.9:7,9). Blijkbaar wist Herodes Antipas niet, dat de Meester Jezus
zijn werk in Galilea (in het noorden van Israël) al deed, terwijl Johannes nog in leven was, en
mensen doopte bij de rivier de Jordaan (in het midden van Israël) (Mat.3).

Veel Joden verwachtten opnieuw de komst van de profeet Elia. Die verwachting was geba-
seerd op profetieën uit het bijbelboek Maleachi. Daarin wordt geprofeteerd over

1. de knecht (of de boodschapper/engel) = Johannes de Doper (mogelijk als een Elia),
2. de Knecht (of de Boodschapper/Engel) van het verbond = de Here Jezus (Mal.3:1),
3. en een Elia als de voorloper van God de Vader en Koning Jezus (Mal.4:5).530

De Here Jezus is eerst als mens naar de aarde gekomen om de mensen te verlossen van hun
zonden. Voor de 2e keer zal Hij naar deze wereld komen als koning en rechter. De meeste
mensen in Israël dachten, dat de wegbereider van de 1e komst van de Messias naar de aarde
dezelfde persoon was als de wegbereider van zijn 2e komst. De wegbereider van de komst van
God de Vader en van de 2e komst van de Mensenzoon had de profeet Maleachi eeuwen gele-
den aangeduid met de naam Elia (Mal.4:5).531

Vanuit de Joodse gedachtegang dat de grote Zoon van koning David (1012 – 972) 1 keer naar
de aarde zou komen als verlosser, was Johannes de Doper als de profeet Elia inderdaad ge-
komen. Wanneer de meeste Joden dat graag zo wilden zien, dan kon dat (vgl. Luk.1:17).
Daarom zei de Here Jezus ook, dat Elia was gekomen, maar daarbij verwees Hij vooral naar
de wegbereider van zijn 1e komst als mens naar deze wereld (Mal.3:1, vgl. Mat.17:12). Gods
Zoon duidde daarbij nog wel aan, dat Elia eveneens nog komen zal (Mat.11:14).

De meeste Joden geloofden echter, dat de Messias (= de Gezalfde) hen niet alleen zou verlos-
sen, maar ook, dat de grote dag van het eindoordeel van God dichtbij gekomen was. Hij zou al
zijn vijanden vernietigen. Davids grote Zoon zou de Romeinen het land uitjagen, en zijn eeu-
wig koninkrijk op aarde stichten. De Heiland ging daar heel duidelijk tegenin. Zijn koninkrijk
is niet van deze wereld (Joh.18:36). Niet de Zoon van God, maar zijn Vader in de hemel zal
uiteindelijk alle vijanden verslaan (Ps.110:1).532

529 Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) werd aangeduid als een viervorst, omdat hij ¼e deel van het gebied
van zijn vader Herodes de Grote (37 – 4) vanuit zijn hoofdstad Tiberias bestuurde.
530 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
531 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
532 Zie Turennout T. van, Psalmen, profetische liederen, Grijpskerk, 2021.
Na zijn lijden en sterven steeg de Here Jezus van de aarde op naar de hemel (Hand.1:9). Hij kwam de hemel bin-
nen, en Hij nam plaats op de troon aan de rechterhand van God de Vader (Hand.2:33-36). De almachtige Heer
gaf aan Hem de koninklijke macht over heel de schepping (Dan.7:13,14, Op.1:5). Deze belangrijke gebeurtenis-
sen zijn al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2000 jaren later.
Kort voordat Jezus de Gezalfde als koning zal terugkomen, komt Jahweh. Met Jahweh wordt God de Vader be-
doeld (Zach.14:7, vgl. Mat.24:36, Mark.13:32, Ps.110:1). Hij zal eerst alles aan de voeten van de Heiland on-
derwerpen (Ps.2, 110:1, Hand.2:33-36, Hebr.1:13,14, 10:12,13). Daarna zal de Mensenzoon terugkomen, zoals
Hij is weggegaan (Hand.1:11). Dan komt de grote dag van het eindoordeel van de Here.
Voordat Jahweh zal komen, zal Hij de profeet Elia sturen (Mal.4:5). In het bijbelboek Openbaring wordt het
profetische werk van de 2 getuigen vergeleken met dat van de profeten Mozes en Elia. Vuur zal uit hun mond
komen, en hun vijanden verslinden. Als iemand hun kwaad zal willen doen, zal hij worden gedood. Deze profe-
ten en getuigen van de Here zullen de hemel kunnen sluiten, zodat er geen regen zal vallen (Op.11:5,6,
vgl. 1Kon.17:1, Jak.5:17). Ook hebben de getuigen net als Mozes, de macht van God gekregen om water in
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Johannes de Doper zei van zichzelf, dat hij niet Elia was. Hij deed geen wonderen en tekenen,
zoals die profeet. Hij was niet die grote en machtige Elia die de Joden toen verwachtten, en hij
kondigde ook niet de komst van de almachtige Vader voor de dag van het laatste oordeel aan.
Hij wilde vooral de weg vlak (laten) maken voor de Messias Jezus (Joh.1:21-34).

Mede doordat Johannes had gezegd, dat hij niet Elia was, dachten veel Joden, dat de Heiland
wel eens Elia zou kunnen zijn. Hij deed immers veel grote wonderen!

Volgens andere Joden zou de Here Jezus Jeremia kunnen zijn. Hij had Gods volk ernstig ge-
waarschuwd voor hun grote zonden en afgoderij.533

Weer anderen dachten, dat de Mensenzoon één van de andere bekende profeten uit de tijd van
het Oude Testament was. Verreweg de meeste mensen in Israël dachten van alles over Hem,
maar dat Hij de beloofde Gezalfde en Verlosser was, dat geloofden ze niet.

15 Hij zegt (= Hij zei) tegen hen: “Jullie nu, (of maar/en) (= Jullie echter,) wie (of wat/
welk(e)) zeggen jullie (of zegt u) (van) Mij (dat) te zijn (= wie zeggen jullie, dat Ik ben)?”

Hoewel de Heiland zijn vraag aan alle discipelen had gesteld, gaf Petrus direct antwoord. Hij
nam daarmee zoals in veel gevallen, vaak mede namens de anderen, spontaan als eerste het
initiatief (vgl. Mat.15:15, 17:4, 18:21, 19:27, 26:33, Hand.1:15, 2:14,38, enz.). Evenals hij
geloofden de overige discipelen, dat hun Meester de Zoon van God is. Dat hadden zij al eer-
der duidelijk tegen de Here Jezus gezegd (Mat.14:22,33).

16 Simon Petrus antwoordend(e) (= antwoordde), en (of nu/maar) zei (of sprak): “U (of
Jij/Je) bent de Gezalfde (= de Christus (Grieks)/de Messias (Hebreeuws)), de Zoon (of de Na-
komeling/Afstammeling) van de levende God.”

De uitdrukking de Zoon van de levende God wil zeggen, dat de Here de God is, die echt be-
staat, en echt leeft. Hij is de levende God in tegenstelling met de dode afgoden, die niet echt
bestaan, en mensen dus ook niet kunnen helpen bij hun problemen, en redden uit hun noden.

17 Jezus antwoordend(e) (= antwoordde), en (of maar/nu) 534 zei (of sprak) tegen hem:
“Gelukkig (of (Geluk)zalig/Voorspoedig) ben(t) jij (of je/u), Simon, zoon van Jona (= Simon
Barjona/Simon, zoon van een duif), (om)dat vlees en (of ook/zelfs) bloed (dat/het) niet (of
nee) aan (jo)u hebben geopenbaard, maar (of eerder/toch/integendeel) mijn Vader, d(i)e in (of
met/door) de (wolken/sterren)hemel[en] (is),

18 en ik (of ook ik/zelfs ik) zeg (of verklaar) je (of (jo)u) nu, (of en/maar) (om)dat jij (of
je/u) Petrus (= Rots(blok) (of Grote steen/Rotssteen) (mannelijk)) bent, en (of ook/zelfs) op
(of over/in) deze (of die) petra (= rots(blok) (of grote steen/rotssteen) (vrouwelijk) zal Ik mijn
(kerkelijke) gemeente (of mijn (volks)vergadering/kerk) bouwen, en (of ook/zelfs) (de) poort-
(deur)en van (het) dodenrijk (of (de) onderwereld) zullen haar niet (of nee) overweldigen (of
in kracht te boven gaan/overwinnen).”

In het 17e vers staat, dat de Meester zijn leerling Simon aanduidde als een zoon van Jona. Het
is daarbij opvallend, dat hij in het Evangelie van Johannes (in de Codex Sinaïticus) de zoon
van Johannes (= Jahweh is genadig) wordt genoemd (Joh.1:42/43, 21:(15),16).535 Toch gaat
het bij dit vers in het 16e hoofdstuk van het boek Matteüs over de naam Jona (= duif). Dat

bloed te veranderen, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak als ze dat willen. Een groot en machtig
profeet als Elia zal de mensen met woorden en tekenen waarschuwen.
533 Zie Turennout T. van, Jeremia, Jahweh sticht, Grijpskerk, 2021.
534 Zo staat het in de Codex Sinaïticus. In jongere handschriften staat hier En (of Ook/Zelfs) Jezus antwoor-
dend(e), (= En Jezus antwoordde, (en) …).
535 In jongere handschriften wordt Simon Petrus in het Evangelie van Johannes als de zoon van Jona aangeduid.
Waarschijnlijk is dat aangepast op basis van het Evangelie van Matteüs.



344

heeft hoogstwaarschijnlijk meer betekenis dan, dat Jona (of Johannes) de vader van Simon
Petrus zou zijn.536 In alle 4 evangeliën staat namelijk, dat de Geest van God op de Here Jezus
neerdaalde in de vorm van een duif, toen Hij door Johannes (de Doper) in de Jordaan werd
gedoopt (Mat.3:16, Mark.1:10, Luk.3:22, Joh.1:32). De Geest van God de Vader, ofwel de
Heilige Geest, had aan Petrus en aan de andere discipelen geopenbaard, dat hun Meester de
Gezalfde (= de Messias/de Christus) is, de Zoon van de levende God. Wanneer de naam Jona
hier wordt gebruikt als aanduiding van Gods Geest, dan is het goed te verklaren, dat de apos-
tel Johannes in zijn evangelie Simon Petrus de zoon van Johannes noemt.

Met de uitdrukking vlees en bloed bedoelde de Heiland de puur menselijke zintuigen in com-
binatie met het menselijke verstand (vgl. Gal.1:16). Niet alleen met zijn menselijke verstand
en zijn puur menselijke zintuigen was Simon Petrus er achter gekomen, dat zijn Meester de
beloofde Gezalfde is. Nee, dat had de Almachtige die in de hemel is, door zijn Geest en via
het onderwijs en het heilzame werk van de Heiland, aan Petrus en aan de andere discipelen
geopenbaard (vgl. Mat.11:25-27).

In vers 18 wordt Simon door Jezus de Gezalfde, Petrus genoemd. Dat was trouwens niet de
1e keer. Dit gebeurde al toen hij een discipel van de Meester werd (Joh.1:43, vgl. Luk.6:14).
Het was wel de bedoeling, dat de persoon Petrus (mannelijk) meer op de achtergrond zou ra-
ken, en dat zijn toekomstig werk in het koninkrijk van God onder leiding van de Heilige
Geest (vrouwelijk) steeds meer centraal zou komen te staan in zijn leven.

Op basis van de gesproken woorden van Petrus, die de hemelse Vader aan hem had geopen-
baard, en die Hij in de toekomst (eveneens via de Heilige Geest) aan hem zou openbaren,
daarop zou en zal de Here Jezus zijn gemeente bouwen.537 Op deze manier gaf de Mensen-
zoon hier impliciet al aan, dat Petrus een apostel van Hem zou worden. De woorden die hij
vanuit zijn apostelschap zou spreken, en laten opschrijven, zouden gelden als de woorden van
God zelf. Die woorden zouden het fundament (= de petra/de rots) zijn van de gemeente van
de Gezalfde. Tot op de dag van vandaag vormen de uitspraken van de profeten en de aposte-
len onder leiding van de Heilige Geest de basis van elke plaatselijke gemeente van de Heiland
(Ef.2:19,20, vgl. Op.21:14). Omdat via apostelen en profeten onder leiding van Gods Geest de
Bijbel tot stand is gekomen, is dat boek het onfeilbaar uitgangspunt van elke Christen.538

De woordgroep de poorten van het dodenrijk is een vorm van beeldspraak, waarbij een deel
van iets als de vertegenwoordiging van het geheel wordt genoemd. Denk maar aan het beken-
de voorbeeld van de neuzen tellen in plaats van het aantal mensen tellen. Zo wordt met de
poorten van het dodenrijk, het hele dodenrijk bedoeld. Door die poorten kom je namelijk het
dodenrijk binnen (vgl. Job 38:17, Ps.107:18, Jes.38:10).

Met het dodenrijk wordt niet de hel bedoeld. De mensen die de Here niet willen dienen, gaan
na hun sterven naar het dodenrijk (Ps.9:18, 31:18b, 49:14,15, Luk.16:23). Daar wachten ze op
hun eeuwige bestemming (Dan.12:2, Mat.25:46a, Joh.5:28,29). Bij het laatste oordeel zal het
dodenrijk met de doden in de poel van vuur (= in de hel) worden geworpen (Op.20:11-15).

536 Zonder achternamen was in die tijd de naam van de vader als een extra aanduiding af en toe nodig om aan te
geven over wie het precies ging. Er waren in Israël wel meer mensen die Simon heetten. Toen in ons land lang
nog niet iedereen een achternaam had, gebeurde dat ook. Denk maar aan achternamen zoals Jansen (van Jan zijn
zoon), Pietersen (van Pieter zijn zoon) en Adriaanse (van Adriaan zijn zoon).
537 De Meester is de bouwheer en architect van zijn gemeente die Hij door het werk van de Heilige Geest laat
bouwen. Het is één gemeente. Alle mensen die God (willen) dienen, zoals Hij dat graag wil, horen bij die ene ge-
meente. Het gaat hier niet over plaatselijke kerken op aarde, maar over de universele gemeente van Jezus de Ge-
zalfde.
538 Daarbij kan alleen een discussie gevoerd worden over wat de beste handschriften zijn, de beste vertaling of de
beste uitleg is. Twijfel over de juistheid van de (gesproken en geschreven) woorden van Gods profeten en apos-
telen kan en mag in een gemeente van de Here Jezus niet bestaan (2Tim.3:14-17).
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Het dodenrijk zal door middel van de dood de gemeente van de Here Jezus niet overweldigen.
Dit betekent, dat de gemeente van de Mensenzoon op aarde nooit helemaal zal worden uitge-
roeid (vgl. Op.20:7-9). Dat kan ook niet, want de Heiland heeft de macht van de dood en het
dodenrijk volledig overwonnen. Hij heeft de sleutels ervan bij zich (Op.1:18). Ook gaan de
mensen die God dienen, na hun sterven niet voor eeuwig naar het dodenrijk, want Hij zal hen
opnemen in de hemel (Ps.49:16, 73:24-26, 86:13, Jes.26:19, Dan.12:2,13, vgl. Gen.5:24,
Mat.17:1-5, Luk.9:28-36, 16:22-26).539

19 “[( En/Ook/Zelfs )] 540 Ik zal aan jou (of je/u) geven de sleutels van het koninkrijk (of
het koningschap) van de (wolken/sterren)hemel[en], en (of ook/zelfs) wat (of welk(e)/wie) jij
(of je/u) ooit (of een keer/altijd) zou (of mocht) (vast)binden op (of over) de aarde (of het
land/de grond), zal (vast)gebonden zijn in (of met/door) de (wolken/sterren)hemel[en], en (of
ook/zelfs) wat (of welk(e)/wie) jij (of je/u) ooit (of een keer/altijd) zou (of mocht) ontbinden
(of losmaken/loslaten/vrijlaten) op (of over) de aarde (of het land/de grond), zal ontbonden
(of losgemaakt/losgelaten/vrijgelaten) zijn in (of met/door) de (wolken/sterren)hemel[en].”

Als iemand de sleutels van een (pak)huis heeft, dan heeft hij of zij niet alleen de mogelijkheid
om daar in en uit te gaan, maar kan die persoon ook beslissen over wie wel of niet in dat ge-
bouw mag komen (vgl. Jes.22:22, Op.3:7). Wie de sleutels van het koninkrijk van de hemel
ofwel het koninkrijk van God heeft,541 die heeft de bevoegheid om de hemel voor mensen af te
sluiten, of de mogelijkheid om hen daar naar binnen te laten gaan. Deze bevoegheid kreeg Pe-
trus niet in alle gevallen, maar alleen wanneer hij besluiten zou nemen overeenkomstig Gods
wil, en zich daarbij zou laten leiden door de Heilige Geest.542

Met binden en ontbinden wordt verbieden en toestaan bedoeld. Wat Petrus als apostel onder
leiding van Gods Geest de mensen zou verbieden op de aarde, zal ook de Almachtige in de
hemel als een verbod voor de mensen beschouwen. De Here zal dus instemmen met dat ver-
bod. Wat Petrus in opdracht van de Heilige Geest zal toestaan op de aarde, zal de hemelse
Vader eveneens goedkeuren.

Uit andere plaatsen in de Bijbel blijkt duidelijk, dat deze boodschap over het apostelschap in
de verzen 18 en 19 niet alleen voor Simon Petrus gold (Mat.18:18, Joh.20:21-23, Ef.2:19,20).
De andere apostelen van God zouden dezelfde taken en bevoegdheden krijgen als hij.

539 Het lijkt er sterk op, dat in de periode dat de Zoon van God nog niet als eerste mens uit de dood was opge-
staan (Hand.26:23, 1Kor.15:20-23, Kol.1:18), en met een vernieuwd lichaam naar de hemel was gegaan, alle
mensen die stierven naar het dodenrijk gingen. Vanuit het dodenrijk konden ze soms weer worden opgewekt uit
de dood om vervolgens enige tijd later weer opnieuw te sterven (b.v. 1Kon.17:17-23, 2Kon.13:21, Mat.10:8,
Mat.11:5, Mark.5:22,35-42, Luk.7:11-15,22, Luk.8:41,49-55, Joh.11:38-44, Joh.12:1,17, vgl. 1Sam.28:11-19).
Nadat de Here Jezus als eerste mens met een vernieuwd lichaam uit de dood was opgestaan, gebeurde dat niet
meer, want de zielen van alle dienaren van God die waren gestorven, gingen en gaan na de opstanding van de
Heiland naar de hemel (Op.6:9-11). De Mensenzoon had immers de dood overwonnen (Hand.2:24, Rom.6:9,
1Kor.15:55-57, Hebr.2:14, Op.1:18)!
Vergelijk hierbij het opwekken uit de dood van een zoon van een weduwe door middel van de bekende profeet
Elia (1Kon.17:17-23), voordat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, met het weer tot leven komen van Eu-
tychus bij de apostel Paulus (Hand.20:9-12) na de opstanding van de Mensenzoon. Bij de zoon van de weduwe
laat de Here op het verzoek en het gebed van Elia de ziel (= de levende menselijke geest) weer in de jongen te-
rugkeren, maar bij Eutychus ontdekte Paulus, dat de ziel nog in de jongen was, nadat hij vanaf de 3e verdieping
naar beneden was gevallen.
540 Het woord En (of Ook/Zelfs) staat niet in de Codex Sinaïticus, maar wel in jongere handschriften.
541 De uitdrukking het koningschap (of het koninkrijk) van de hemel[en] is ontstaan, doordat de Joden de naam
van God niet wilden uitspreken. Alleen de evangelist Matteüs gebruikte de term het koningschap van de hemel.
De andere evangelisten hanteerden in plaats daarvan de woordgroep het koningschap (of het koninkrijk) van
God.
542 Dit moesten de discipelen al doen, toen ze van de Here Jezus de opdracht kregen om onder bepaalde omstan-
digheden mensen te verlaten en het stof van hun voeten af te schudden (Mat.10:14).
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Nadat de Heilige Geest op de 1e Pinksterdag was uitgestort, en de apostelen meerdere (ton-
gen)talen liet spreken, gaven deze dienaren van God onderwijs (vgl. Mat.10:7), doopten ze
bekeerde mensen, en deden ze veel tekenen en wonderen (Hand.2:41-43). Ze getuigden met
grote kracht, en brachten eenheid onder de volgelingen van Jezus (Hand.4:32-35, 15:28-31).
De apostelen genazen mensen van hun geestelijke en van hun lichamelijke ziekten (Mat.10:1,
Hand.3:1-8, 5:12-16, 14:8-10). Apostelen hadden en hebben dus de gave om mensen te gene-
zen (Mat.10:8). Zij konden eveneens na een gebed om de Geest van God bij gedoopte mensen
de handen opleggen, zodat ze de Heilige Geest ontvingen (Hand.8:14-17). De apostelen waren
en zijn eveneens profeten (Hand.10:9-20, 1Kor.15:50-53, 2Pet.3:3,4, Op.1:1-3),543 en hebben
een rechtstreeks mandaat van de Here (Joh.20:21-23, Ef.2:19,20). Ze hebben hun gaven en
talenten niet gekregen om er vervolgens niets mee te doen (Mat.25:14-30). Een apostel (of
Een uitgezondene/afgezant/boodschapper) had en heeft de opdracht om als evangelist en als
zendeling eropuit te trekken om het evangelie (= de blijde boodschap) in heel de wereld uit te
dragen (v.7 Mat.28:19). Zo is ook de hele Bijbel tot ons gekomen via profeten en door middel
van apostelen (Ef.2:19,20, vgl. 2Pet.3:1,2).

Iemand die zich een apostel noemt, moet aan de bovenstaande kenmerken voldoen. Dat is no-
gal wat (2Kor.12:12)! Er staat echter niet in de Bijbel, dat er na de 1e eeuw na Christus he-
lemaal geen apostelen en geen profeten meer voor zullen komen. Dat is absoluut niet het ge-
val (1Kor.12:28, 14:1, Ef.4:11, Op.11:3-8).544 Wel worden we gewaarschuwd voor valse
apostelen ofwel schijn-apostelen (2Kor.11:13). Mensen die zich apostel noemen, maar het
niet zijn, voldoen niet aan de kenmerken van een echte apostel. Het onderwijs en de levens-
houding van een apostel moet worden getoetst aan wat ons door de Bijbel als de woorden van
de Here is overgeleverd, maar als het daarmee niet in strijd is, dan heeft dat apostolisch on-
derwijs evenveel gezag.

Apostelen leiden niet een plaatselijke gemeente. Dat doen de oudsten. Ze stellen wel oudsten
en diakenen aan (Hand.6:1-6, 14:23, Tit.1:5), en hebben gezag over de Kerk van Jezus de Ge-
zalfde (Ef.2:19,20). Het werk van apostelen en profeten vormt het fundament van Gods Kerk,
waarvan de Here Jezus de Hoeksteen is (Ef.2:17-21, 2Pet.3:1,2).545

20 Toen (of Op dat moment/Dan) beval (of gebood) Hij (nadrukkelijk) de discipelen (of
de leerlingen/volgelingen),546 (zo)dat zij niemand (of niets) mochten (of zouden) zeggen (of
spreken), (om)dat Hij [( Jezus )] 547 de Gezalfde (= de Christus (Grieks)/de Messias (He-
breeuws)) is.

De Heiland wilde niet, dat de discipelen voor zijn sterven en opstanding uit de dood aan ande-
re mensen zouden vertellen, dat Hij de Gezalfde is, de Zoon van de levende God (Mark.8:30,
Luk.9:21, vgl. Mat.17:9, Mark.1:23-25, 9:9). Als zijn leerlingen dit zouden doen, zou dat een
verkeerde invloed kunnen hebben op het verloop van de komende gebeurtenissen.548 De
Meester zou zelf, op zijn tijd, tegen andere mensen duidelijk zeggen, dat Hij de Zoon van de

543 In het bijbelboek Handelingen (15:22-32) worden Judas en Silas evenals de apostelen óók profeten genoemd.
Dit impliceert, dat de apostelen eveneens profeten waren.
Profeten geven vooral rechtstreeks de boodschap door, die ze van de Almachtige hebben gekregen (2Pet.1:21).
Ze vertellen niet alleen iets over de toekomst, ook al wordt dat vaak (onbewust) gedacht. In veel gevallen krijgen
ze profetieën om de dienaren van de Here heel concreet te vermanen, te bemoedigen en op te bouwen.
544 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
545 Een hoeksteen zit ter versteviging boven in een hoek van een gebouw (Ps.118:22b).
546 In jongere handschriften staat hier zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen).
547 Dit woord staat niet in de Codex Sinaïticus.
548 Wanneer de Joden niet door het onderwijs en de wonderen van de Here Jezus tot het inzicht zouden komen,
dat Hij de Gezalfde is, dan zou dit ook niet gebeuren, als de discipelen van Hem dat openlijk zouden zeggen. Dit
zou alleen maar het conflict met de Farizeeën en Sadduceeën voortijdig kunnen laten escaleren, en de tijd om te
sterven was voor de Meester nog niet gekomen. Zijn leerlingen hadden nog veel onderwijs nodig.
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mensen is, die zou zitten aan de rechterhand van de Almachtige, en zou komen en verschijnen
in de wolken van de hemel (Mat.26:64). Nadat de Zoon van God was opgestaan uit de dood,
gaf Hij aan de apostelen de opdracht om overal in de wereld de blijde boodschap bekend te
maken (Mat.28:19).
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3. De 1e aankondiging van het lijden – Petrus wordt vermaand.

Hoofdstuk 16:21-23

21 Vanaf die tijd begon Jezus aan zijn discipelen te tonen, dat Hij moest vertrekken naar
Jeruzalem, en veel lijden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, gedood worden,
en op de 3e dag opstaan.

22 Petrus nam Hem apart, en begon Hem nadrukkelijk te waarschuwen, en zei: “God is U
goedgezind, Heer. Dit zal beslist niet met U gebeuren!”

23 Hij echter, keerde zich om, en zei tegen Petrus: “Ga weg achter Mij, satan! Jij bent
voor Mij een valstrik, doordat je niet bedacht bent op de dingen die van God zijn, maar op die
van de mensen.”



Vanaf de tijd dat Simon Petrus in Caesarea Filippi had gezegd, dat de Here Jezus de Gezalfde
is, de Zoon van de levende God (v.13-20, vgl. Mark.8:27-30, Luk.9:18-21), begon de Meester
aan zijn leerlingen duidelijk te maken, dat Hij naar Jeruzalem moest vertrekken. Daar zou hij
veel moeten lijden door de beschuldigingen en het geweld van de oudsten, overpriesters en
schriftgeleerden. Hij zou worden vermoord, maar Hij zou daarna op de 3e dag weer opstaan
uit de dood. Toen Petrus daarna de Heiland begon tegen te spreken, werd hij door Hem ern-
stig vermaand en gewaarschuwd (v.21-23, Mark.8:31-33, Luk.9:22).

21 Van(af/uit) die tijd (of toen/dan) begon Jezus aan zijn discipelen (of zijn leerlingen/
volgelingen) te tonen, (om)dat Hij moest vertrekken (of (weg)gaan/verdwijnen) naar (of tot/
(tot) in) Jeruzalem, en (of ook/zelfs) veel (of groot) lijden van( de zijde van/wege/uit/af) (=
door) de oudsten, [en (of ook/zelfs)] overpriesters (of hogepriesters) en (of ook/zelfs) schrift-
geleerden (of (godsdienst)leraren/schrijvers/klerken), [en (of ook/zelfs)] gedood worden, en
(of ook/zelfs) op de 3e dag opstaan (of worden opgewekt).

Tot nog toe had de Meester nog nauwelijks over zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood
tegen zijn leerlingen gesproken (vgl. Mat.9:15, 12:39,40). Toen het einde van zijn leven op
deze wereld in beeld begon te komen, vond de Heiland het nodig zijn discipelen daarop voor
te bereiden. Ze moesten ook weten, dat zijn dood niet een noodlottige mislukking zou beteke-
nen. Na 3 dagen zou Hij weer opstaan. Het zou dus uiteindelijk heel positief aflopen.

Omdat een goed besef over het einde van het leven van de Here Jezus op aarde nauwelijks tot
zijn leerlingen begon door te dringen, zou Hij deze boodschap meerdere keren moeten herha-
len (Mat.17:22,23, 20:17-19, 26:2).

Door de tegenstand en de vijandige besluiten van de oudsten, de overpriesters en de schriftge-
leerden zou de Mensenzoon veel moeten lijden, totdat de dood erop zou volgen.

De oudsten waren oorspronkelijk oude wijze mannen die waren aangesteld om recht te spre-
ken. Ze moesten er eveneens zorg voor dragen, dat het recht op een goede manier werd ge-
handhaafd en uitgevoerd (Num.11:16,17,24-29). Oudsten waren ook vertegenwoordigers van
het volk (Ex.24:9,10, Ps.107:32).

In Israël had één hogepriester de leiding over de andere priesters en over de Levieten.549 Een
hogepriester bleef de rest van zijn leven zijn funktie behouden. Tegen Gods wil in, benoemde
in die tijd de Romeinse prefect of koning van Judea een nieuwe hogepriester, als hij dat nodig
vond. De voorgaande hogepriester bleef slechts in naam zijn funktie behouden, en wordt voor
het onderscheid aangeduid als overpriester. In de praktijk kwamen in die tijd de hogepriester

549 Levieten waren nakomelingen van Levi, een zoon van Jakob. De Levieten die niet hoorden bij het priesterlijk
nageslacht van Aäron, hielpen de priesters bij hun werk in de tabernakel en de tempel in Israël.
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en de overpriesters uit dezelfde familie. Die Sadduceese familie had mede daardoor veel in-
vloed.

Een schriftgeleerde was oorspronkelijk iemand die goed kon lezen en schrijven. Later kreeg
dit woord de betekenis van onderzoeker, leraar en uitlegger van Gods wetten en de geschriften
van zijn profeten. Schriftgeleerden waren meestal Farizeeën.

In de tijd waarin de Here Jezus op aarde zijn werk deed, waren de overpriesters, de schriftge-
leerden en de oudsten (vgl. Luk.19:47) vertegenwoordigd in een Joodse Hoge Raad, die het
Sanhedrin werd genoemd. Deze raad, die uit 71 leden bestond, sprak recht in theologische en
politieke zaken.

22 [En/Ook/Zelfs] Petrus Hem apart (of bij zich) genomen hebbend(e) (= Petrus nam
Hem apart (of bij zich)), (en) begon Hem te vermanen (of verwijten te maken/te bestraffen) (=
nadrukkelijk te waarschuwen), zeggend(e) (= en zei): “(God is) U (of Jou/Je) goedgezind (of
gunstig gezind/genadig), Heer (of Meester/Eigenaar). Dit (of Dat) zal beslist niet (of zal
nooit/zal helemaal niet) (voor/bij/met/aan) U (of Jou/Je) (bedoeld) zijn (= Dit zal beslist niet
met U gebeuren/Dit zal U beslist niet gebeuren)!”

Petrus, die waarschijnlijk achter de Here Jezus stond (v.23), was blijkbaar zo onder de indruk
van de aankondiging van het lijden en sterven van zijn Meester, dat het positieve en wonder-
baarlijke bericht over de opstanding uit de dood hem niet eens opviel. Dat lijden en sterven
paste helemaal niet in het ideaalbeeld, dat hij van de Messias had. Mede daarom reageerde de
spontane discipel direct, en hij ging er fel tegenin.

Via zijn goedbedoelde waarschuwing echter, probeerde de satan (= de tegenstander) het lijden
van de Mensenzoon te verhinderen. Het was voor Hem als echt mens erg verleidelijk om niet
naar Jeruzalem te gaan, en zo zijn vreselijk lijden en spoedige dood te ontlopen. De Heiland
weerstond die verleiding. Hij stuurde de satan weg, en wees daarmee ook Petrus terecht.

23 Hij nu, (of maar/en) (= Hij echter,) hebbend(e) zich omgekeerd (= keerde zich om),
(en) zei (of sprak) tegen Petrus: “Ga (weg) (of Vertrek) achter(waarts) Mij, satan (of tegen-
stander) (vgl. Mat.4:10)! Jij (of Je/U) bent (voor) Mij een (val)strik (of een hindernis/struikel-
blok), (door/om)dat je (of jij/u) niet (of nee) bedacht bent op (of in gedachten houdt) de (din-
gen) d(i)e van God (zijn), maar (of eerder/toch/integendeel) (op) d(i)e van de mensen (zijn).”

Simon Petrus had vanuit zijn puur menselijke gedachtegang en menselijke liefde tegen de He-
re Jezus gesproken, en hij had geen rekening gehouden met de plannen van God. In het verle-
den hadden profeten immers gesproken over de Gezalfde die moest lijden om de straf en be-
rechting voor de zonden van de mensen te dragen (b.v. Ps.22:7-11, Jes.53). Johannes de Do-
per had nog over de Heiland gesproken als het lam van God, dat de zonde van de wereld zou
wegnemen (Joh.1:29). Nee, de Meester moest zijn leerlingen nog herhaaldelijk de moeilijke
en loodzware weg wijzen, die zou leiden naar de overwinnig.

In het vorige gedeelte (v.13-20) had Petrus zich nog als een rots(steen) gedragen (v.16,17),
maar in vers 22 was hij voor de Mensenzoon als een steen des aanstoots. Het is maar goed,
dat de Here Jezus hier zijn eigen weg is gegaan, en niet bezweken is voor de verleiding van de
satan.
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4. Het volgen van de Here Jezus.

Hoofdstuk 16:24-28

24 Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, en Mij volgen.”

25 “Immers, wie dan ook zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen, maar wie dan
ook omwille van Mij zijn leven zou verliezen, zal het vinden.”

26 “Wat zal immers, het voordeel voor een mens zijn, als hij ooit de hele wereld zou win-
nen, maar schade zou lijden aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?”

27 “De Zoon van de mensen zal immers komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn
hemelse knechten, en dan zal Hij een ieder vergelden overeenkomstig zijn daden.”

28 “Stellig zeg Ik tegen jullie: “Er zijn sommigen die hier staan, die de dood beslist niet
zullen ervaren, voordat zij ooit de Zoon van de mensen zullen zien verschijnen in zijn konin-
klijke waardigheid.”



Nadat Petrus de Heiland had tegengesproken, toen Hij voor de 1e keer openlijk over zijn toe-
komstig lijden vertelde, en de Meester zijn leerling daarover ernstig had vermaand (v.21-23,
Mark.8:31-33, Luk.9:22), begon de Mensenzoon aan zijn leerlingen uit te leggen, wat het be-
tekent, als iemand Hem wil volgen (v.24-28, vgl. Mark.8:34-9:1, Luk.9:23-27).

24 Toen (of Op dat moment/Dan) zei (of sprak) Jezus tegen zijn discipelen (of zijn leer-
lingen/volgelingen): “Als (of Indien) iemand (of wie (of wat) dan ook) achter (of na) Mij wil
komen, verloochen jezelf (gebiedend) (= moet hij zichzelf verloochenen), [en (of ook zelfs)]
neem zelf het kruis op (gebiedend) (= (moet hij) zijn kruis opnemen), en (of ook/zelfs) volg
Mij (gebiedend) (= en (moet hij) Mij volgen) (vgl. Mat.10:38).”

De uitdrukking je kruis opnemen heeft te maken met de Romeinse gewoonte dat iemand die
veroordeeld was om gekruisigd te worden, zelf zijn kruis naar de plaats van de terechtstelling
moest dragen. Zo iemand ging de dood tegemoet. Op die manier kon het enige tijd na de
kruisdood van de Heiland gebeuren, dat Christenen om hun geloof gekruisigd werden. Iemand
die God trouw wil dienen, moet ook de nadelige consequenties die dat met zich mee kan
brengen, aanvaarden; zelfs als je dat met je leven moet betalen.

Het opnemen van je kruis heeft echter veel meer positieve dan negatieve gevolgen. Wie dat
doet, wordt van zijn of haar eeuwige ondergang verlost. Wie bij de Here Jezus wil horen, ook
al zal hij of zij daardoor veel narigheid en lijden in dit leven ondervinden, zal eveneens delen
in zijn heerlijkheid en het eeuwige heil en geluk (Rom.8:17,18, 2Kor.1:5-7).

25 “Wie (of Welk(e)/Wat) ooit (of een keer/altijd) (= Wie dan ook/Wie ook maar) im-
mers (of want), zijn leven(sadem) (of zijn ziel) zou (of mocht) (graag) willen (of wensen te)
behouden (of redden), zal het verliezen, maar (of en/nu) wie (of welk(e)/wat) ooit (of een
keer/altijd) (= wie dan ook/wie ook maar) om(wille van) Mij zijn leven(sadem) (of zijn ziel)
zou (of mocht) verliezen, zal het vinden (of zien/ontdekken/aantreffen) (vgl. Mat.10:39).”

In vers 25 hebben we te maken met een paradox (= een schijnbare tegenstrijdigheid): Wie dan
ook zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. maar wie dan ook omwille van Mij zijn
leven zou verliezen, zal het vinden.

Met zijn leven(sadem) ofwel zijn ziel wordt het innerlijk van de mens bedoeld, zoals de ge-
voelens en het bewustzijn. Het lichaam van een mens kan sterven en vergaan, maar de ziel
blijft. God redt de ziel ofwel het leven van al zijn dienaren (en dienaressen).
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Met wie dan ook zijn (of haar) leven zou willen behouden, worden alle mensen bedoeld, die
hun leven het meest waardevol vinden, en dat graag ten koste van alles in stand willen hou-
den. Zij zijn niet bereid hun leven op te offeren om de Messias te dienen. Zij zullen het eeu-
wige en gelukkige leven bij de hemelse Vader daardoor verliezen.

Met wie dan ook omwille van Mij zijn (of haar) leven zou verliezen, worden de volgelingen
van de Heiland aangeduid. Zij hebben aan Hem hun leven overgegeven, en zijn bereid om hun
leven voor de Meester op te offeren; hun leven desnoods omwille van Hem te verliezen. Zij
weten, dat de Here hun leven leidt, en dat geeft rust. Zij zullen door hun grote liefde voor de
Zoon van God voor eeuwig leven (Joh.3:36, 5:24, 6:47,54, 1Joh.5:11), en na het sterven van
hun lichaam voor altijd gelukkig zijn, want ze zullen een nieuw lichaam krijgen, dat veel beter
zal zijn, dan het onvolmaakte lichaam dat we op deze aarde hebben (1Kor.15:50-54, Fil.3:21).

26 “Wat (of Welk(e)/Wie) zal immers, (of want) het voordeel (of het nut) zijn 550 voor
een mens, als (of indien) (ooit) hij de (ge)hele wereld zou (of mocht) winnen, maar (of en/nu)
zou (of mocht) schade lijden aan zijn ziel (of zijn leven(sadem))? Of wat (of welk(e)/wie) zal
een mens geven in ruil voor (of (als) ruilmiddel (of (als) losgeld) (voor)) zijn leven(sadem) (of
zijn ziel)?”

Als iemand schade lijdt aan zijn (of haar) ziel, dan gaat het leven van zo iemand de verkeerde
kant op. Dit kan er zelfs toe leiden, dat het leven van die persoon voor eeuwig verloren zal
gaan in de hel (vgl. Mat.10:28).551

Wanneer het eeuwige leven van iemand voor eeuwig en altijd verloren is gegaan, dan zal er
geen geschikt ruilmiddel zijn om zijn of haar leven te kunnen loskopen en bevrijden uit de hel.
Dat zal voor altijd onmogelijk zijn, want het is met geen losgeld te betalen (vgl. Mat.25:46).
Voor geld is wel veel, maar niet alles te koop (Ps.49:8,9). Het eeuwige leven kun je alleen van
God krijgen uit genade (1Pet.1:18,19, vgl. Mat.18:23-27). Hij kan dat geven, doordat zijn
zoon Jezus de Gezalfde door zijn lijden en sterven voor alle zonden van de hele wereld al
heeft betaald (Joh.3:16,17, Hebr.9:26-28, 1Joh.2:1,2).552

27 “De Zoon (of De Nakomeling/Afstammeling) van de mensen zal immers (of want)
komen (of verschijnen) in (of met/door) de heerlijkheid van zijn Vader met zijn (hemelse)
knechten (of zijn engelen/boodschappers), en (of ook/zelfs) dan (of op dat moment/in die tijd/
toen) zal Hij een ieder vergelden volgens (of door middel van) (= overeenkomstig) zijn daad
(of zijn handeling) (= zijn daden).”

Wanneer de Zoon van de mensen 553 zal komen of verschijnen in de heerlijkheid van zijn Va-
der, dan zal Hij bekleed zijn met die prachtige en liefdevolle heerlijkheid. Dat is een heerlijk-

550 In de Codex Sinaïticus staat hier zal … het voordeel (of het nut) zijn, maar in jongere handschriften lezen we
is … het voordeel (of het nut).
551 De hel moet niet worden verward met het dodenrijk. De mensen die de hemelse Vader niet willen dienen,
gaan na hun sterven naar het dodenrijk (Ps.9:18, 31:18b, 49:14,15, Luk.16:23). Daar wachten ze op hun eeuwige
bestemming (Dan.12:2, Mat.25:46a, Joh.5:28,29). Bij het laatste oordeel zal het dodenrijk met de doden in de
poel van vuur (= de hel) worden geworpen (Op.20:11-15).
552 Dit betekent niet, dat alle mensen daarvan gebruik maken. Iedereen die God in gehoorzaamheid wil dienen,
kan vergeving van zonden krijgen, en voor eeuwig worden verlost. In principe kan iedereen zalig worden, want
de Here Jezus heeft alle schuld al betaald!
553 De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar gaat het over
een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt tot aan de troon van God. We
kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon van de mensen ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd
gegeven over alle volken. (Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.) Met de term de Zoon
van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een mens uit een menselijk geslacht is geboren,
maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig koning zou worden.
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heid die zo mooi en schitterend is, dat zondige mensen die nauwelijks of niet kunnen verdra-
gen (Ex.33:17-23, 34:30-35, 1Kon.8:10,11, enz.).

In vers 27 gaat het over de terugkeer van de Here Jezus naar de aarde. Dan zal Hij samen met
zijn Vader gaan rechtspreken over alle mensen, en een ieder van hen vergelden overeenkom-
stig zijn (of haar) daden.

28 “Stellig (of Inderdaad/Echt/Zeker/Amen) zeg (of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u):
[(om)dat] 554 “(Er) zijn enige (of (een zeker) iemand/een (zeker(e))) (= Er zijn sommigen) van
d(i)e hier staand(e) (of stilstaand(e)/standhoudend(e)) (= Er zijn sommigen die hier staan), die
(of dat) (de) dood beslist niet (of nooit/geenszins) zouden (of mochten) (kunnen/moeten) (=
zullen) smaken (= ervaren/meemaken), tot(dat) (of tot en met/zolang (als)) (= voordat) ooit
(of een keer/altijd) zij de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen zouden (of
mochten) (kunnen/moeten) (= zullen) zien (of weten) verschijnend(e) (of komend(e)) (= ver-
schijnen/komen) in (of met/door) zijn koningschap (of zijn koninkrijk) (= zijn koninklijke
waardigheid).”

Sommige mensen die daar stonden, zouden dus beslist niet sterven, voordat zij ooit de Men-
senzoon zouden zien verschijnen in zijn koninklijke waardigheid. Het klonk misschien ongelo-
felijk, maar het was toch zeker waar. Het is dan ook echt gebeurd. Sommige mensen die daar
stonden, hebben inderdaad voor hun sterven de Meester zien verschijnen in zijn koninklijke
waardigheid.

Het kan hier (v.28) niet gaan over de tijd dat de Here Jezus zal terugkomen naar de aarde, en
samen met de hemelse Vader het leven van alle mensen zal beoordelen. De Mensenzoon wist
toen in elk geval niet, wanneer Hij zal terugkeren om recht te spreken. Dat wist in die tijd
alleen God de Vader (Mat.24:36, Mark.13:32). De Heiland kon daardoor ook niet weten, wie
van de mensen die daar stonden, dat nog zouden meemaken, voordat ze zouden sterven, en
wie dat allemaal voor hun overlijden niet meer zouden meemaken. Daar komt nog bij, dat de
Meester nu nog steeds niet is teruggekomen naar de aarde, maar de mensen die daar toen
stonden, wel allemaal zijn gestorven; ook de apostelen uit die tijd!

Nee, 6 dagen later zouden de discipelen Petrus, Johannes en Jakobus met de Here Jezus een
hoge berg opklimmen. Daar zouden ze, voordat ze zouden sterven, de Zoon van de mensen
zien verschijnen in zijn koninklijke waardigheid (Zie Mat.17:1-6.).

554 Het woord (om)dat staat wel in de Codex Sinaïticus, maar niet in jongere handschriften. Dat woord kan echter
beter worden weggelaten, want de zin wordt daardoor overzichtelijker en duidelijker, terwijl de betekenis er niet
door verandert.
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5. De verheerlijking van Gods Zoon op de berg.

Hoofdstuk 17:1-13

1 Zeven dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee, en bracht
hen naar boven op een hoge berg alleen.

2 Hij werd van gedaante veranderd voor hun ogen, en zijn gezicht straalde als de zon.
Zijn kleren nu, waren wit geworden als het licht.

3 Zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, en zij spraken met Hem.

4 Petrus antwoordde, en zei tegen Jezus: “Heer, het is goed, dat wij hier zijn. Als U het
wilt, zou ik hier 3 loofhutten kunnen maken, voor U één, voor Mozes één, en voor Elia één.”

5 Terwijl hij nog praatte, zie, een wolk vol licht overschaduwde hen, en zie, een stem
vanuit de wolk zei: “Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Wie Ik een genoegen heb. Luistert naar
Hem!”

6 Toen de discipelen dit hoorden, vielen zij neer op hun gezicht, en werden zij heel erg
bang.

7 Jezus kwam bij hen, en raakte hen aan, en zei: “Staat op, en weest niet bang!”

8 Zij nu, sloegen hun ogen op. Zij zagen niemand meer dan alleen Jezus.

9 Terwijl zij afdaalden van de berg, droeg Jezus hun op, en zei: “Jullie moeten tegen
niemand iets vertellen over wat jullie hebben gezien, voordat de Zoon van de mensen vanuit
de doden zal zijn opgestaan.”

10 Zijn discipelen vroegen Hem, en zeiden: “Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen,
dat Elia eerst moet komen?”

11 Hij nu, antwoordde, en zei: “Elia komt inderdaad, en hij zal alles herstellen.”

12 Ik echter, zeg tegen jullie, dat Elia nu al gekomen is, en zij hebben hem niet herkend,
maar met hem hebben ze gedaan wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon van de mensen door hen
moeten lijden.”

13 Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johannes de Doper tegen hen gesproken
had.



Op de 7e dag, nadat Gods Zoon aan zijn leerlingen had uitgelegd, wat het betekent, als iemand
Hem wil volgen (Mat.16:24-28, vgl. Mark.8:34-9:1, Luk.9:23-27), vond op een berg de ver-
heerlijking van de Here Jezus plaats (v.1-13, vgl. Mark.9:2-13, Luk.9:28-36). Daarbij ver-
scheen de Mensenzoon aan 3 van zijn discipelen: Petrus, Jakobus en Johannes, in zijn konin-
klijke waardigheid (Mat.16:28). Door deze gebeurtenis werd de Heiland bemoedigd, en voor-
bereid op zijn lijden en sterven (Luk.9:30,31). Ook werden de discipelen die erbij waren, ver-
sterkt in hun geloof, dat Jezus de Gezalfde (= de Messias) is; de Zoon van God.

1 [En/Ook/Zelfs] na 6 dagen (= Zeven dagen later) 555 neemt (= nam) Jezus Petrus, [en
(of ook/zelfs)] Jakobus en (of ook/zelfs) zijn broer Johannes mee (of bij zich) (vgl. Mat.26:37,

555 In het bijbelboek Matteüs lezen we, dat de verheerlijking van de Zoon van God op de berg, 6 dagen na zijn
onderwijs in het vorige gedeelte (Mat.16:24-28) plaatsvond. Volgens het Evangelie van Lukas duurde dat 8 da-
gen (Luk.9:28). Dit komt, doordat Matteüs de 6 dagen telt, die tussen de 2 gebeurtenissen in liggen, terwijl Lu-
kas de dag van het laatstgenoemde onderwijs (Luk.9:23-27) en de dag van de verheerlijking op de berg erbij re-
kent (Luk.9:28-36). Die verheerlijk op de berg gebeurde dus op de 7e dag na het laatstgenoemde onderwijs van
de Mensenzoon in het vorige gedeelte (Mat.16:24-28).
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Mark.5:37), en (of ook/zelfs) brengt (= bracht) hen naar boven naar (of tot/(tot) in) (= op) een
hoge berg (of een hoge heuvel) [door middel van (of volgens)] alleen (of apart/afgezonderd).

De Meester nam deze 3 discipelen wel vaker apart mee. Zo waren van de discipelen alleen Si-
mon Petrus, Johannes en Jakobus bij Hem, toen de dochter van Jaïrus uit de dood werd opge-
wekt (Mark.5:37, Luk.8:51), en ze waren eveneens alleen alle 3 bij Hem in de hof van Getse-
mané (Mark.14:32,33). Deze discipelen konden daardoor later als getuigen over die gebeurte-
nissen vertellen (b.v. 2Pet.1:16-18).

Waar die hoge berg of hoge heuvel lag, is in de tekst niet aangegeven. Misschien is het de
berg Hermon in de buurt van Ceasarea Filippi (Mat.16:13), maar dat is niet zeker.

2 [En/Ook/Zelfs] Hij werd (van gedaante) veranderd voor (of in tegenwoordigheid van)
hen (= voor hun ogen), en (of ook/zelfs) zijn (aan)gezicht (of zijn aanblik/uiterlijk) straalde
(of gaf licht/scheen) (zo)als de zon. Zijn (boven)kleren nu, (of en/maar) waren wit geworden
(of gebeurd/ontstaan) (zo)als het licht.

Terwijl de gezalfde Jezus aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en zijn
kleren (Luk.9:29). Zijn stralende gezicht is goed te vergelijken met de glans van het gezicht
van de profeet Mozes, toen hij de berg afkwam met de 2 tafels waarop de 10 geboden ston-
den (Ex.34:29-35).

De verheerlijking van de Mensenzoon gebeurde waarschijnlijk ’s nachts, want Petrus, Johan-
nes en Jakobus vielen in slaap, en na enige tijd werden ze weer wakker (Luk.9:32). Ook gin-
gen ze de volgende dag weer naar beneden (Luk.9:37).

3 [En/Ook/Zelfs] zie (of kijk), aan hen verschenen Mozes en (of ook/zelfs) Elia met
Hem sprekend(e) (= Elia, en zij spraken met Hem).

Aan de 3 discipelen (en de Here Jezus natuurlijk) verschenen 2 belangrijke en bekende profe-
ten uit het Oude Testament: Mozes en Elia (Deut.34:10-12, 1Kon.18:22,36). Het was dus niet
zo, dat ze alle 3 apart een visioen zagen, dat ook nog precies hetzelfde was. Nee, het was rea-
liteit. Het gebeurde, terwijl zij erbij waren, zodat ze later als getuigen over deze geschiedenis
konden vertellen.

De discipelen Simon Petrus, Johannes en Jakobus hadden Mozes en Elia natuurlijk nog nooit
gezien. Toch herkenden ze die 2 mannen als Mozes en Elia. Blijkbaar had God voor die her-
kenning gezorgd.

Zowel bij de profeet Mozes als bij Elia verliep het einde van het leven anders, dan bij vrijwel
alle andere mensen. Kort na zijn overlijden werd Mozes door de Here begraven (Deut.34:5,6,
vgl. Judas 1:9), en zijn ziel werd door God meegenomen naar de hemel. Daar kreeg hij een
nieuw verheerlijkt lichaam, zoals uit deze gebeurtenis van de verheerlijking op de berg blijkt.
De profeet Elia werd door de Here met lichaam en ziel in een storm meegenomen naar de
hemel (2Kon.2:1-11). Evenals Mozes had hij op de berg een verheerlijkt lichaam, dat de aan-
wezige heerlijkheid van de Almachtige kon verdragen.

De profeten Mozes en Elia spraken met de Here Jezus over zijn toekomstig lijden en sterven
in Jeruzalem (Luk.9:30,31).556

4 Petrus antwoordend(e) (= antwoordde), en (of nu/maar) zei (of sprak) tegen Jezus:
“Heer (of Meester/Eigenaar), het is goed, (dat) wij hier zijn. Als (of Indien) U (of Jij/Je) (het)

556 Mozes had aan de Israëlieten de wetten van Almachtige bekendgemaakt, en Elia had als een belangrijk pro-
feet onder Gods volk zijn werk gedaan. De Heiland zou door zijn lijden en sterven de wetten die dat lijden en
sterven lieten uitbeelden, hun volle betekenis geven; en Hij zou op die manier de profetieën over de lijdende en
stervende Messias, vervullen.
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wil(t), zou (of mocht) ik 557 hier 3 tenten (= 3 (loof)hutten) (kunnen) maken (of doen), voor U
(of Jou) één, [en (of ook/zelfs)] voor Mozes één, en (of ook/zelfs) voor Elia één.”

Simon Petrus dacht, dat het maar goed was, dat hij, Johannes en Jakobus bij deze prachtige
gebeurtenis aanwezig waren. Hij wilde niet, dat Mozes en Elia weg zouden gaan. Hij wilde
graag die heerlijkheid vasthouden. Mozes en Elia moesten volgens hem hier nog maar een tijd
blijven (Luk.9:33). Daarom vroeg Petrus aan zijn Meester, of hij met de 2 andere discipelen
3 loofhutten van takken en bladeren mocht bouwen. Die hutten zouden de Here Jezus en zijn
2 gasten kunnen beschermen tegen de kou van de nacht en tegen de hitte van de zon als de
volgende dag zou aanbreken.

Hij had nog niet begrepen, dat de Heiland eerst moest lijden en sterven aan het kruis om voor
de zonden van de mensen te betalen (vgl. Mat.16:21). Pas daarna zal vele eeuwen later het op
de nieuwe aarde tot eeuwige heerlijkheid kunnen komen. Zonder het te weten en beseffen,
ging Petrus opnieuw dwars tegen de plannen van God in (vgl. Mat.16:22,23).

5 Nog (meer) (of Nog verder) hij pratend(e) (of sprekend(e)/vertellend(e)) (= Terwijl hij
nog praatte (of sprak/vertelde)), zie (of kijk), een wolk vol licht (of een (ver)lichte wolk) over-
schaduwde hen, en (of ook/zelfs) zie (of kijk), een stem (of een klank) (van)uit (of bij/van-
(daan/af)) de wolk zeggend(e) (= zei): “Dit (of Deze) is mijn Zoon (of mijn Nakomeling/Af-
stammeling), de geliefde, in (of met/door) Wie (of Welk(e)/Wat) Ik een genoegen (of een
welgevallen) heb (of de geliefde, met Wie Ik ingenomen ben) (Mat.3:17b). Luistert naar (of
Hoort (naar)) Hem!”

Terwijl Petrus nog niet helemaal was uitgesproken, werden hij en de 2 andere discipelen over-
schaduwd door een wolk vol licht (vgl. Ex.13:21, 19:9, 24:15-18). Die wolk was aan de bo-
venkant vol licht van de heerlijkheid van God, en overschaduwde de 3 discipelen om hen
daartegen te beschermen, want die heerlijkheid is voor zondige mensen niet te verdragen.
Daarvoor is de heerlijkheid van de hemelse Vader te groot (Ex.33:18-23).

Opnieuw sprak de Almachtige dezelfde woorden, die Hij had gezegd, vlak nadat de Here Je-
zus door Johannes de Doper was gedoopt (Mat.3:17b): “Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Wie
Ik een genoegen heb (vgl. Jes.42:1, Mat.12:18, 2Pet.1:17).” Aan die woorden voegde Hij ook
nog een belangrijke opdracht voor de discipelen toe: “Luistert naar Hem!”

Zo riep God de 3 discipelen op om niet in de eerste plaats bezig te zijn met hun eigen goedbe-
doelde plannen, maar om vooral goed naar zijn lieve en aangename Zoon Jezus te luisteren;
ook als Hij sprak over zijn lijden en sterven. Door deze indrukwekkende gebeurtenis gaf Hij
bovendien nog een keer aan, dat hun Meester zijn Zoon is. Zo werden Petrus, Johannes en
Jakobus eveneens bevestigd en versterkt in hun geloof, dat de Here Jezus de Messias (= de
Gezalfde) is.

Toch nog toe hadden de 3 discipelen de aanwezige heerlijkheid kunnen verdragen, maar toen
God de Vader in de wolk vol licht verscheen, en Hij zijn stem liet horen, werd het hen te veel.
Zij vielen op hun gezicht, en werden heel erg bang (vgl. Ex.20:19, Deut.5:26).

6 [En/Ook/Zelfs] de discipelen (of de leerlingen/volgelingen) (dit/het) horend(e) (=
Toen de discipelen dit hoorden), vielen zij (neer) (of stortten zij neer) op hun (aan)gezicht, en
(of ook/zelfs) werden zij heel erg (of zeer (sterk)/geweldig) bang (of bevreesd).

Wat er daarna precies is gebeurd, wisten de discipelen niet, en dat konden ze ons dus ook niet
vertellen. Pas toen de hemelse Vader zich met zijn heerlijkheid had teruggetrokken, en Mozes
en Elia met Hem weer naar de hemel waren gegaan, richtte de Here Jezus zich tot Petrus, Jo-

557 In de Codex Sinaïticus staat hier zou (of mocht) ik, maar in jongere handschriften lezen we in plaats daarvan
zouden (of mochten) wij.
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hannes en Jakobus. Om hen te bemoedigen raakte Hij hen aan (vgl. Op.1:17). Ze hoefden niet
meer bang te zijn. Die overweldigende heerlijkheid was voorbij. Blijkbaar had de Mensen-
zoon ook geen verheerlijkte gedaante meer.

7 [En/Ook/Zelfs] Jezus ((dicht)er)bij (hen) gekomen (= Jezus kwam bij hen), (en) raakte
hen aan (of pakte hen vast), en (of ook/zelfs) zei (of sprak): “Staat op, en (of ook/zelfs) weest
(toch) niet bang (of vreest (toch) niet/hebt (toch) geen ontzag)!”

8 Zij nu, (of en/maar) opslaand(e) hun ogen (= Zij nu, sloegen hun ogen op). Zij zagen
(of merkten … (op)) niemand (of niet één/niets) (meer) dan (of behalve (als)/tenzij/als (toch)
niet) alleen Jezus.

9 [En/Ook/Zelfs] afdalend(e) (of neerdalend(e)/naar beneden komend(e)) zij (= Terwijl
zij afdaalden) van(af/uit) de berg, droeg Jezus hun op (of gebood (of beval) Jezus hun), zeg-
gend(e) (= en zei): “Jullie zouden (of mochten) (tegen/aan) niemand (iets) (moeten/kunnen)
vertellen (of spreken/zeggen) (over) (= Jullie moeten tegen niemand iets vertellen over) het
geziene (= wat (door jullie) is gezien/wat (jullie) hebben gezien), tot(dat) (of zolang (als)/tot
en met) (= voordat) de Zoon (of de Nakomeling/Afstammeling) van de mensen (van)uit (of
bij/van(daan/af)) (de) doden zou (of mocht) (= doden zal) zijn opgestaan.”

De volgende dag ging de Here Jezus met Simon Petrus, Johannes en Jakobus weer naar bene-
den (Luk.9:37). Terwijl ze de berg afdaalden, zei de Heiland tegen de 3 discipelen, dat zij
voor zijn sterven en opstanding uit de dood aan andere mensen niets over deze indrukwek-
kende gebeurtenis moesten vertellen (vgl. Mat.16:20). Als ze dat zouden doen, dan zouden ze
daarmee openlijk aangeven, dat hun Meester de Zoon van God is (Mark.8:30, Luk.9:21,
vgl. Mark.1:23-25, 9:9). Dan zou dat een verkeerde invloed kunnen hebben op het verloop
van de komende gebeurtenissen.558 De Here Jezus zou zelf, op zijn tijd, tegen andere mensen
duidelijk zeggen, dat Hij de Zoon van de mensen is, die zou zitten aan de rechterhand van de
Almachtige, en zou komen en verschijnen in de wolken van de hemel (Mat.26:64). Nadat
Gods Zoon was opgestaan uit de dood, gaf Hij aan de apostelen de opdracht om overal in de
wereld de blijde boodschap bekend te maken (Mat.28:19). Toen heeft Petrus ook deze gebeur-
tenis verteld (2Pet.1:16-18).

De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar
gaat het over een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt
tot aan de troon van God (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon
van de mensen ofwel die Mensenzoon een eeuwig koningschap werd gegeven over alle vol-
ken.559 Met de term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een
mens uit een menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig ko-
ning zou worden. Het was voor Petrus, Johannes en Jakobus wel duidelijk, wat hun Meester
daarmee bedoelde.560

Kort na de verheerlijking van de Heiland op de berg begrepen deze 3 discipelen niet, dat Hij
sprak over zijn opstanding uit de doden (Mark.9:10). Het sterven en weer levend worden van

558 Wanneer de Joden niet door het onderwijs en de wonderen van de Here Jezus tot het inzicht zouden komen,
dat Hij de Gezalfde is, dan zou dit ook niet gebeuren, als de discipelen van Hem dat openlijk zouden zeggen. Dit
zou alleen maar het conflict met de Farizeeën en Sadduceeën voortijdig kunnen laten escaleren, en de tijd om te
sterven was voor de Meester nog niet gekomen. Zijn leerlingen hadden nog veel onderwijs nodig.
559 Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijpskerk, 2019.
560 Of de meeste andere mensen uit die tijd de verstrekkende betekenis van de term de Zoon van de mensen had-
den begrepen, is natuurlijk de vraag. Het is niet aannemelijk, dat de volledige inhoud van die term toen voor
iedereen echt duidelijk was, maar daar gaat het in dit bijbelgedeelte van het boek Matteüs niet om.
Zie eventueel Strack H.L. und Billerbeck P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch,
deel 1: Das Evangelium nach Matthäus, 4e München, 1965, pag. 485, 486 en 958.
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Jezus de Gezalfde, die de geliefde Zoon van God is; nee, daar begrepen Petrus, Johannes en
Jakobus niets van. Ze kenden alleen maar een opstanding uit de doden op de laatste dag, dat
de oude wereld nog zal bestaan, voordat die helemaal zal vergaan (Joh.11:24). Mede daarom
vroegen ze zich af, hoe het dan zou zijn met de profeet Elia, die volgens de schriftgeleerden
zelfs voor de komst van de Messias nog een keer zou moeten komen. Dan zou toch het herstel
van Israël moeten beginnen?

10 [En/Ook/Zelfs] zijn discipelen (of zijn leerlingen/volgelingen) vroegen Hem, zeg-
gend(e) (= en zeiden): “Wat (of Welk(e)/Wie) (= Hoe/Waarom) (kunnen) ((wel)nu) dan (of
dus) de schriftgeleerden (of de (godsdienst)leraren/schrijvers/klerken) zeggen (of verklaren),
(om)dat Elia eerst moet komen (of verschijnen)?”

De schriftgeleerden verwachtten opnieuw de komst van de profeet Elia. Die verwachting was
gebaseerd op profetieën uit het bijbelboek Maleachi. Daarin wordt geprofeteerd over

1. de knecht (of de boodschapper/engel) = Johannes de Doper (mogelijk als een Elia),
2. de Knecht (of de Boodschapper/Engel) van het verbond = de Here Jezus (Mal.3:1),
3. en een Elia als de voorloper van God de Vader en Koning Jezus (Mal.4:5).561

De Here Jezus is voor de 1e keer als mens naar de aarde gekomen om de mensen te verlossen
van hun zonden. Voor de 2e keer zal Hij naar deze wereld komen als koning en rechter. De
wegbereider (of voorloper) van de komst van God de Vader en van de 2e komst van de Men-
senzoon had de profeet Maleachi eeuwen geleden aangeduid met de naam Elia (Mal.4:5).562

De meeste Joden geloofden, dat de Messias (= de Gezalfde) maar 1 keer terug zou komen. Hij
zou hen dan niet alleen verlossen, maar ook zou met zijn komst naar de wereld de grote dag
van het eindoordeel van God aanbreken. Davids grote Zoon zou al zijn vijanden vernietigen.
Hij zou de Romeinen het land uitjagen, en zijn eeuwig koninkrijk op aarde stichten. Daardoor
dachten de meeste mensen in Israël, dat de wegbereider van de 1e komst van de Messias naar
de aarde dezelfde persoon was als de wegbereider van zijn 2e komst.

Onder invloed van deze gedachtegang, en doordat de Mensenzoon over zijn opstanding uit de
dood had gesproken (Mark.9:9-11), vroegen de 3 discipelen die Mozes en Elia hadden gezien,
aan hun Meester: “Hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen, dat Elia eerst moet komen?”
Johannes de Doper had immers gezegd, dat hij niet Elia was (Joh.1:21),563 en voordat de Mes-
sias zou sterven, was de profeet Elia die de mensen zou voorbereiden op zijn komst, niet ge-
komen. Daar kwam nog bij, dat Elia met Mozes weer naar de hemel was gegaan. Hij had de
mensen niet voorbereid op de komst van Gods Zoon. Wat de schriftgeleerden hadden gezegd,
klopte dan toch niet?

De Here Jezus ging bij zijn antwoord direct een onderscheid maken tussen zijn 1e komst als
mens naar deze aarde en zijn 2e komst. In vers 11 sprak Hij over de jaren vlak voor zijn
2e komst als rechter naar deze wereld, en in vers 12 over de tijd kort voor zijn 1e komst als
mens om zijn dienaren te verlossen van hun zonden.

11 Hij nu, (of en/maar) antwoordend(e) (= antwoordde),564 (en) zei (of sprak): 565 “Elia
komt (of verschijnt) inderdaad (of echt/wel(iswaar)),566 en (of ook/zelfs) hij zal al(le(s)) (of
allen/ieder(een)/elk) herstellen (of weer in de juiste toestand brengen).”

561 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
562 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
563 Johannes de Doper zei van zichzelf, dat hij niet Elia was. Hij deed geen wonderen en tekenen, zoals die pro-
feet. Hij was niet die grote en machtige Elia die de Joden toen verwachtten, en hij kondigde ook niet de komst
van de Messias Jezus vlak voor de dag van het laatste oordeel aan. Hij wilde vooral de weg vlak (laten) maken
voor de Zoon van God (Joh.1:21,23, vgl. Luk.1:17).
564 In jongere handschriften staat hier Jezus nu, antwoordde.
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Ja, in de toekomst komt Elia inderdaad, en hij zal alles herstellen. De Zoon van God gaf dui-
delijk aan, dat die profetie van Maleachi zeker in vervulling zal gaan (Mal.4:5,6). Deze pro-
feet zal als de 3e Elia de mensen oproepen tot bekering en tot het herstel van de eer van God.
Daarbij gaat het vooral om een geestelijk herstel, en niet om het politieke herstel van de staat
Israël.

Na zijn lijden en sterven steeg de Here Jezus van de aarde op naar de hemel (Hand.1:9). Hij
kwam de hemel binnen, en Hij nam plaats op de troon aan de rechterhand van God de Va-
der (Hand.2:33-36). De almachtige Heer gaf aan Hem de koninklijke macht over heel de
schepping (Dan.7:13,14, Op.1:5). Deze belangrijke gebeurtenissen zijn al achter de rug. Wij
leven vandaag ongeveer 2000 jaren later.

Kort voordat de Meester als koning terug zal komen, komt Jahweh (Zach.14:3-7). Met Jah-
weh wordt God de Vader bedoeld (Zach.14:7, vgl. Mat.24:36, Mark.13:32, Ps.110:1).567 Hij
zal eerst alles aan de voeten van de Messias Jezus onderwerpen (Ps.2, 110:1, Hand.2:33-36,
Hebr.1:13,14, 10:12,13). Daarna zal de Zoon van de Almachtige terugkomen, zoals Hij is
weggegaan (Hand.1:11). Dan komt de grote dag van het eindoordeel van de Here.

Voordat Jahweh zal komen, zal Hij de profeet Elia sturen (Mal.4:5).568 Een lange periode na
de bekering van het overgrote deel van de Joden en Israëlieten zal een profeet als Elia (met
één of meer andere profeten) enkele jaren voor de komst van de hemelse Vader de heidenen
oproepen tot bekering (Op.11:3-6). In de staat Israël zal die oproep leiden tot verder herstel
van de eer van God in de harten van verreweg de meeste mensen die daar wonen. Ze zullen
door het werk van die profeet ook worden voorbereid op de dingen die kort daarna zullen
gaan gebeuren.

In het bijbelboek Openbaring wordt het profetische werk van de 2 getuigen vergeleken met
dat van de profeten Mozes en Elia. Vuur zal uit hun mond komen, en het zal hun vijanden
verslinden. Als iemand hun kwaad zal willen doen, zal hij worden gedood. Deze profeten en
getuigen van God zullen de hemel kunnen sluiten, zodat er geen regen zal vallen (Op.11:5,6,
vgl. 1Kon.17:1, Jak.5:17).569 Een groot en machtig profeet als (de 3e) Elia zal (samen met een
profeet zoals Mozes) de mensen met woorden en tekenen waarschuwen.570

Toch zal evenals bij de waarschuwingen van de 1e profeet Elia en van Johannes de Doper als
de 2e Elia (Luk.1:13-17) het overgrote deel van de mensen op de aarde niet naar die profeet
als (de 3e) Elia luisteren (vgl. Mat.11:16-19, 21:32). Kwaadaardige mensen zullen hem uitein-
delijk zelfs vermoorden. Ze zullen erg blij zijn met zijn dood (Op.11:7-10).

God zal echter zijn woorden waarmaken. Een korte tijd na het vermoorden van die 3e profeet

565 In jongere handschriften staat hier (en) zei (of sprak) tegen hen: ….
566 In jongere handschriften staat hier Elia komt (of verschijnt) inderdaad (of echt/wel(iswaar)) eerst, en ….
567 De Statenvertalers vertaalden Gods naam Jahweh met de HEERE. Geen mens kan Hem (volledig) zien, want
dan zou hij of zij sterven (Ex.33:18-23). De heerlijkheid van Jahweh is daarvoor veel te groot.
De Here Jezus wordt echter nergens in de Bijbel met Jahweh aangeduid. Hij kan wél door mensen worden ge-
zien. Voor zijn komst als een sterfelijk mens op deze wereld, vertoonde de Zoon van God zich aan sommige
mensen als dé Knecht van de Here ofwel dé Knecht van Jahweh. Bij de beschrijvingen van zijn verschijningen in
het Oude Testament blijkt dat uit het tekstverband (Gen.16:10-13, 22:11,12, 31:11-13, Ex.3:2, Num.22:22-35,
Joz.5:13-15, Richt.6:11-23, 13:3-22, Zach.1:8-12).
568 Zie Turennout T. van, Maleachi, boodschapper van Jahweh, Grijpskerk, 2018.
569 Ook hebben de getuigen net als Mozes, de macht van God gekregen om water in bloed te veranderen, en de
aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak als ze dat willen.
Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Grijpskerk, 2022.
570 Je zou kunnen zeggen, dat de profeet Elia in de Bijbel als een herhalend motief wordt gebruikt. Een motief is
de kleinste betekenisvolle eenheid in tijd en ruimte binnen een verhaal. Elia of een grote profeet als Elia treedt
op in donkere tijden met veel slechtheid en zonden.
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Elia zal de aarde worden vernietigd (Ps.102:26,27, Mat.24:35, Luk.21:33, 2Pet.3:10-12). De
mensen die de Here niet wilden gehoorzamen, zullen dan door Hem voor altijd en eeuwig
worden veroordeeld (Op.20:14,15). De berechting van de kwaadaardige mensen zal eveneens
de bevrijding betekenen voor de gelovigen die God dienen. Voor hen zal er altijd en eeuwig
vrede op de nieuwe wereld zijn (Op.21:1-22:5).571

In het volgende vers sprak Jezus echter over een andere Elia. Hij vertelde aan de 3 discipelen
die bij Hem waren, dat Johannes de Doper al gekomen was als (de 2e) Elia (vgl. Luk.1:13-17).

12 Maar (of En/Nu,) Ik (= Ik echter,) zeg (of verklaar) (tegen) jullie (of u), (om)dat Elia
(nu) al (of nu) gekomen (of verschenen) is, en (of ook zelfs) zij hebben hem niet (of nee)
(h)erkend (of gekend/leren kennen), maar (of eerder/toch/integendeel) met (of in/door) hem
deden (of maakten) ze (= met hem hebben ze gedaan) (alles) wat (of zoveel als) zij (graag)
wilden (of wensten/verlangden). Zo (of Op deze manier) zal ook (of zelfs/en) de Zoon (of de
Nakomeling/Afstammeling) van de mensen door (of onder invloed van) hen (moeten) lijden.”

Vanuit de Joodse gedachtegang dat de grote Zoon van koning David (1012 – 972) 1 keer naar
de aarde zou komen als verlosser, was Johannes de Doper als de profeet Elia inderdaad ge-
komen. Wanneer de meeste Joden dat graag zo wilden zien, dan kon dat (vgl. Luk.1:17).
Daarom zei de Here Jezus ook, dat (de 2e) Elia was gekomen, maar daarbij verwees Hij vooral
naar de wegbereider van zijn 1e komst als mens naar deze wereld (Mal.3:1, vgl. v.12). Gods
Zoon duidde daarbij nog wel aan, dat (de 3e) Elia eveneens nog komen zal (Mat.11:14).

Het overgrote deel van de Joden heeft niet begrepen, dat Johannes de Doper hen als een Elia
wilde voorbereiden op de komst van de Mensenzoon naar deze aarde. Ze hebben met hem
gedaan, wat zij wilden, door het belangrijkste van zijn boodschap te negeren, en door zich niet
te bekeren (Mat.11:18, 21:25(,26a),32). Johannes de Doper is tenslotte op bevel van de vier-
vorst Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) eerst gevangen gezet, en enige tijd later heeft hij
hem laten vermoorden (Mat.14:3-11).

Zo zal ook de Zoon van de mensen door hen moeten lijden. Ook naar Hem zou het overgrote
deel van de Joden niet willen luisteren. Ze wilden niet inzien, dat Hij de Gezalfde (= de Mes-
sias) was; de Zoon van God (Joh.1:11). Ook Hij zou door de autoriteiten worden vermoord.
Opnieuw werden de 3 discipelen met de laatste woorden van vers 12 door de Here Jezus voor-
bereid op zijn lijden en sterven.

13 Toen (of Op dat moment/Dan) begrepen (of zagen … in) de discipelen (of de leerlin-
gen/volgelingen), (om)dat Hij over (of betreffende/(rond)om) Johannes de Doper tegen hen
gesproken (of gezegd) had.

De 3 discipelen die toen bij de Meester waren, begrepen, dat Hij met de Elia die al gekomen
is (v.12), Johannes de Doper bedoelde. Zijn komst hoefde ze niet meer te verwachten. Zo kon-
den ze zich beter voorbereiden op wat nog wél gebeuren zou.

571 Zie Turennout T. van, De Openbaring mag niet verborgen blijven, Aduard, 2016.



360

6. De genezing van een maanzieke jongen.

Hoofdstuk 17:14-21

14 Toen zij bij de mensenmenigte gekomen waren, kwam iemand bij Hem, viel voor
Hem op de knieën,

15 en zei: “Heer, heb medelijden met mijn zoon, omdat hij maanziek is, en hij lijdt zwaar,
want vaak valt hij in het vuur, of in het water.”

16 “Ik heb hem bij uw discipelen gebracht, en zij konden hem niet genezen.”

17 Jezus nu, antwoordde, en zei: “O, ongelovige en verkeerde generatie, hoelang zal Ik
nog bij jullie zijn? Hoelang zal Ik jullie nog verdragen? Brengt hem bij Mij!”

18 Jezus waarschuwde hem nadrukkelijk, en de kwaadaardige geest ging vanuit hem weg.
De jongen werd genezen vanaf dat ogenblik.

19 Toen Jezus alleen was, kwamen de discipelen bij Hem, en zeiden: “Waardoor konden
wij hem er niet uitdrijven?”

20 Hij nu, zei tegen hen: “Door jullie kleingeloof. Ja, stellig zeg Ik tegen jullie: “Als jullie
een geloof zouden hebben als een mosterdzaad, zullen jullie tegen deze berg zeggen: “Ga weg
van hier naar daar, dan zal hij weggaan, en niets zal voor jullie onmogelijk zijn.”



Toen de Here Jezus en de discipelen Petrus, Jakobus en Johannes na de verheerlijking van de
Meester vanaf de berg naar beneden kwamen (v.1-13, vgl. Mark.9:2-13, Luk.9:28-36), zagen
ze de andere discipelen met een grote groep mensen om hen heen. Daar stonden ook schrift-
geleerden bij (v.14-21, Mark.9:14-29, Luk.9:37-43a).

14 [En/Ook/Zelfs] (toen) zij bij (of tot/naar) de (mensen/volks)menigte (of de schare)
gekomen (of verschenen) zijnde (= waren), kwam een mens (= kwam iemand) ((dicht)er)bij
Hem, vallend(e) op de knieën (of knielend(e)) (= viel op de knieën) voor Hem,

15 en (of ook/zelfs) zeggend(e) (= en zei): “Heer (of Meester/Eigenaar), heb medelijden
met mijn (aangenomen) zoon (of mijn nakomeling), (om)dat hij maanziek is (of (psychisch)
gestoord is/aan toevallen lijdt), en (of ook/zelfs) hij lijdt zwaar (of ernstig/erg/verschrikke-
lijk), want (of immers) vaak (of dikwijls) valt hij (neer) (of stort hij neer) (tot) in (of naar/tot)
het vuur, en (of ook/zelfs) (= of) [vaak (of dikwijls)] (tot) in (of naar/tot) het water.”

Een man maakte zich los uit de mensenmenigte, en knielde uit diep respect voor de Here Je-
zus neer. Hij vertelde aan Hem, dat zijn zoon maanziek is, en dat hij door die ziekte zwaar
moet lijden.

Iemand die door één of meer kwaadaardige geesten was bezeten, werd in sommige gevallen
ook wel maanziek genoemd (Mat.17:14-18, vgl. Mark.9:17-27, Luk.9:37-42). Mensen met de-
ze vorm van bezetenheid kregen allerlei toevallen, of deden de meest verschrikkelijke dingen
met zichzelf. In de Oudheid dacht men, dat deze kwelling van mensen samenhing met de
stand van de maan.572 Daarom werd voor die kwelling het woord maanziek gebruikt.

In die tijd waren veel ziekten niet te genezen. Dit betrof vooral mensen die leden aan geeste-
lijke ziekten. Dat Jezus dit wel kon, beschouwden ze vooral toen, als een heel groot wonder.

Of de maanzieke zoon opzettelijk of per ongeluk in het vuur of in het water terecht kwam,
staat niet duidelijk in de tekst. In elk geval probeerde de kwaadaardige geest de jongen op de-
ze manieren te vermoorden (Mark.9:22).

572 Dit is trouwens niet onmogelijk.
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16 “[En/Ook/Zelfs] ik heb hem bij (jo)uw (of je) discipelen (of leerlingen/volgelingen)
gebracht (of aangeboden/geofferd), en (of ook/zelfs) zij konden hem niet (of nee) genezen (of
(be)dienen).”

Dat de vader met zijn maanzieke zoon naar de discipelen van de Here Jezus was gegaan, was
niet zo vreemd. De Mensenzoon had zijn leerlingen al eerder erop uitgestuurd om zieke men-
sen te genezen, en kwaadaardige geesten uit bezeten mensen te drijven (Mat.10:1-8, Mark.6:7,
Luk.9:1,2). Toen konden de discipelen de bezeten mensen wel verlossen van hun kwaadaardi-
ge geesten (Mark.6:12,13, Luk.9:6). Het is heel goed mogelijk, dat de vader van de maanzieke
zoon dat had gehoord. Bovendien was de Here Jezus zelf niet aanwezig. Hij was met 3 disci-
pelen van Hem op de berg.

17 Jezus nu, (of en/maar) antwoordend(e) (= antwoordde), (en) zei (of sprak): “O, onge-
lovig(e) (of onbetrouwbare/onbetrouwbaar) en (of ook/zelfs) verkeerd(e) (of afvallig(e)) gene-
ratie (of geslacht), tot(dat) (of tot en met) wanneer (= , hoelang) zal Ik nog met (= bij) jullie
(of u) zijn? Tot(dat) (of tot en met) wanneer (= Hoelang) zal Ik jullie (of u) (nog) verdragen?
Brengt hem Mij hier(heen) (= Brengt hem bij Mij)!”

Het verschil tussen de verheerlijking van de Mensenzoon op de berg en de confrontatie met
het werk van de satan (= de tegenstander) was zo groot, dat de Here Jezus uitriep: “O, ongelo-
vige en verkeerde generatie, hoelang zal Ik nog bij jullie zijn? Hoelang zal Ik jullie nog ver-
dragen?”

Met de ongelovige en verkeerde generatie bedoelde de Meester de meeste Joden en de
schriftgeleerden die om de discipelen heen stonden, die niet bij Hem op de berg waren. Deze
Joden en schriftgeleerden geloofden niet, dat Hij de Gezalfde (= de Messias) was; de Zoon
van God.

18 [En/Ook/Zelfs] Jezus bestrafte hem (= Jezus waarschuwde hem nadrukkelijk), en (of
ook/zelfs) de (kwaadaardige) geest (of de demon) ging van(uit/af) hem weg (of uit/naar bui-
ten). [En/Ook/Zelfs] de jongen (of het kind) werd genezen (of werd (be)diend) van(af/uit) dat
(of die) ogenblik (of tijd(stip)/uur).

De Here Jezus gaf aan de kwaadaardige geest het bevel, dat hij de jongen moest verlaten. Met
het verdwijnen van de kwaadaardige geest uit die jongen, verdwenen ook zijn toevallen. Van-
af dat ogenblik was hij genezen.

Toen de vader met zijn zoon en de mensen die om hen heen stonden, waren weggegaan, en de
discipelen alleen bij de Mensenzoon waren, vroegen ze teleurgesteld en wellicht enigszins
verwijtend aan Hem, waarom zij die jongen niet hadden kunnen genezen. Ze hadden toch op
hun Meester vertrouwd!

19 Toen (of Op dat moment/Dan) gekomen zijnd(e) (= Toen kwamen) de discipelen (of
de leerlingen/volgelingen) ((dicht)er)bij Jezus [(door middel van (of volgens)] alleen (of
apart/afgezonderd) (= Toen Jezus alleen was, kwamen de discipelen bij Hem), (en) zeiden (of
spraken): “Door (middel van) (of Via) wat (= Waardoor/Waarom) konden wij hem niet (of
nee) (eruit) verwijderen (of ((er )uit)halen/((er )uit)gooien/((er )uit)werpen) (= (er )uitdrij-
ven)?”

20 Hij nu, (of en/maar) 573 zei (of sprak) tegen hen: “Door (middel van) (of Via) (= Van-
wege/Om) jullie (of uw) kleingeloof.574 Immers (of Want) (= Ja), stellig (of inderdaad/echt/
zeker/amen) zeg (of verklaar) Ik (tegen) jullie (of u): “Als (of Indien) (ooit) jullie (of u) een
geloof (of een vertrouwen) zou(den) (of mocht(en)) hebben (of bezitten/(vast)houden) (zo)als

573 In jongere handschriften staat hier Jezus nu.
574 In de Codex Sinaïticus staat hier kleingeloof; in jongere handschriften ongeloof (of ontrouw).
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een mosterdzaad, zullen jullie (of zult u) (tegen) deze berg zeggen (of spreken/vertellen): “Ga
weg (of Vertrek) van hier (of hiervandaan) daar(heen/in) (= naar daar), en (of ook/zelfs) hij
zal (= , dan zal hij) weggaan (of vertrekken), en (of ook/zelfs) niets (of niet één/niemand) zal
(voor) jullie (of u) onmogelijk zijn.”

De discipelen die de jongen niet konden genezen, waren niet ongelovig, zoals de meeste Jo-
den en schriftgeleerden uit die tijd (v.17), maar kleingelovig. Ze geloofden wel, dat hun Mees-
ter de Gezalfde is; de Zoon van God (Mat.14:33, 16:16), maar ze hadden nog te weinig ver-
trouwen in de almacht van de Here. Bij geloof gaat het niet alleen om de mate van vertrouwen
op God, maar ook op de kwaliteit van het geloof. Vertrouw je erop, dat de Here (heel) veel
kan doen, of geloof je werkelijk, dat Hij de Almachtige is. Wie het sterke geloof heeft als een
mosterdzaad met zijn allesdoordringende groeikracht (vgl. Mat13:31,32),575 die zal bij wijze
van spreken tegen een berg zeggen: “Ga weg van hier naar daar”, en dan zal die berg zich
verplaatsen.576 Het was gebleken, dat de discipelen nog moesten groeien in geloof en ver-
trouwen op de Mensenzoon.

In het leven van mensen die God dienen, staan niet de opzienbarende wonderen op de voor-
grond. Bij hen is een goede relatie met de hemelse Vader, en de groei en bevordering van zijn
koninkrijk veel belangrijker. Wonderen moeten daaraan dienstbaar zijn! Dat geldt bijvoor-
beeld ook voor het eventueel verplaatsen van een berg (vgl. Mat.21:21). Niet door het bewijs
van spectaculaire wonderen moeten de mensen in de Almachtige gaan geloven. Ze moeten
Hem leren vertrouwen op grond van zijn woorden.

Trouwens, wonderen gebeuren in de natuur en in de wereld om ons heen al genoeg, maar daar
moeten we wel oog voor hebben, en in geloof daarom alleen al God dankbaar zijn.

De overtuiging dat het in het koninkrijk van de Here niet in de eerste plaats draait om opzien-
barende wonderen, mag echter geen afbreuk doen aan het vaste geloof en vertrouwen op de
almacht van de hemelse Vader. In zijn naam kunnen Christenen in geloof door de kracht van
de Heilige Geest nog steeds grote wonderen doen (1Kor.12:7-11,28-30). Dit geldt ook voor de
dag van vandaag.

21 [( “Dit (of Dat) geslacht (of volk/soort) nu, (of maar/en) (= echter,) gaat (er) uit (of
vertrekt/gaat naar buiten) niet (of nee), behalve (als) (of tenzij/dan/als (toch) niet) (= gaat er
alleen (of slechts) uit) door (of met/in) bidden (of gebed) en (of ook/zelfs) vasten.” )] 577

Evenals bij de verheerlijking op de berg (v.1-13) blijkt in dit gedeelte (v.14-20) duidelijk,
waarom de tijd voor de Here Jezus om te lijden en te sterven nog niet was gekomen. Zijn dis-
cipelen hadden nog veel onderwijs en geestelijke groei nodig, voordat zij als apostelen met
hun werk op aarde konden beginnen. Zo hebben ook wij veel onderwijs en geestelijke groei
nodig om onze taken in het koninkrijk van God aan te kunnen.

575 Hoogstwaarschijnlijk gaat het in de Bijbel bij mosterdzaad over het zaad van de zwarte mosterdplant (= Sina-
pis nigra). Een struik van dit mosterdras heeft na de bloei kleine zichtbare zaadjes. Toch kan één zo’n klein zaad-
je uitgroeien tot een grote struik. Die mosterdstruik kan in het heilige land wel enkele meters hoog worden.
Ondanks dat, sprak de Meester bij de groeikracht van mosterdzaad niet over een grote struik, maar over een (gro-
te) boom (Mat.13:32). Daarmee verwees Hij naar het Oude Testament. Daarin worden machtige koninkrijken
vergeleken met bomen, waarin vogels hun nesten kunnen bouwen (Ezech.17:22,23, 31:3-9, Dan.4:10-12,20-22).
De Here Jezus gaf daarmee aan, dat de invloed en macht van het koninkrijk van God veel groter zal worden, dan
de discipelen toen van een normale (zwarte) mosterdplant verwachtten.
576 De Zoon van God had aan zijn discipelen niet de opdracht gegeven om bergen te verplaatsen, maar wel om
mensen van hun ziekten te genezen, en kwaadaardige geesten uit hen te drijven (Mat.10:1,7,8, Mark.6:7,12,13,
Luk.9:1,2).
577 Dit vers staat niet in de Codex Sinaïticus.
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7. De 2e aankondiging van het lijden en sterven van de Heiland.

Hoofdstuk 17:22,23

22 Terwijl zij zich samen in Galilea ophielden, zei Jezus tegen hen: “De Zoon van de
mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen,

23 en zij zullen Hem doden, maar op de 3e dag zal Hij opgewekt worden.” Zij werden
heel erg verdrietig.



Nadat de Here Jezus een bezeten jongen had genezen (v.14-21, Mark.9:14-29, Luk.9:37-43a),
sprak Hij voor de 2e keer over zijn lijden, zijn sterven en opstanding uit de dood (v.22,23,
Mark.9:30-32, Luk.43b-45). De discipelen begrepen daar nog vrijwel niets van. De betekenis
van dat lijden en sterven drong niet tot hen door.

22 Samen zich ophoudend(e) (of Samen verkerend(e)) zij [nu, (of en/maar)] 578 in (of
met/door) Galilea (= Terwijl zij zich samen in Galilea ophielden), zei (of sprak) Jezus (tegen)
hen: “De Zoon (of De Nakomeling/Afstammeling) van de mensen zal (of moet/staat op het
punt) overgeleverd (of uitgeleverd/overgeven/overgedragen) (te) worden (tot) in (of naar/tot)
(de) handen van mensen,

23 en (of ook/zelfs) zij zullen Hem doden, en (of ook/zelfs) (= maar) (op) de 3e dag zal
Hij opgewekt worden (of zal Hij overeind gehaald worden/opstaan).” [En/Ook/Zelfs] zij wer-
den heel erg (of zeer (sterk)/geweldig) verdrietig (of bedroefd/verontrust).

Met de woorden de Zoon van de mensen, gaf de Heiland aan, dat Hij de Zoon van God is.579

Bij de 2e keer dat de Mensenzoon over zijn lijden en sterven sprak, sputterden de discipelen
niet meer tegen zoals bij de vorige keer. Ze begonnen te begrijpen, dat dit lijden en sterven
onvermijdelijk was, maar ze werden wel heel erg verdrietig, toen hun Meester dit lijden op-
nieuw aankondigde.

Waarschijnlijk drong het nauwelijks of niet tot hen door, dat de Here Jezus ook zei, dat Hij
weer op zou staan uit de dood (Mark.9:31,32). De discipelen konden daardoor ook niet blij
zijn over de komende overwinning over de zonde en over de dood.

578 In jongere handschriften staat hier Zich ophoudend(e) (of Verkerend(e)) zij nu, (of en/maar) ….
579 De uitdrukking de Zoon van de mensen is afkomstig uit het bijbelboek Daniël (7:13,14). Daar gaat het over
een Zoon van een sterfelijk mens die dwars door de wolken in de lucht opstijgt tot aan de troon van de Almach-
tige (vgl. Mat.26:63-65). We kunnen in Daniël 7 lezen, dat aan die Zoon van de mensen ofwel die Mensenzoon
een eeuwig koningschap werd gegeven over alle volken. (Zie Turennout T. van, Daniël, God is rechter, Grijps-
kerk, 2019.) Met de term de Zoon van de mensen, gaf de Here Jezus niet alleen aan, dat Hij als een mens uit een
menselijk geslacht is geboren, maar ook, dat Hij als Gods Zoon voor eeuwig koning zou worden.
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8. De Here Jezus en de tempelbelasting.

Hoofdstuk 17:24-27

24 Toen zij nu, in Kapernaüm waren gekomen, kwamen de ontvangers van de didrach-
men bij Petrus, en zeiden: “Betaalt jullie meester geen didrachmen?”

25 Hij zei: “Jazeker.” Toen hij het huis was binnengekomen, was Jezus hem voor, en Hij
vroeg hem: “Wat denk je, Simon? Van wie heffen de koningen van de aarde belastingen of
schatting? Van hun zonen of van vreemden?”

26 Toen hij had gezegd: “Van vreemden”, zei Jezus tegen hem: “Dan zijn de zonen vrij,

27 maar omdat wij hun toch geen aanstoot zouden geven, ga naar het meer, gooi een vis-
haak uit, en neem de eerste bovengekomen vis! Wanneer je zijn bek hebt opengedaan, zal je
een stater vinden. Neem die mee, en geef het aan hen voor Mij en voor jou!”



Enige tijd nadat de Here Jezus voor de 2e keer over zijn lijden, sterven en opstanding uit de
dood had gesproken (v.22,23, Mark.9:30-32, Luk.43b-45), gaf Hij onderwijs naar aanleiding
van het betalen van de tempelbelasting (v.24-27).580

Deze geschiedenis staat alleen in het Evangelie van Matteüs. Waarschijnlijk had deze apostel
als oud-belastingambtenaar meer belangstelling voor deze gebeurtenis. De Heilige Geest heeft
in elk geval dit onderwijs van de Meester via de vroegere belastingpachter Matteüs aan ons
bekend willen maken.

24 Gekomen (of Verschenen) zijnd(e) zij nu, (of en/maar) (tot) in (of naar/tot) Kaperna-
üm (= Toen zij nu, in Kapernaüm waren gekomen), kwamen de ontvangers (of de (mee/aan/
op)nemers/opeisers) van de didrachmen ((dicht)er)bij Petrus, en (of ook/zelfs) zeiden (of spra-
ken): “Betaalt jullie (of uw) (leer)meester (of leraar) niet (of nee) (= geen) 581 didrachmen?”

Het gaat in vers 24 over de belasting voor de eredienst in de tempel. Iedere Israëliet moest
volgens de wetten die de Here via Mozes aan zijn volk had gegeven, vanaf zijn 20e jaar deze
belasting van een ½ sikkel per jaar betalen (Ex.30:11-16, 38:26, vgl. Neh.10:32,33). In de tijd
dat de Romeinen het heilige land bestuurden, moest elke Jood 1 didrachme tempelbelasting
per jaar betalen.582 Eén didrachme was 2 drachmen waard. Die waarde komt overeen met een
½ sikkel tempelbelasting per jaar.

Joods geld Grieks geld Romeins geld
De tempelbelasting = ½ sikkel = 1 didrachme = 2 x 1 denarie
Het dagloon = ¼ sikkel = 1 drachme = 1 denarie

Eén drachme (Grieks) ofwel 1 denarie (Romeins) was in de tijd van het Nieuwe Testament het
dagloon dat een gewone werknemer verdienen kon (Mat.20:2, vgl. Tobit 5:15).583 Iedere vol-
wassen Jood moest dus elk jaar 2 daglonen aan tempelbelasting betalen.

25 Hij zegt (= Hij zei): “Ja(zeker).” [En/Ook/Zelfs] [( toen (of wanneer/terwijl) )] 584 hij

580 Kort daarna zou de Mensenzoon aan zijn 12 discipelen uitleggen, wie de belangrijkste is in het koninkrijk van
God (Mat.18:1-5,10,11, Mark.9:33-37, Luk.9:46-48)
581 In de Codex Sinaïticus staat hier niet het (bepalend lid)woord de. In jongere handschriften wel. Daar staat dus
Betaalt jullie meester niet de didrachmen.
582 Flavius J., Joodse Oudheden, deel 18, hoofdstuk 9:1 en Joodse Oorlog, deel 7, hoofdstuk 6:6.
583 Een denarie wordt ook wel vertaald met het woord schelling (Vertaling van 1951) of penning (Statenverta-
ling).
584 Het woord toen staat niet in de Codex Sinaïticus, maar maakt de tekst wel leesbaarder. Zonder dit woord is
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[tot (of naar/(tot) in)] het huis was binnengekomen (of binnengegaan), was Jezus hem voor (of
voorkwam Jezus hem), zeggend(e) (= en Hij vroeg hem): “Wat (of Welk(e)/Wie) denk(t) (of
meen(t)/veronderstel(t)) je (of jij/u), Simon? Van(uit/af) wie (of welk(e)/wat) ontvangen (of
nemen/eisen) (= heffen) de koningen van de aarde (of het land/de grond) belastingen (of tol-
len) of schatting (of (vermogens)belasting) (aan/op/mee)? Van(uit/af) hun (aangenomen) zo-
nen (of hun nakomelingen) of van(uit/af) [de] vreemden?”

Uit het antwoord van Petrus kan worden opgemaakt, dat de Here Jezus de tempelbelasting al-
tijd wel had betaald. Waarschijnlijk had Hij dat de laatste keer nog niet had gedaan, doordat
Hij een tijdje niet in zijn woonplaats Kapernaüm was geweest. Toen de Mensenzoon met zijn
leerlingen weer was thuisgekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting Petrus tegen in
de stad, en informeerden bij hem naar de stand van zaken. Evenals zijn Meester woonde Pe-
trus met zijn broer Andreas in Kapernaüm (Mat.4:13, Mark.1:21,29).

Blijkbaar wist de Heiland al, dat de belastinginners aan Simon Petrus hadden gevraagd, of
zijn Meester nog wel voor de dienst in de tempel wilde betalen. Dat bleek wel, toen Hij zijn
eigen huis binnenging (vgl. Mat.9:28, 12:1). Voordat zijn discipel er zelf over kon beginnen
stelde de Here Jezus hem de vraag: “Van wie heffen de koningen van de aarde belastingen of
schatting?” Door middel van het stellen van die vraag, wilde Hij zijn impulsieve leerling iets
belangrijks leren.

De koningen in de Oudheid zagen hun koninkrijk als hun bezit. Vooral daarom wilde de Al-
machtige, dat er over het volk Israël geen koning zou regeren, zoals de koningen van de ande-
re volken (1Sam.8:5-20). Koningen waren toen niet dienstbaar aan het volk. Nee, ze vonden,
dat de mensen waarover zij regeerden, dienstbaar moesten zijn aan hen. Het was in die tijd
dus ondenkbaar, dat de familieleden en vrienden van de koning belasting zouden moeten beta-
len. Daar had je toch je onderdanen (= de vreemden) voor! 585

Volgens de gewoonte van die tijd zou(den) de Zoon van de Almachtige (en zijn bevriende
leerlingen (Luk.12:4, Joh.15:13-15)) dus ook geen belasting voor de tempel hoeven te betalen.
De tempel was het huis van de Vader van de Here Jezus, en zijn Vader in de hemel is toch de
allerhoogste Koning!

26 (Toen) hij [nu (of en/maar)] had gezegd (of verklaard): “Van(uit/af) [de] vreemden”,
zei (of sprak) Jezus tegen hem: 586 “Dan (of Dus) zijn de (aangenomen) zonen (of de nakome-
lingen) vrij,

27 maar (of en/nu) (zo)dat (= omdat) wij hun (toch) niet (= (toch) geen) aanstoot zouden
(of mochten) geven, gegaan (of vertrokken/gereisd) (= geven, ga) naar (of tot/(tot) in) het
meer (of de zee), gooi (of werp) een vishaak (uit/neer), en (of ook/zelfs) neem (of til) de eer-
ste bovengekomen (of opgekomen) vis (op/mee/weg)! [En/Ook/Zelfs] geopend (of openge-
daan) zijn mond (= zijn bek) (= Wanneer je zijn bek hebt opengedaan), zal je (of zal jij/zult u)
een stater (of een zilverstuk) vinden (of aantreffen/ontdekken). Die (of Dat) (mee/weg/op/
aan)genomen (of (aan)gegrepen/ontvangen) hebbend(e) (= Neem die mee), (en) geef (het) aan
hen voor (of in (de) plaats van) Mij en (of ook/zelfs) (voor) (jo)u!”

De Here Jezus ging toch de tempelbelasting betalen. Zoals zijn Vader als de allerhoogste Ko-
ning in zijn grote liefde dienstbaar is aan zijn onderdanen, zo wilde en wil Hij dat ook zijn.
Hij wilde zelfs al die onderdanen redden van de dood en de eeuwige ondergang. Voor de zon-
den van al die mensen wilde Hij zelfs zwaar lijden en sterven. Nee, die tempelbelasting zou

een goede vertaling best mogelijk: Hij (= Petrus) kwam het huis binnen. Jezus was hem voor, en ….
585 Bij die belastingbetalers hoorden vooral ook de mensen in de gebieden die een koning had veroverd.
586 In jongere handschriften staat hier Petrus zegt (of verklaart) (= zei) tegen Hem: “Van(uit/af) de vreemden.”
Jezus zei (of sprak) tegen hem: ….
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toch al helemaal geen aanleiding mogen zijn voor onnodige conflicten en onenigheden! Daar-
door zou je mensen toch onnodig kunnen vervreemden van het koninkrijk van God.587 De
Mensenzoon toonde zichzelf dienstbaar; ook ten opzichte van zijn discipel Petrus.

Het betalen via een wonder was nodig om het geloof van Petrus op de proef te stellen. Hij
moest laten zien, of hij de Here Jezus op zijn woord wilde vertrouwen. Dat kon hij laten zien
door zijn daden. Hij moest naar het meer (van Galilea) gaan, daar een vis gaan vangen met
een vishaak, en erop vertrouwen, dat er een stater in de bek van die vis zou zitten.

Hoewel het niet expliciet in de tekst staat, dat Simon Petrus de opdracht van zijn Meester
heeft uitgevoerd, mogen we aannemen, dat hij dit heeft gedaan. Over eventuele nalatigheid
hierover vernemen we niets. De Heilige Geest vond het blijkbaar overbodig om via Matteüs
uitgebreid aan ons te vertellen, wat Petrus na het bovenstaande gesprek met de Here Jezus
heeft gedaan. We mogen er dus van uitgaan, dat hij zijn geloof in de woorden van Gods Zoon
toonde door middel van zijn daden. Hij ving de vis met een stater in zijn bek. Hij zou dit niet
meer vergeten, want nog nooit had hij op deze manier zijn jaarlijkse tempelbelasting betaald.

Een stater 588 had 2 keer de waarde van een didrachme (= 2 keer de waarde van een dubbele
drachme). Die stater was dus precies voldoende. Daarmee kon Petrus voor zijn Meester en
zichzelf de tempelbelasting van dat jaar betalen.

Joods geld Grieks geld Romeins geld
2 x tempelbelasting 1 sikkel = 1 stater = 4 x 1 denarie
1 x tempelbelasting = ½ sikkel = 1 didrachme = 2 x 1 denarie
Het dagloon = ¼ sikkel = 1 drachme = 1 denarie

Niet het wonder is hier het belangrijkst, maar het onderwijs dat de Here Jezus gaf bij deze
gebeurtenis.

587 De Here Jezus wilde bijvoorbeeld, bij zijn volksgenoten niet de indruk wekken, dat Hij de tempeldienst niet
belangrijk vond. Die indruk zou kunnen ontstaan, als Hij geen tempelbelasting zou betalen.
588 Een stater wordt ook wel een zilverstuk (Vertaling van 1951) genoemd.
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4. GODS GEOPENBAARDE PLAN MET ZIJN VOLK.

1. Het leven van de Here Jezus op aarde.

1. Gebeurtenissen rondom de geboorte van het Koningskind Jezus.

Wat we over de Here Jezus weten, is vooral bekend uit de 4 evangeliën. De evangelisten
schreven echter elk vanuit een verschillende invalshoek en met een andere bedoeling. Ze had-
den met hun evangelie oorspronkelijk ook een uiteenlopend lezerspubliek op het oog. Door
dit alles beschreven ze verschillende gebeurtenissen uit het leven van de Zoon van God op
deze wereld op een uiteenlopende manier, en week de volgorde van die gebeurtenissen van
elkaar af. Gelukkig schreef Lukas zijn evangelie (oorspronkelijk voor de Romein Teofilus)
vrijwel uitsluitend in chronologische volgorde (= in volgorde van tijd) op (Luk.1:3,4).589 Hij
begon zijn evangelie met de gebeurtenissen die enige tijd voor de geboorte van de Mensen-
zoon zich afspeelden. Voor de geschiedenis uit de tijd van de Here Jezus die niet in het Evan-
gelie van Lukas is vermeld, is de tijdsvolgorde niet altijd met volledige zekerheid vast te stel-
len.

In de tijd van de regering van koning Herodes de Grote (37 – 4) kondigde de engel Gabriël in
de hoofdstad Jeruzalem bij de priester Zacharias de geboorte van hun zoon Johannes (de Do-
per) aan (Luk.1:5-23). Daarna werd Elisabet de vrouw van Zacharias zwanger (Luk.1:24,25).
Een half jaar later werd de engel Gabriël opnieuw erop uitgestuurd om bij Maria in Nazaret de
geboorte van haar zoon Jezus aan te kondigen (Luk.1:26-38). Daarna ging Maria naar Elisabet
in Judea, die bij haar familie hoorde (Luk.1:39-45). Daar, bij Elisabet ontstond haar prachtige
lofzang (Luk.1:46-55). Ongeveer 3 maanden later is Maria weer naar huis gegaan.

Toen Jozef vernam, dat Maria zwanger was, wilde hij van haar scheiden. Hij kreeg echter
bezoek van een engel, die aan hem alles uitlegde (Mat.1:18b-25a).

Enige tijd later werd Johannes (de Doper) geboren (Luk.1:56-66). Toen Johannes op de 8e dag
werd besneden, en hij zijn naam kreeg, loofde zijn vader Zacharias de Here met een nieuw
lied (Luk.1:67-79).

Een aantal maanden later werd de Here Jezus ’s nachts in Betlehem geboren. Hij stamde af
van Abraham en koning David (1012 – 972) (Mat.1:1-18a,25b, Luk.2:1-7, Joh.1:1-5,9-14). In
diezelfde nacht vertelden engelen aan herders die in de buurt waren, dat hun gezalfde Heer en
Heiland was geboren. De herders zijn daarna snel op pad gegaan om het Koningskindje te
bezoeken. Vrolijk en blij gingen ze weer terug (Luk.2:8-20). Op de 8e dag werd Jezus besne-
den (Luk.2:21).

Enige tijd later kwamen er wijze mannen uit het Oosten. Ze reisden via koning Herodes de
Grote in Jeruzalem naar Betlehem, en brachten daar een bezoek aan Jozef, Maria en het Ko-
ningskind Jezus. Daarna zijn ze via een andere weg teruggekeerd naar hun land (Mat.2:1-12).

Toen is in een droom een engel aan Jozef verschenen. Hij zei tegen hem, dat hij met Maria en

589 Vergelijk bijvoorbeeld hiermee het bijbelboek Handelingen, dat ook door Lukas eveneens in chronologische
volgorde is geschreven.
De volgorde in tijd werd door Lukas alleen op een duidelijke en natuurlijke manier doorbroken. Dit kon bijvoor-
beeld door een vooruitblik in de tijd (flash-forward) (b.v. Luk.1:80, 3:19,20).
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Jezus naar Egypte moest vluchten, omdat koning Herodes het baby’tje wilde laten vermoor-
den. Jozef en Maria zijn daarom direct met het Kind naar Egypte gevlucht (Mat.2:13-15). Niet
lang daarna liet de meedogenloze koning Herodes de Grote (37 – 4) in Betlehem en omgeving
alle jongetjes van 2 jaren oud of jonger vermoorden (Mat.2:16-18). Hij dacht, dat hij daarmee
zijn doel had bereikt.

Een korte tijd later stierf de wrede vorst. Daarom verscheen opnieuw een engel aan Jozef in
een droom. De engel zei, dat ze terug moesten gaan naar Israël, omdat koning Herodes was
gestorven. Toen zijn Jozef en Maria met het Koningskind naar hun land teruggekeerd. Op het
moment Jozef hoorde, dat Herodes Archelaüs (4 v.Chr. – 6 n.Chr.), een barbaarse zoon van
Herodes de Grote, koning over Judea was geworden, werd hij bang. Hij vond het erg gevaar-
lijk om daar weer te gaan wonen (Mat.2:19-22a).

Eerst trok Jozef met Maria en Jezus naar de tempel in Jeruzalem om daar voor haar en haar
Zoon het reinigingsoffer te laten brengen.590 In de tempel ontmoetten ze een zekere Simeon en
een profetes die Hanna heette. Allebei wilden ze graag het Koningskind zien, en ze geloofden,
dat Hij de door God beloofde Verlosser was (Luk.2:22-38). Omdat Jozef opnieuw in een
droom door de Here was gewaarschuwd, reisde hij met Maria en het baby’tje vanuit Jeruza-
lem naar Nazaret in Galilea. Daar hadden ze gewoond, voordat ze naar Judea en Egypte waren
vertrokken, en daar vestigden ze zich opnieuw (Mat.2:22b,23, Luk.2:39).

2. Johannes groeide op in Judea, en de Here Jezus in Galilea.

Johannes, de zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet, groeide op in het gebied
Judea (Luk.1:80a, vgl. Luk.1:62-65). De Here Jezus woonde echter de eerste jaren van zijn
leven op aarde in de plaats Nazaret (Luk.2:40, vgl. Luk.2:39b, 4:16a), dat in het noorden van
Israël lag.

Elk jaar gingen Jozef en Maria op het Paasfeest met het Koningskind naar de tempel in Jeru-
zalem. Dit gebeurde ook, toen Hij 12 jaar oud was. Deze keer bleef Hij na het feest nog in de
tempel om onderwijs te krijgen. Dat maakte Jozef en Maria erg ongerust. Drie dagen later
ging de Mensenzoon met hen mee naar huis. Daar groeide Hij verder op in wijsheid, en in
gunst bij God en bij de mensen (Luk.2:41-52).

Nadat Johannes (de Doper) was opgegroeid, verbleef hij eerst in de woestijnen in het zuiden
van het heilige land (Luk.1:80b).

3. Johannes begon zijn werk bij de Jordaan, en doopte daar de Zoon van God.

Vanuit het woestijngebied begon Johannes met zijn werk in Israël, en doopte hij mensen in de
Jordaanrivier bij de plaats Bethabara in Perea (Mat.3:1-12, Mark.1:1-8, Luk.3:1-18, Joh.1:6-8,
15-18). Ook doopte hij Gods Zoon, die uit het nageslacht van koning David (1012 – 972),
Abraham en Adam is geboren (Mat.3:13-17, Mark.1:9-11, Luk.3:21-38, Joh.1:32-34).

4. Jezus begon zijn werk in de woestijn en in Judea, terwijl Johannes onderwijs gaf.

Terwijl Johannes onderwijs gaf, en mensen doopte in de Jordaanrivier, begon de Here Jezus
zijn werk in de woestijn. Daar in de eenzame wildernis probeerde de satan Hem gedurende

590 Dit reinigingsoffer moest op de 40e dag (of zo snel mogelijk na de 40e dag) na de geboorte van een zoon wor-
den gebracht (Lev.12).
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40 dagen op verschillende manieren te verleiden. Gelukkig hield de Mensenzoon stand, en
mislukten al de pogingen van de verleider volledig (Mat.4:1-11, Mark.1:12,13, Luk.4:1-13).

Intussen had Johannes de Doper in Bethabara tegen de Joodse leiders gezegd, dat hij niet de
beloofde Messias of Elia was (Joh.1:19-28). Toen hij op de 1e dag daarna de Here Jezus zag,
die uit de woestijn was gekomen, wees hij Hem aan als het Lam van God, dat de zonde van de
wereld wegneemt (Joh.1:29-31). De volgende dag maakten 2 discipelen van Johannes kennis
met de Mensenzoon, en ze besloten Hem te volgen. Een korte tijd later haalde 1 van die 2 dis-
cipelen: Andreas, zijn broer Simon (Petrus) op, en ook hij besloot de Heiland te volgen. Weer
een dag daarna (= de 2e dag) sloten Filippus en Natanaël zich bij hen aan (Joh.1:35-52).

5. De Heiland ging verder met zijn werk in Galilea.

Toen vertrok de Here Jezus met zijn eerste discipelen naar Galilea. Op de 3e dag (na het ge-
sprek van Johannes de Doper met de Joodse leiders) ging de Mensenzoon naar een bruiloft in
Kana, waar Hij met zijn discipelen was uitgenodigd. Nadat de wijn was opgeraakt, veranderde
de Zoon van God water in wijn, zodat het feest verder kon gaan (Joh.2:1-11). Daarna bracht
Hij met zijn moeder Maria, zijn broers en met zijn discipelen een bezoek aan de stad Kaper-
naüm (Joh.2:12).

6. De Meester verbleef met zijn discipelen tijdelijk in Judea.

Omdat binnenkort het Paasfeest zou beginnen, vertrok de Mensenzoon met zijn discipelen
naar de hoofdstad Jeruzalem. Daar joeg Hij voor de 1e keer de handelaren en kooplieden de
tempel uit, want het moest in dat heiligdom een rustige plaats zijn om te bidden, en geen la-
waaierige markt (vgl. Mat.21:13, Mark.11:17(,18), Luk.19:46). Daar sprak de Here Jezus ook
over zijn lichaam als een tempel van God, dat afgebroken zou worden, en in 3 dagen door
Hem zou worden herbouwd (Joh.2:13-22). Hij had geen vertrouwen in de mensen in Jeruza-
lem (Joh.2:23-25).

Op een nacht kwam Nikodemus bij de Mensenzoon. Hij was een Farizeeër, die als leraar bij
de geestelijke leiders van de Joden hoorde. De Zoon van God sprak met hem over de weder-
geboorte, maar Nikodemus begreep niet goed, wat Hij daarmee bedoelde. Daarom legde de
Here Jezus dat aan hem uit (Joh.3:1-21).

De Heiland vertrok met zijn discipelen vanuit de hoofdstad Jeruzalem naar andere delen van
Judea. Daar doopten zijn leerlingen de mensen (Joh.3:22, vgl. Joh.4:2), terwijl Johannes ook
mensen bleef dopen in Enon bij Salim (Joh.3:23,24). De discipelen van Johannes vonden dat
een probleem, maar hun meester zelf zei daarop, dat de invloed van de Here Jezus moest toe-
nemen, en zijn eigen invloed daarom moest afnemen (Joh.3:25-36). Zijn werk moest de in-
vloed van de Mensenzoon niet in de weg staan, maar juist bevorderen.

7. Jezus reisde naar Galilea, en Johannes de Doper werd in de gevangenis gezet.

Omdat de Farizeeën hadden gehoord, dat het aantal discipelen van de Heiland groter werd,
dan de groep volgelingen van Johannes, vertrok de Zoon van God met zijn discipelen weer
naar Galilea (Joh.4:1-3). Het lijkt er sterk op, dat Hij een openlijk conflict met de Farizeeën
nog wilde vermijden.

Bij zijn reis naar Galilea trok de Mensenzoon door het gebied van Samaria. Tijdens die tocht
raakte Hij in gesprek met een Samaritaanse vrouw bij Sichar, terwijl zijn discipelen naar de
stad waren gegaan om eten te kopen. Hij sprak met haar over het levende water. Als je dat
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water drinkt, krijg je geen dorst meer. Ook vertelde Hij aan haar, dat Hij de beloofde Messias
(= Gezalfde) is (Joh.4:4-26).

Toen kwamen de discipelen weer terug. De vrouw ging naar de stad Sichar, waar ze woonde,
om de inwoners daarvan over de Here Jezus te vertellen. Terwijl de vrouw haar verhaal deed
in de stad, sprak de Zoon van God met zijn discipelen over de komende oogst in Sama-
ria (Joh.4:27-38). In Sichar geloofden veel mensen, wat de vrouw aan hen vertelde. Ze gingen
naar de Heiland toe, en op hun verzoek bleef Hij daar 2 dagen. In die tijd bracht Hij de blijde
boodschap in Sichar in het gebied Samaria, en nog veel meer mensen uit die stad geloofden
Hem (Joh..4:39-42).

Voordat de Mensenzoon Galilea had bereikt, werd Johannes de Doper door koning Herodes
Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) gevangengenomen (Mat.4:12a, 14:3-5, Mark.1:14a, 6:17-20,
Luk.3:19,20). Toen de Meester dat hoorde, trok Hij verder, totdat Hij was teruggekeerd in het
gebied waar Hij woonde (Mat.4:12b, Mark.1:14b, Luk.4:14, Joh.4:43-45).

8. De Mensenzoon ging verder met zijn werk in Galilea.

In het noorden van Israël hervatte de Here Jezus zijn werk. Hij genas in de plaats Kana een
zoon van een hoveling uit Kapernaüm (Joh.4:46-54). De Heiland verhuisde bovendien van
Nazaret naar de stad waar die hoveling woonde. Daar, in Kapernaüm, sprak Hij over het ko-
ningschap vanuit de hemel, dat dichtbij gekomen was (Mat.4:13-17, Mark.1:15, Luk.4:15).

Toen Gods Zoon daarna weer een keer naar Nazaret trok om daar zijn werk te doen, werd Hij
door de inwoners van zijn vroegere woonplaats bijna vermoord (Mat.13:54-58, Mark.6:1-6,
Luk.4:16-30). Daarop ging Hij opnieuw naar Kapernaüm, en Hij genas daar een bezeten ie-
mand (Mark.1:21-28, Luk.4:31-37). De Heiland maakte ook de schoonmoeder van zijn disci-
pel Simon Petrus weer gezond (Mat.8:14,15, Mark.1:29-31, Luk.4:38,39). ’s Avonds genas de
Mensenzoon meerdere zieke en bezeten mensen (Mat.8:16,17, Mark.1:32-34, Luk.4:40,41).
Daarna reisde Hij rond in Galilea. Hij gaf in dat gebied onderwijs, en Hij herstelde er allerlei
zieken (Mat.4:23-25, Mark.1:35-39, Luk.4:42-44).

9, Voor een feest was de Meester tijdelijk in Jeruzalem.

Voor een feest vertrok de Here Jezus tijdelijk naar de stad Jeruzalem in Judea. Op dat feest
genas Hij in de hoofdstad op een sabbat een man. Daarover sprak een aantal Joden Hem aan,
en vroeg aan Hem, waarom Hij die man op een sabbat had genezen. Toen Gods Zoon zei, dat
zijn Vader eveneens werkte op de sabbat, wilden ze Hem te vermoorden (Joh.5:1-18). Om hen
te waarschuwen gaf de Heiland een duidelijk getuigenis over zijn relatie met z’n hemelse Va-
der (Joh.5:19-47).

10. De Here Jezus ging verder met zijn werk in Galilea.

Na dit getuigenis vertrok de Mensenzoon weer naar Galilea. Daar ging Hij door met zijn
werk. Hij riep Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes op om Hem te volgen, nadat ze
met zijn hulp in het Meer van Gennesaret een wonderbaarlijk grote hoeveelheid vis hadden
gevangen (Mat.4:18-22, Mark.1:16-20, Luk.5:1-11).

Enige tijd daarna maakte de Heiland een melaatse man weer gezond. Toen dat bekend werd,
kwamen er erg veel mensen op Hem af om naar Hem te luisteren, en om door Hem te worden
genezen (Mat.8:1-4, Mark.1:40-45, Luk.5:12-16). Niet veel later herstelde Hij een verlamd
iemand (Mat.9:1-8, Mark.2:1-12, Luk.5:17-26).
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Nadat de Here Jezus deze mensen had genezen, trok Hij verder, en riep Hij de belastingpach-
ter Matteüs op om Hem te volgen. Onmiddellijk besloot hij Hem als zijn nieuwe Meester te
gehoorzamen, en hij nodigde Hem uit om deel te nemen aan een maaltijd, waarbij ook veel
andere belastingpachters aanwezig waren (Mat.9:9-13, Mark.2:13-17, Luk.5:27-32).

Toen ze bij de Zoon van God kwamen met een vraag over het vasten van de discipelen van
Johannes de Doper en van de Farizeeën, legde Hij aan hen uit, dat het geen geschikte tijd is
om te vasten, zolang de bruidegom nog bij hen is. Al het goede moet op een gepaste tijd ge-
beuren (Mat.9:14-17, Mark.2:18-22, Luk.5:33-39).

Op een sabbat trok de Messias door de korenvelden. Toen zijn discipelen trek kregen, plukten
ze aren, en aten ze van de graankorrels. Daarover werd de Mensenzoon door enkele Farizeeën
ter verantwoording geroepen. In zijn antwoord, herinnerde Hij hen aan David die met zijn
mannen van de toonbroden had gegeten, en aan de priesters die zelfs op de sabbat hun werk in
de tempel moeten doen (Mat.12:1-8, Mark.2:23-28, Luk.6:1-5). Ook genas de Heiland op een
andere sabbat uit barmhartigheid en medelijden eveneens een man met een verschrompelde
hand (Mat.12:9-14, Mark.3:1-6, Luk.6:6-11). Bovendien maakte Hij veel mensen weer ge-
zond, en dreef Hij kwaadaardige geesten uit (Mat.12:15-21, Mark.3:7-12).

Enige tijd later koos de Here Jezus uit zijn volgelingen de eerste 12 apostelen (Mat.10:2-4,
Mark.3:13-19, Luk.6:12-16). Vervolgens sprak de Meester zaligsprekingen uit (Mat.5:1-12,
Luk.6:17-23), en waarschuwde Hij de zorgeloze rijke mensen. (Luk.6:24-26).

Hij riep de omstanders en toehoorders op om elkaar lief te hebben, en te streven naar goede
onderlinge verhoudingen (6e gebod) (Mat.5:21-24). Hij gaf daarbij aan hen onderwijs over
overspel (7e gebod) (Mat.5:27-30) en de echtscheiding (7e gebod) (Mat.5:31,32), en Hij sprak
over het afleggen van een eed (Mat.5:33-37). De kern van al Gods wetten is de wet van de
liefde (Mat.5:38-48, Luk.6:27-36). Daarom moeten we, als we iets aan anderen geven, dat uit
liefde doen, en niet om door de mensen geprezen te worden (Mat.6:1-4).

Ook moeten de volgelingen van de Here Jezus van hun gebed geen grote show maken, maar
ze moeten als ze bidden, op een rustige plek in gewone taal tegen God praten (Mat.6:5-8). Op
dezelfde manier sprak de Heiland over vasten (Mat.6:16-18). Hij zei bovendien, dat je de He-
re niet kunt dienen, terwijl je tegelijkertijd jaagt naar geld en goed. Niemand kan 2 heren die-
nen (Mat.6:19-24). Eveneens leerde de Zoon van God aan zijn volgelingen, dat ze niet te snel
moeten oordelen. Als je al een oordeel geeft, dan is het heel verstandig om met een eerlijk
oordeel over jezelf te beginnen (Mat.7:1-6, Luk.6:37-42).

De Meester waarschuwde zijn volgelingen voor de valse profeten die als roofgierige wolven
zouden en zullen komen. Hij zei, dat je ze aan hun vruchten zult herkennen (Mat.7:15-20,
Luk.6:43-45). Ook sprak Hij over een verstandige man die zijn huis bouwde op de rots, en
een dwaze man die zijn huis bouwde op het zand. Met die laatste man zou het uiteindelijk
slecht aflopen (Mat.7:24-27, Luk.6:46-49). De woorden van de Mensenzoon maakte een diepe
indruk op zijn luisteraars, want Hij sprak op basis van zijn (goddelijk) gezag, en niet zoals de
schriftgeleerden (Mat.7:28,29).

Daarna maakte de Heiland een slaaf van een hoofdman uit Kapernaüm beter (Mat.8:5-13,
Luk.7:1-10), en wekte Hij de zoon van een weduwe uit Naïn op uit de dood (Luk.7:11-17).

Toen stuurde Johannes de Doper vanuit de gevangenis 2 van zijn discipelen naar de Here Je-
zus toe. Ze vroegen namens hun meester aan Hem, of Hij de Messias (= de Gezalfde) was, of
dat ze nog iemand anders konden verwachten. Op basis van de Joodse Bijbel uit die tijd, en
het werk en de wonderen die Hij deed, toonde de Heiland hen duidelijk aan, dat Hij de be-
loofde Messias was (Mat.11:2-6, Luk.7:18-23). Vervolgens zei Gods Zoon over Johannes, dat
hij was gekomen als de (2e) profeet Elia. Dit was een profeet die de Joden nog verwachtten.
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De Meester waarschuwde bovendien de mensen die niet naar Johannes’ boodschap en niet
naar zijn eigen woorden wilden luisteren (Mat.11:7-19, Luk.7:24-35, vgl. Mal.4:5). Liefdevol
nodigde Hij echter de mensen uit, die Hem wel wilden (en willen) dienen (Mat.11:28-30).

Daarna zalfde een vrouw die bekend stond als een zondares, de voeten van de Mensenzoon.
Om de onuitgesproken kritiek daarop te weerleggen, vertelde de Here Jezus een gelijkenis
over een schuldeiser van 2 mensen met schulden. De één moest nog 500 denariën aflossen, en
de ander 50. Toen ze allebei niet (op tijd) konden betalen, schonk de schuldeiser aan hen het
hele bedrag kwijt. Het ligt voor de hand, dat de man die de grootste schuld had, zijn schuldei-
ser het meest dankbaar zou zijn. Dat gold natuurlijk toch ook voor die vrouw (Luk.7:36-50).

De Zoon van God trok kort daarna met zijn 12 apostelen en enkele vrouwen rond om de blijde
boodschap te brengen (Luk.8:1-3). Toen er veel mensen naar Hem toe kwamen, vertelde Hij
een gelijkenis over een zaaier (Mat.13:1-9, Mark.4:1-9, Luk.8:4-8). Tegen zijn discipelen zei
de Meester, waarom Hij zijn boodschap in de vorm van gelijkenissen bracht (Mat.13:10-11,
13-17, Mark.4:10-12, Luk.8:9,10). Ook legde Hij aan zijn leerlingen de gelijkenis van de
zaaier uit (Mat.13:18-23, Mark.14:13-20, Luk.8:11-15).

Daarna vertelde de Heiland nog meer gelijkenissen. Zo sprak Hij over een gelijkenis van het
graan en het onkruid (Mat.13:24-30), en een gelijkenis van een lamp. Daarbij legde Hij uit,
waarom het zo belangrijk is om echt goed naar Hem te luisteren (Mark.4:21-25, Luk.8:16-18).
Zo gaf de Here Jezus aan de mensenmenigte onderwijs door middel van gelijkenissen, maar
aan zijn discipelen legde Hij alles uit (Mat.13:34,35, Mark.4:33,34). Ook volgde de verklaring
van de gelijkenis van het graan en het onkruid (Mat.13:36-43). Bovendien vertelde de Men-
senzoon een gelijkenis van een verborgen schat in een akker, van de kostbare parel, van het
sleepnet en van de heer van het huis, die uit zijn voorraadkamer of schatkamer nieuwe en ou-
de dingen te voorschijn brengt (Mat.13:44-53).

Enkele mensen zeiden tegen de Messias, dat zijn moeder en broers buiten stonden, en Hem
wilden spreken. Hij zei echter, dat zijn volgelingen zijn echte familie zijn (Mat.12:46-50,
Mark.3:31-35, Luk.8:19-21). De geestelijke band was (en is) voor de Heiland blijkbaar veel
belangrijker, dan de biologische.

In die tijd vertrok de Zoon van God met zijn discipelen in een schip naar de overkant van het
meer van Galilea. Daar bracht Hij met bestraffende woorden een storm op het meer tot beda-
ren (Mat.8:18,23-27, Mark.4:35-41, Luk.8:22-25).

11. De Heiland was tijdelijk in de Dekapolis.

Na de wonderbaarlijke boottocht over het Meer van Galilea, kwamen de Mensenzoon en zijn
discipelen veilig aan in het land van de Gadarenen. Dit gebied ten het zuidoosten van het meer
hoorde bij de Dekapolis (= Een bondgenootschap van 10 steden). Daar in die heidense streek
genas de Heiland 2 bezeten mensen. Toen ondanks de genezing van die 2 mensen, het groot-
ste deel van de inwoners uit de dichtstbij zijnde stad aan de Here Jezus vroeg, of Hij weg wil-
de gaan, voer Hij met een schip weer terug (Mat.8:28-34, Mark.5:1-20, Luk.8:26-39).

12. De Meester ging weer verder met zijn werk in Galilea.

Nadat Gods Zoon was teruggekeerd in Galilea, ging Hij verder met zijn liefdevol werk. Daar
genas Hij een vrouw van haar bloedvloeiingen, en wekte Hij de dochter van Jaïrus op uit de
dood. (Mat.9:18-26, Mark.5:21-43, Luk.8:40-56). Ook liet Hij 2 blinde mensen zien, en zorg-
de Hij ervoor, dat een (doof)stom iemand, die bezeten was, (weer) kon praten (Mat.9:27-34).
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Zo trok de Mensenzoon onderwijzend en genezend langs de steden en dorpen in Galilea om
zijn volksgenoten te helpen (Mat.9:35-38).

De Heiland stuurde daarna zijn 12 apostelen erop uit. Ze moesten afkondigen, dat het koning-
schap vanuit de hemel dichtbij was gekomen, en ze moesten zieke mensen genezen, doden
opwekken, melaatse mensen genezen, en kwaadaardige geesten uitdrijven (Mat.10:1,5-16,
Mark.6:7-13, Luk.9:1-6).

Over alles wat er in die tijd gebeurde, maakte koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.)
zich grote zorgen, omdat hij Johannes de Doper had laten onthoofden. Hij was bang, dat Jezus
dezelfde persoon zou zijn als Johannes, die uit de dood zou zijn opgestaan (Mat.14:1-12,
Mark.6:14-29, Luk.9:7-9).

Na enige tijd keerden de apostelen weer terug, en ze vertelden de Mensenzoon over, wat ze
hadden gedaan en meegemaakt. Hij nam ze daarna met een schip mee naar de rustige plaats
Betsaïda om daar wat uit te rusten (Mat.14:13a, Mark.6:30-32, Luk.9:10).

Toch volgde hen een grote volksmenigte. De mensen liepen langs het Meer van Galilea, en
wisten de Here Jezus zo te voet te bereiken. De Heiland sprak met hen over Gods koning-
schap, en Hij genas de mensen die dat nodig hadden. Toen ze niet meer op tijd thuis konden
komen om eten te kopen, gaf Hij hen allemaal te eten met 5 broden en 2 vissen. De discipelen
brachten het bij de mensen. Iedereen kreeg genoeg. Het waren ongeveer 5000 mannen met
vrouwen en kinderen (Mat.14:13b-21, Mark.6:33-44, Luk.9:11-17, Joh.6:1-14).

Toen de mensen Hem koning wilden maken (Joh.6:15a), trok Hij zich terug. De Here Jezus
stuurde zijn discipelen terug naar de overkant van het meer, en liet de mensenmenigte weg-
gaan. Hij ging alleen de berg op om te bidden. Daarna ging Hij over het meer naar zijn disci-
pelen toe. Toen Simon Petrus wist, dat het de Mensenzoon was, mocht hij lopend over het
water bij Hem komen. Dat leek goed te gaan, maar door Petrus’ gebrek aan geloof liep het
bijna verkeerd af. De Heiland redde hem, en Hij bracht de storm die was opgestoken, tot be-
daren (Mat.14:22-33, Mark.6:45-52, Joh.6:15b-21).

Nadat ze het Meer van Galilea waren overgestoken, kwamen ze in de plaats Gennesaret aan
wal. Daar genas Gods Zoon veel zieke mensen (Mat.14:34-36, Mark.6:53-56).

De volgende dag ontdekte de volksmenigte aan de overkant van het meer, dat de Here Jezus
daar niet meer was. Toen ze uiteindelijk in Kapernaüm kwamen om Hem daar te zoeken, von-
den ze Hem. De Mensenzoon zei tegen hen, dat ze Hem niet moeten zoeken om het brood dat
ze hadden gekregen, maar om het eten dat niet vergaat. Hij zei ook, dat Hijzelf het brood van
het leven is, dat uit de hemel is neergedaald (Joh.6:22-59).

Om wat de Here Jezus in de stad Kapernaüm had gezegd, verlieten veel van zijn volgelingen
Hem (Joh.6:60-66), maar de 12 discipelen bleven bij Hem. Simon Petrus beleed zelfs, dat zijn
Meester de Heilige van God is. De Heiland voorspelde daarna het trieste verraad van Judas Is-
kariot (Joh.6:67-71).

Vanuit de stad Jeruzalem kwamen Farizeeën en schriftgeleerden, die de Zoon van God ver-
maanden, omdat zijn discipelen zich niet aan de traditionele voorschriften hielden door hun
handen niet te wassen voor het eten. Naar aanleiding daarvan waarschuwde de Meester hen en
de anderen die erbij waren, tegen door mensen bedachte tradities en geboden die tegen de wil
van de Here ingaan (Mat.15:1-20, Mark.7:1-23).

Daarna trok de Mensenzoon zich terug naar de omgeving van de steden Tyrus en Sidon. Daar
genas Hij de dochter van een Kanaänitische vrouw (Mat.15:21-28, Mark.7:24-30). De Here
Jezus vertrok daar vandaan naar het Meer van Galilea in het gebied van de Dekapolis (= Het
bondgenootschap van 10 steden). Op een berg in de buurt van het meer genas Hij veel mensen
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met een gebrek. De Heiland zorgde er eveneens voor, dat een doof iemand, die moeilijk kon
praten, weer goed kon horen en spreken (Mat.15:29-31, Mark.7:31-37). Enige tijd later gaf
Hij met 7 broden en enkele vissen ongeveer 4000 mannen met hun vrouwen en kinderen vol-
doende te eten. Er bleven zelfs 7 korven met eten over (Mat.15:32-39, Mark.8:1-10).

Er kwamen Farizeeën en Sadduceeën bij Gods Zoon, en zij vroegen aan Hem om een teken
uit de hemel. Daar ging Hij niet op in (Mat.16:1-4, Mark.8:11-13). Wel waarschuwde Hij zijn
discipelen voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, en de zuurdesem van ko-
ning Herodes (Mat.16:5-12, Mark.8:14-21). Daarna kwam Hij met zijn leerlingen in Betsaïda.
Daar genas de Heiland een blinde man (Mark.8:22-26).

In Caesarea Filippi beleed Simon Petrus, een zoon van Jona,591 dat zijn Meester de Gezalfde
(= Christus) is, de Zoon van de levende God. Op grond van die rotsvaste belijdenis zou de
Here Jezus zijn gemeente bouwen (Mat.16:13-20, Mark.8:27-30, Luk.9:18-21). Vervolgens
kondigde de Mensenzoon voor de 1e keer zijn sterven en zijn opstanding aan (Mat.16:21,
Mark.8:31,32a, Luk.9:22). Toen Simon Petrus Hem over deze aankondiging de les begon te
lezen, vermaande Hij zijn leerling daarover. Zijn trouwe discipel moest zich niet door de te-
genstander van God laten misbruiken (Mat.16:22,23, Mark.8:32b,33). Daarna sprak Hij voor
de 1e keer over wat het volgen van Hem allemaal betekent (Mat.16:24-28, Mark.8:34-9:1,
Luk.9:23-27).

Zeven dagen later nam de Meester zijn leerlingen Simon Petrus, Johannes en Jakobus mee een
berg op om daar te bidden. Terwijl Hij daar bad verschenen Mozes en Elia in heerlijkheid, en
ze spraken met Hem. Na dat gesprek verdwenen ze in een wolk, en de stem van God de Vader
vanuit die wolk wees de Here Jezus aan als zijn Zoon. Toen bleven de 3 discipelen alleen met
Hem achter op de berg (Mat.17:1-13, Mark.9:2-13, Luk.9:28-36).

Nadat ze de volgende dag de berg waren afgedaald, genas de Heiland een jongen die door een
kwaadaardige geest in bezit was genomen (Mat.17:14-20, Mark.9:14-29, Luk.9:37-43a). Daar-
na kondigde Hij voor de 2e keer zijn sterven en opstanding aan (Mat.17:22,23, Mark.9:30-32,
Luk.9:43b-45).

Toen zij weer in Kapernaüm kwamen, vroegen belastinginners aan Petrus, of zijn Meester wel
de tempelbelasting wilde betalen. Voorbarig antwoordde hij met ja. Bij zijn thuiskomst leerde
de Here Jezus hem, dat Hij als Zoon van God natuurlijk helemaal geen tempelbelasting hoef-
de te betalen. Om echter geen aanstoot te geven zorgde de Heiland ervoor, dat Petrus voor
Hem en voor zichzelf de tempelbelasting kon betalen (Mat.17:24-27).

Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij de Here Jezus, en vroegen aan Hem, wie de be-
langrijkste was in het koninkrijk van God. Met een kind als voorbeeld leerde Hij aan zijn dis-
cipelen, dat ernaar streven om dienstbaar te zijn veel waardevoller is, dan maar proberen de
belangrijkste te zijn (Mat.18:1-5,10,11, Mark.9:33-37, Luk.9:46-48).

Ook leerde de Mensenzoon aan zijn leerlingen, dat iemand alleen kwaadaardige geesten kan
uitdrijven met hulp van God, want wie niet tegen de Here Jezus en zijn volgelingen is, is voor
hen (Mark.9:38-40, Luk.9:49,50). Toen sprak de Mensenzoon over beloften voor zijn volge-
lingen (Mat.10:40-11:1, Mark.9:41). Hij waarschuwde de mensen eveneens voor verleidingen
van het lichaam (Mat.18:8,9, Mark.9:43-49).

Uit de houding van de broers van de Heiland bleek, dat ze niet in Hem geloofden als de Ver-
losser van de zonden en de Koning van de schepping, maar als een belangrijke man of koning
van deze zondige wereld (Joh.7:1-9).

591 Het Hebreeuwse woord Jona betekent duif. Dat woord symbool staat voor de Heilige Geest.



376

13. Gods Zoon reisde via Samaria naar Jeruzalem.

Pas nadat de broers van de Here Jezus waren vertrokken naar het feest, ging Hij ook naar Je-
ruzalem. Voor de Joden deed Hij dat in het geheim (Luk.9:51, Joh.7:10). Tijdens zijn reis trok
Hij met zijn discipelen door het gebied van de Samaritanen. Daar waar de Meester met zijn
volgelingen langs wilde trekken, wilden ze Hem niet ontvangen. Hij vermaande de ongast-
vrije Samaritanen nadrukkelijk, en trok met zijn discipelen naar een ander dorp (Luk.9:52-56).
In Jeruzalem zochten veel Joden naar Hem (Joh.7:11-13).

14. De Here Jezus gaat verder met zijn werk in Judea.

Halverwege het feest verscheen de Mensenzoon plotseling in de hoofdstad. Openlijk trad Hij
op in de tempel, en getuigde Hij over God als zijn Zender (Joh.7:14-24). Er waren Joden die
de Heiland haatten, anderen twijfelden, en weer anderen geloofden in Hem (Joh.7:25-36). Op
de laatste dag van het feest sprak Hij over het levende water. Ook daarover beoordeelden de
Joden Hem heel verschillend (Joh.7:37-44). Onder de Farizeeën verdedigde Nikodemus Hem,
maar dat had bij zijn partijgenoten niet het gewenste resultaat (Joh.7:45-52).

Toen de Here Jezus de volgende morgen weer in de tempel was, probeerde een aantal Fari-
zeeën en schriftgeleerden Hem in het nauw te drijven. Ze wilden zijn oordeel wel eens horen
over een vrouw die op overspel was betrapt. Volgens de wetten die de Here aan zijn volk had
gegeven, moest zij (met de betreffende man) gestenigd worden (Lev.20:10, Deut.22:22-24).
Ze hadden haar ook meegenomen. Wat zou de Mensenzoon zeggen? Jezus ging er niet recht-
streeks op in. Hij bukte echter, en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven door-
vragen, richtte Hij zich op, en zei, dat wie zonder zonden was, die eerste steen naar die vrouw
zou moeten gooien (vgl. Deut.17:7). Vervolgens schreef Hij verder op de grond. Door een
groot wonder liet Gods Zoon de beschuldigers van de vrouw vanaf de oudste tot de jongste
één voor één afdruipen.592 Daarna sprak Hij de vrouw vrij, en zei, dat ze niet opnieuw in haar
kwaad moest vervallen. Hij getuigde eveneens over zichzelf als het Licht van de wereld, en
sprak over zijn Vader die Hem had gestuurd (Joh.8:1-20). De Meester ging daarna openlijk
het debat aan met de Joden die zijn tegenstanders waren, en Hem niet wilden aanvaarden als
Gods Zoon. Daarmee wilde Hij hen nog waarschuwen (Joh.8:21-59).

In het voorbijgaan zag de Heiland op de sabbat een blindgeboren iemand. Toen Hij hem ge-
nas, reageerden de Farizeeën daarop erg afwijzend, omdat Hij die blindgeboren persoon op
een sabbat had genezen. Opnieuw waarschuwde de Messias zijn tegenstanders, want als zij zo
door zouden gaan, zouden ze hun onheil tegemoet gaan (Joh.9:1-41).

Voor de 2e keer sprak de Here Jezus over wat het in de praktijk allemaal betekent om Hem te
volgen (Mat.8:19-22, Luk.9:57-62). Daarna stuurde Hij 70 van zijn discipelen er in 2-tallen
op uit om Hem mee te helpen voor de komst van een grote oogst. Die 70 discipelen moesten

592 De Here Jezus schreef niet zomaar iets op de grond. Op de grond schrijven had namelijk in Israël een beteke-
nis. De profeet Jeremia had gezegd, dat de namen van de mensen die Jahweh verlieten op de grond (of in de
aarde) geschreven zouden worden (Jer.17:13). Letters op de grond (of in de aarde) zullen door de voeten van
mensen of dieren, of door de wind of de regen gauw verdwijnen. Zo zou en zal het ook gaan met de namen van
de mensen die de Here niet willen dienen. Hun namen zouden en zullen snel worden vergeten.
Nadat de Zoon van God had gezegd, dat wie zonder zonde was, de eerste steen maar moest gooien, gingen de
beschuldigers van die vrouw op basis van wat Hij schreef, vanaf de oudste tot en met de jongste één voor één
weg. Blijkbaar schreef de Heiland de namen van de hypocriete Farizeeën en schriftgeleerden op de grond. Het
grote wonder was, dat Hij de namen kende, en ze opschreef vanaf de oudste. De schijnvromen die de tekst uit het
bijbelboek Jeremia natuurlijk goed kenden, dropen daardoor één voor één af.
Zie eventueel Turennout T. van, Jeremia, Jahweh sticht, Grijpskerk, 2021.
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zieke mensen beter maken, en ze moesten afkondigen, dat het koningschap van God dichtbij
gekomen was (Luk.10:1-12,16). Ook vervloekte de Mensenzoon een aantal Joodse steden om
hun ongeloof (Mat.11:20-24, Luk.10:13-15).

Toen de 70 discipelen terugkeerden, waren ze opgetogen, en ze zeiden, dat ook de kwaadaar-
dige geesten zich aan hen onderwierpen in Jezus’ naam. Op dat moment zag de Heiland, dat
de satan als een bliksem uit de hemel was gevallen (Luk.10:17-20). Daarna bedankte Hij zijn
Vader in de hemel, omdat Hij de blijde boodschap voor de wijzen en voor de verstandige
mensen van die tijd had verborgen, maar aan zijn kinderen had geopenbaard (Mat.11:25-27,
Luk.10:21,22). Hij prees zijn discipelen gelukkig, omdat ze zoveel mochten zien en horen,
wat profeten en koningen ook hadden willen zien en horen (Luk.10:23,24).

Om aan een geleerde van de wet uit te leggen wie zijn naaste is, vertelde de Here Jezus een
gelijkenis over een barmhartige Samaritaan. Daarna liet Hij die wetgeleerde zelf antwoord
geven op de vraag wie zijn naaste is (Luk.10:25-37).

Toen Gods Zoon op reis was, kwam Hij in een dorp bij de zussen Marta en Maria. Terwijl
Maria aandachtig bleef luisteren naar het onderwijs dat Hij gaf, was Marta druk bezig met de
bediening. Uiteindelijk deed Marta bij de Heiland haar beklag, en ze vroeg, of Hij daar wat
van zou zeggen. Hij zei echter, dat zijn onderwijs veel belangrijker was dan de bediening
waar zij zich zo druk over maakte. Maria had er verstandig aan gedaan door naar de wijze
woorden van de Meester te luisteren (Luk.10:38-42).

Ook onderwees de Here Jezus zijn volgelingen over bidden. Als voorbeeld leerde Hij hun het
inmiddels bekende gebed dat begint met de woorden: Onze Vader (Mat.6:9-13, Luk.11:1-4).
Voor een goed contact met de almachtige God is het heel belangrijk, dat we bereid zijn om de
overtredingen te vergeven, die andere mensen tegenover ons hebben gedaan. Als we immers
anderen niet willen vergeven, dan wil de Here onze overtredingen die we tegenover Hem
hebben gedaan, eveneens niet vergeven. Zolang dat laatste het geval is, dan is het contact met
Hem uitgesloten, en luistert Hij niet naar ons gebed (Mat.6:14,15, Mark.11:25). Als we ech-
ter, de mensen die ons om vergeving vragen, wel vergeven, dan wil de liefdevolle hemelse
Vader juist graag naar ons gebed luisteren. Op ons verzoek wil Hij zelfs aan ons de Heilige
Geest geven (Mat.7:7-12, Luk.11:5-13).

Enige tijd later verzamelde zich in een huis een volksmenigte om de Mensenzoon heen, zodat
ze zelfs geen brood konden eten. Zijn familieleden hoorden dit, en ze gingen naar Hem toe
om Hem op te halen, want ze dachten, dat Hij in de war was (Mark.3:20,21).

Toen de Heiland iemand van een kwaadaardige geest had bevrijd, zeiden sommige Farizeeën
en schriftgeleerden uit Jeruzalem, dat Hij met hulp van Beël-zebub, kwaadaardige geesten
kon uitdrijven. De Here Jezus toonde aan, hoe dwaas hun beschuldiging was. Het bleek heel
duidelijk, dat Hij meer macht heeft dan de kwaadaardige geesten (Mat.12:22-30, Mark.3:22-
27, Luk.11:14-23). Daarna sprak Hij over de zonde tegen de Heilige Geest. Al het spotten en
lasteren van de mensen kan worden vergeven, maar het bespotten en belasteren van de Heilige
Geest zal nooit worden vergeven (Mat.12:31-37, Mark.3:28-30). Deze zonde doen mensen die
heel bewust voortdurend en volhardend tegen het werk van Gods Geest ingaan, zoals een aan-
tal schriftgeleerden en Farizeeën dat deed.

De Meester waarschuwde de mensen eveneens voor een groot gevaar. Wanneer iemand van
een kwaadaardige geest is bevrijd, en niet bereid is om God te dienen, dan is de kans groot,
dat die kwaadaardige geest zal terugkeren. Hij zal bij zijn terugkeer nog meer geesten mee-
nemen, die slechter zijn, dan hijzelf is (Mat.12:43-45, Luk.11:24-26). Alle mensen echter, die
de woorden van de Here serieus nemen, zullen gelukkig zijn (Luk.11:27,28).

Toen sommige Farizeeën en schriftgeleerden met verkeerde bedoelingen aan de Heiland om
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een teken vroegen, zei Hij dat ze geen ander teken zouden krijgen dan dat van de profeet Jo-
na (Mat.12:38-42, Luk.11:29-32). Daarna sprak Hij over het oog van elk mens als de lamp
van het lichaam. Als het oog zuiver en gezond is, dan wordt het hele lichaam vol licht, maar
als het slecht is, dan wordt het lichaam één en al duisternis (Luk.11:33-36).

Terwijl de Here Jezus nog sprak, werd Hij door een Farizeeër uitgenodigd om bij Hem te ko-
men eten. Toen Gods Zoon zijn handen niet waste voor het eten, en die Farizeeër zich daar-
over verbaasde, waarschuwde Hij de Farizeeën en schriftgeleerden openlijk en nadrukkelijk
voor hun schijnheilige houding ten opzichte van de Here en hun volksgenoten. Door hun ge-
huichel hoorden ze niet bij de dienaren van de hemelse Vader, en belemmerden ze andere
mensen om dienaren van Hem te worden (Mat.23:13-36, Luk.11:37-54).

Opnieuw wees de Mensenzoon zijn discipelen op de zuurdesem van de Farizeeën. Hij noemde
hun gedrag huichelarij. Daarna onderwees Hij zijn volgelingen over het getuigen van Hem,
ook in tijden van vervolging. Ze zouden als het nodig was, de onmisbare hulp van de Heilige
Geest ervaren (Mat.10:26-33, Luk.12:1-12).

Daarna waarschuwde Jezus de mensen voor hebzucht. Om zijn onderwijs de verduidelijken
vertelde Hij een gelijkenis van een rijke dwaas die schatten op de aarde verzamelde, maar niet
rijk was in zijn relatie met God (Luk.12:13-21). We moeten ons niet in de eerste plaats be-
zorgd maken over eten, drinken, kleding en dergelijke dingen, maar vooral het koningschap
en het koninkrijk van de Here centraal stellen in ons leven (Mat.6:25-34, Luk.12:22-34).

Ook riep de Heiland zijn volgelingen op tot waakzaamheid. Voor wie niet in gehoorzaamheid
werkt en waakt, kan Koning Jezus totaal onverwachts terugkomen. Voor mensen die Hem niet
hebben gediend zal het dan slecht aflopen. (Mat.24:42-51, Mark.13:33-37, Luk.12:35-48). De
boodschap van de Zoon van God zal verdeeldheid brengen onder de mensen en binnen fami-
lies (Mat.10:34-36, Luk.12:49-53). Om goed waakzaam te kunnen zijn is het erg belangrijk
om de tekenen van de tijd die dichtbij is, te herkennen. De schijnheiligen herkennen deze sig-
nalen niet (Luk.12:54-56).

In praktische zaken riep de Here Jezus op tot wijsheid. Drijf de onenigheden met je mede-
mensen niet onnodig op de spits. Probeer rechtszaken te voorkomen, en je met je tegenstan-
ders te verzoenen, voordat het te laat is (Mat.5:25,26, Luk.12:57-59). De Heiland wees er
eveneens op, dat mensen die noodlottig sterven, lang niet altijd veel slechter zijn dan andere
mensen. Het onheil dat hen is overkomen, is echter wel een waarschuwing en een oproep tot
bekering (Luk.13:1-5).

Toen vertelde de Mensenzoon een gelijkenis over een onvruchtbare vijgenboom (Luk.13:6-9),
en genas Hij een kromlopende vrouw op een sabbat (Luk.13:10-17).

Verder gaf de Meester uitleg over het koninkrijk van God. Om duidelijk te maken, wat dat
koninkrijk of koningschap betekent, vertelde Hij verschillende gelijkenissen. Zo sprak Hij
over een gelijkenis van het gezaaide zaad dat groeit, en vrucht voortbrengt (Mark.4:26-29), en
vertelde Hij een verduidelijkend verhaal over een mosterdzaadje, dat kan uitgroeien tot een
grote boom (Mat.13:31,32, Mark.4:30-32, Luk.13:18,19), en een gelijkenis over de zuurde-
sem, dat het hele meel doortrekt (Mat.13:33, Luk.13:20,21).

De Heiland sprak bovendien over een goede Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen.
Die goede Herder is Hijzelf. Hij zou (en zal) ook schapen leiden, die uit een andere stal ko-
men. Het zal één kudde worden met één Herder (Joh.10:1-21). Op het feest van de tempelver-
nieuwing in Jeruzalem wilde een aantal Joden de Here Jezus vermoorden, omdat Hij zei, dat
er eenheid bestaat tussen Hem en de hemelse Vader (Joh.10:22-39).
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15. De Heiland deed tijdelijk zijn werk in Perea en Galilea.

Na die gebeurtenis vertrok de Meester naar de andere kant van de Jordaanrivier. Daar, in het
gebied Perea, kwamen veel mensen tot het geloof in Hem als de gezalfde Zoon van de al-
machtige God (Joh.10:40-42).

De Mensenzoon trok toen tijdens zijn laatste rondreis door het heilige land langs steden en
dorpen om daarna weer terug te keren naar Jeruzalem. Tijdens die reis vroeg iemand aan
Hem, of het maar weinig mensen zijn, die behouden zullen worden. Op die vraag gaf Hij geen
rechtstreeks antwoord, maar Hij spoorde zijn luisteraars wel aan om ernaar te streven door de
nauwe poort te gaan. Veel Joden die Hem hebben gekend, zullen helaas geen geopende deur
aantreffen, terwijl mensen die ver weg woonden, wel bij het koninkrijk van God zouden (en
zullen) horen (Mat.7:13,14,21-23, Luk.13:22-30).

Toen de Here Jezus verder trok naar Galilea, zeiden enkele Farizeeën, dat Hij beter kon ver-
trekken, omdat Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) Hem zou willen laten vermoorden. Hij
liet zich echter niet van de wijs brengen, en zei, dat Hij verder wilde gaan met zijn werk, en
door wilde reizen naar Jeruzalem om daar te sterven (Mat.23:37-39, Luk.13:31-35).

Terwijl de Heiland bij een Farizeeër was tijdens het eten, genas Hij iemand met waterzucht op
een sabbat (Luk.14:1-6).593 Daarna gaf Hij aan de aanwezigen onderwijs over de hoogste en
de laagste plaats (Luk.14:7-11). Ook sprak Hij over wie je het beste kunt vragen om bij jou te
komen eten. Dat moeten geen rijke mensen zijn, die jou daarna weer kunnen uitnodigen. Nee,
beter is het om de zwakken in de samenleving uit te nodigen. Dan kun je een beloning van de
Here verwachten (Luk.14:12-14). Vervolgens vertelde Hij een gelijkenis over de maaltijd van
God waarbij de uitgenodigde gasten niet wilden komen, en smoezen gebruikten om af te zeg-
gen. Met de uitgenodigde arme mensen ging die maaltijd toch door. Deze gelijkenis was een
duidelijke waarschuwing voor de Farizeeën en andere hoogmoedige Joden die dachten, dat ze
wel bij het koninkrijk van de Here zouden horen (Luk.14:15-24).

Toen de Meester zijn reis voortzette, trokken veel mensen met Hem mee. Tegen hen zei Hij,
dat zij er alles voor over moesten hebben om Hem te volgen. Iedereen moet zich daar goed op
voorbereiden om niet halverwege af te haken (Mat.10:37-39, Luk.14:25-33). Dat maakte de
Zoon van God duidelijk met een gelijkenis over zout. Als het zout zijn smaak heeft verloren,
dan is het waardeloos. Zo moeten zijn volgelingen ervoor zorgen, dat ze niet smakeloos wor-
den (Mat.5:13, Mark.9:50, Luk.14:34,35). De discipelen van Hem moesten (en moeten) juist
tot eer van de Here hun licht in de wereld laten schijnen (Mat.5:14-16).

Om verreweg de meeste Farizeeën te leren, dat hun hoogmoedige houding helemaal verkeerd
was, vertelde de Messias enkele gelijkenissen. Zo sprak Hij over een verloren schaap, dat he-
laas niet bij de kudde bleef. Toch ging de herder het dier zoeken, en was hij erg blij, toen hij
het schaap had teruggevonden (Mat.18:12-14, Luk.15:1-7). Ook vertelde de Heiland een ge-
lijkenis van een vrouw die opgetogen was, omdat ze haar verloren penning na veel zoeken
weer had teruggevonden (Luk.15:8-10), en een gelijkenis over een ondankbare zoon. Wat was
zijn vader vrolijk en blij, dat die verloren zoon zich uiteindelijk bekeerde, en weer bij hem
terugkwam (Luk.15:11-32).

De Here Jezus sprak vervolgens over een gelijkenis van een oneerlijke rentmeester om aan
zijn volgelingen te leren meer met overleg bezig te zijn met het oog op de toekomst. Toen die
rentmeester er achter kwam, dat hij ontslagen zou worden, maakte hij zich met het geld van
zijn heer vrienden, zodat hij later verder geholpen zou worden (Luk.16:1-9). Ook waarschuw-

593 Bij waterzucht (ofwel oedeem) neemt de hoeveelheid vocht rondom de lichaamscellen toe. Daardoor kunnen
weefsels en organen opzwellen. Verschijnselen van waterzucht zijn: een opgezwollen en bleke huid, dikke en-
kels en/of kortademigheid. Het kan niet alleen plaatselijk, maar ook in het hele lichaam voorkomen.
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de de Meester, dat je geen slaaf kunt zijn van geld en van goederen, en tegelijkertijd de Here
trouw kunt dienen (Luk.16:10-15).

Hij zei bovendien, dat er tussen de wetten van God en zijn blijde boodschap geen tegenstel-
ling bestaat. Als voorbeeld noemde Hij de echtscheiding, en daarbij handhaafde Hij de bedoe-
ling van de wetten die de Here via de leider Mozes aan zijn volk had gegeven (Mat.5:17-20,
Luk.16:16-18).

Toen vertelde de Mensenzoon een gelijkenis over een rijke man en een heel arme Lazarus
om aan de mensen nogmaals te leren, dat de waarde van veel geld en goederen maar heel be-
perkt en tijdelijk is. Uiteindelijk liep het voor die rijke man voor altijd slecht af, terwijl die
heel arme Lazarus (= God (is) (een) helper/God helpt) na zijn dood voor eeuwig gelukkig zou
zijn (Luk.16:19-31).

De Messias zei eveneens, dat het onmogelijk is, dat er geen verleiding zou komen, maar daar-
bij waarschuwde Hij wel de verleiders nadrukkelijk (Mat.18:6,7, Mark.9:42, Luk.17:1,2). Ook
zei Hij, dat we elkaar in liefde moeten vermanen, als dat nodig is, en als iemand oprecht spijt
heeft van zijn of haar zonde, hem of haar altijd die zonde moeten vergeven (Luk.17:3,4).
Wanneer iemand zondigt, moeten we hem of haar, eventueel met een paar anderen erbij, pro-
beren op het rechte pad te krijgen. Als hij of zij na meerdere liefdevolle waarschuwingen niet
wil luisteren, en toch doorgaat op de verkeerde weg, dan moeten we van die persoon steeds
meer afstand nemen (Mat.18:15-17).

De Zoon van God sprak vervolgens over binden en ontbinden (Mat.18:18-20), de kracht van
het geloof (Luk.17:5,6), de oneindigheid van het vergeven van zonden (Mat.18:21-35), en de
verhouding tussen een heer en zijn knecht. Als de dienaren van de Here goede daden doen,
doen ze alleen maar, wat ze behoren te doen (Luk.17:7-10).

Gedurende zijn laatste rondreis door Israël trok de Mensenzoon vanuit Perea aan de overkant
van de Jordaanrivier via Galilea (vgl. Mat.19:1) naar het grensgebied tussen Galilea en Sama-
ria om van daaruit naar Jeruzalem te gaan (Luk.17:11). Tijdens die reis kwam Hij in een dorp
aan de grens met Samaria 10 melaatse mannen tegen. Door hun geloof werden die 10 mannen
na hun vertrek naar Jeruzalem door de Heiland genezen. Slechts één man kwam bij Hem terug
om Hem te bedanken en God te eren. Deze man was ondanks dat hij een Samaritaan was,
door zijn geloof behouden (Luk.17:11-19).

Daarna sprak de Meester over het koningschap van de Here, en profeteerde Hij over de tijd
dat Hij terug zal komen (Mat.24:27,28,37-41, Luk.17:20-37). Om zijn volgelingen te leren,
dat ze altijd moesten bidden, en daarmee niet moesten verslappen, vertelde Hij een gelijkenis
van een onrechtvaardige rechter, die na herhaaldelijke verzoeken uiteindelijk toch luisterde.
Hoeveel te meer zal de hemelse Vader aan zijn dienaren recht verschaffen, als ze Hem daar-
om blijven vragen (Luk.18:1-8).

Omdat veel mensen erop vertrouwden, dat ze rechtvaardig waren, en op anderen neerkeken,
vertelde de Mensenzoon een gelijkenis over een Farizeeër en een belastingpachter. De Fari-
zeeër die de Here alleen maar bedankte, omdat hij zichzelf zo geweldig rechtvaardig vond,
nam daarna zijn eigen zondelast weer mee naar huis. De belastingpachter echter, die God
smeekte om genade, werd van zijn zondelast bevrijd, en ging gerechtvaardigd en opgelucht
naar huis (Luk.18:9-14).

Vanuit (het grensgebied van) Galilea trok de Here Jezus via Perea, het gebied aan de overkant
van de Jordaanrivier, naar het zuiden om zo langs de grens van Samaria naar Judea te gaan.
Hij gaf toen onderwijs over echtscheiding (Mat.19:1-12, Mark.10:1-12), en liet kinderen bij
zich komen om ze te zegenen, want ook voor hen is het koninkrijk van God (Mat.19:13-15,
Mark.10:13-16, Luk.18:15-17).



381

Daarna kwam er een rijke jonge man bij de Heiland. Hij vroeg aan Hem, wat hij moest doen
om het eeuwig leven te ontvangen. Toen de Messias zei, dat hij overeenkomstig de 10 ge-
boden moest leven, zei hij, dat hij dat al had deed. Daarop zei de Zoon van God, dat hij zijn
bezit aan de arme mensen moest geven, en Hem moest volgen. Dat werd de jonge man te
veel, en hij vertrok verdrietig. Daaruit bleek, dat het voor rijke mensen erg moeilijk is om het
koninkrijk van de Here binnen te gaan (Mat.19:16-26, Mark.10:17-27, Luk.18:18-27). Petrus
vroeg daarna wat de beloning voor hem en de andere apostelen zou zijn. De Mensenzoon be-
loofde aan hen een rijke beloning voor zowel het tijdelijke verblijf op aarde als voor het eeu-
wige leven bij God (Mat.19:27-30, Mark.10:28-31, Luk.18:28-30).

Om de manier waarop de hemelse Vader mensen beloont duidelijk te maken, vertelde de Here
Jezus een gelijkenis over arbeiders in een wijngaard. De mensen die op een later tijdstip dan
andere werknemers in die wijngaard begonnen te werken, omdat ze door de eigenaar niet eer-
der voor het werk waren ingehuurd, kregen evenveel, dan de mensen die er veel langer had-
den gewerkt. Wel kregen ze allemaal een goed loon. Niemand kwam iets tekort, en niemand
werd door de eigenaar van de wijngaard onrecht aangedaan (Mat.20:1-16).

16. De Mensenzoon ging verder met zijn werk in Judea.

Vervolgens trok de Heiland verder naar Judea. Daar wekte Hij Lazarus op uit de dood, nadat
hij al ruim 3 dagen geleden was gestorven (Joh.11:1-46). Daarop besloot de Joodse Raad of-
wel het Sanhedrin om Hem te vermoorden, en de hogepriester Kajafas profeteerde, dat de
Mensenzoon zou sterven voor het volk (Joh.11:47-53). Vanwege het gevaar trok de Meester
zich tijdelijk terug in de plaats Efraïm (Joh.11:54).

Toen Hij weer verder reisde naar Jeruzalem, kondigde Hij voor de 3e keer zijn sterven en op-
standing aan (Mat.20:17-19, Mark.10:32-34, Luk.18:31-34). Toen kwam de moeder van de
apostelen Johannes en Jakobus bij de Here Jezus, en zij vroeg namens haar 2 zonen aan Hem,
of zij aan zijn rechter- en linkerzij mochten zitten in zijn koninkrijk. Daardoor ontstond er on-
enigheid met de andere 10 apostelen. Gods Zoon zei, dat het streven naar de hoogste plaats
juist betekent, dat je dienstbaar moet zijn, zoals Hij dat zelf ook was en is. Zijn volgelingen
moeten niet willen heersen, maar bereid zijn om te dienen (Mat.20:20-28, Mark.10:35-45).

Even later genas de Heiland 2 blinde mensen bij de stad Jericho. Bartimeüs was 1 van die
2 blinden (Mat.20:29-34, Mark.10:46-52, Luk.18:35-43).

Daarna trok de Messias de stad Jericho door. Toen ontmoette Hij de belastingpachter Zache-
us, die rijk was. Hij gaf aan, dat Hij bij Zacheüs thuis langs wilde komen. De belastingpachter
ontving Hem graag. Hij beloofde aan Hem, dat hij de helft van zijn bezit aan de arme mensen
zou geven, en wat hij teveel aan belasting van de mensen had afgeperst 4 keer zoveel zou te-
rugbetalen. De Here Jezus was blij met de houding van de belastingpachter, want dat bete-
kende de redding van Zacheüs zelf (Luk.19:1-10).

Terwijl de mensen naar de woorden van de Zoon van God over de redding van zondaren luis-
terden, vertelde Hij aan hen een gelijkenis over 10 slaven en 10 ponden. Met die gelijkenis
wilde Hij duidelijk maken, dat de dienaren van de Here, die ijverig werken voor zijn konink-
rijk, zullen worden beloond, als Hij terugkomt, en dat dan ook zijn tegenstanders zullen wor-
den berecht (Luk.19:11-27).

De Mensenzoon kwam 6 dagen voor het Pascha in Betanië (Joh.11:55-12:1). Daar werd in het
huis van Simon de melaatse een maaltijd voor Hem klaargemaakt. Marta zorgde voor de be-
diening. Lazarus was er ook bij. Maria zalfde de voeten van de Here Jezus met mirre, en zij
droogde ze af met haar tranen. Toen Judas Iskariot, die zijn Meester zou verraden, met de an-
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dere discipelen daarop kritiek leverde, nam de Zoon van God het voor Maria op (Mat.26:6-13,
Mark.14:3-9, Joh.12:2-8).

Omdat veel Joden naar de Messias kwamen om ook Lazarus te zien, die uit de dood was op-
gewekt, wilden de overpriesters hem eveneens vermoorden (Joh.12:9-11).

De volgende dag reed de Heiland op een ezel naar de stad Jeruzalem. Toen de volksmenigte
dat hoorde, pakten de mensen palmtakken, en gingen ze Hem tegemoet. Ze begroetten Hem
als de Koning van Israël, en ze riepen om zijn redding. De Farizeeën zagen het met verbijste-
ring aan. Ze wilden, dat Hij zijn enthousiaste volgelingen zou vermanen, maar Hij weigerde
dat (Mat.21:1-9, Mark.11:1-10, Luk.19:28-40, Joh.12:12-19). Toen Hij dichterbij de hoofd-
stad kwam, moest Hij huilen. Daarna profeteerde Hij over de verovering en verwoesting van
Jeruzalem (Luk.19:41-44). De Mensenzoon trok verder, en ging naar de tempel, terwijl heel
de stad in rep en roer raakte. Nadat Hij alles had overzien, vertrok Hij laat op de dag met zijn
12 discipelen weer naar de plaats Betanië (Mat.21:10,11, Mark.11:11).

De volgende morgen zag de Meester een vijgenboom zonder dat daar vruchten aan zaten.
Omdat het wel de tijd was om vruchten te dragen, vervloekte Hij die onvruchtbare vijgen-
boom (Mat.21:18,19a, Mark.11:12-14).

Daarna ging de Here Jezus naar de tempel. Voor de 2e keer joeg Hij alle handelaren en koop-
lieden uit het huis van God (Mat.21:12,13, Mark.11:15-18a, Luk.19:45,46). Toen er in de tem-
pel weer rust was gekomen, genas Hij blinde en verlamde mensen. Tegelijkertijd riepen de
kinderen naar Hem om redding, en noemden ze Hem de Zoon van David. De overpriesters en
de schriftgeleerden verweten Hem, dat die kinderen naar Hem riepen om hulp (Mat.21:14-16).
Terwijl zij plannen smeedden om Hem te vermoorden, ging de Heiland, toen het al laat was,
met zijn discipelen de tempel uit. Ze vertrokken naar Betanië om daar de nacht door te bren-
gen (Mat.21:17, Mark11:18b,19, Luk.19:47,48).

Op het moment dat de Meester ’s morgens met zijn discipelen langs de vervloekte vijgen-
boom liepen, merkte Petrus op, dat die boom was verdord. Naar aanleiding daarvan wees de
Mensenzoon hem en de andere discipelen op de grote kracht van het geloof (Mat.21:19b-22,
Mark.11:20-24).

De Messias kondigde zijn dood en opstanding aan, en Hij drukte de Joden op het hart om in
het Licht te geloven, zodat de duisternis hen niet zou overvallen (Joh.12:20-36). Hoewel Hij
veel wondertekenen had gedaan, geloofden veel Joden niet in Hem (Joh.12:37-43). Daarna
sprak de Zoon van God over de bedoeling van zijn werk op deze aarde. Hij was vooral geko-
men om mensen te behouden (Joh.12:44-13:1).

Op een dag vroegen de overpriesters, de schriftgeleerden en oudsten Hem naar zijn bevoegd-
heid om alle dingen te doen, waar Hij mee bezig was. De Meester wilde hen dat duidelijk ma-
ken door te vragen, of de doop van Johannes de Doper uit de hemel was, of uit de mensen.
Omdat ze op die vraag geen antwoord wilden geven, had het geen zin om op de door hun ge-
stelde vraag antwoord te geven. Daarom deed Hij dat ook niet (Mat.21:23-27, Mark.11:27-33,
Luk.20:1-8).

De Heiland ging wel verder met zijn onderwijs. Hij vertelde een gelijkenis van een vader met
2 zonen. De ene zoon beloofde aan zijn vader in de wijngaard te werken, maar hij deed het
niet. De andere zoon die zei, dat hij dat niet wilde, deed toch wat zijn vader aan hem had ge-
vraagd (Mat.21:28-32). Ook sprak de Mensenzoon in een gelijkenis over oneerlijke pachters
die de huur niet wilden betalen, en de zoon van de eigenaar van de wijngaard vermoordden.
De meeste Joden begrepen wel, dat die moord de pachters duur zou komen te staan. Zij zou-
den hun berechting niet ontlopen, al hoopten ze, dat alles anders zou gaan (Mat.21:33-46,
Mark.12:1-12, Luk.20:9-19). De Here Jezus vertelde nog een gelijkenis. Hij vergeleek het ko-
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ninkrijk van de hemel met een koninklijke bruiloftsmaaltijd. De uitgenodigde mensen wilden
echter niet komen; ook niet na herhaalde oproepen. Toen nodigde de koning andere mensen
uit. Nadat de vorst de zaal was binnengekomen, zag hij iemand die geen bruiloftskleding aan
had getrokken. Omdat die man zich daarover niet kon verantwoorden bij de koning, werd hij
met handen en voeten gebonden, en de zaal uitgezet. Daar in de duisternis zullen mensen hui-
len, en tandenknarsen (Mat.22:1-14).

Om de geloofwaardigheid en het gezag van de Zoon van de hemelse Vader aan te tasten pro-
beerden de Farizeeën Hem met een strikvraag in de val te lokken. Ze stuurden hun leerlingen
en aanhangers van koning Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.) naar Hem toe met de vraag,
of het is toegestaan om aan de keizer belasting te betalen. De Heiland doorzag hun gemene
vraag, en Hij zei, dat ze aan de keizer moesten geven, wat van de keizer is, en aan God, wat
van God is (Mat.22:15-22, Mark.12:13-17, Luk.20:20-26).

Toen het listige plan van de Farizeeën was mislukt, vroegen enkele mensen van de Sadducee-
en, die niet in een opstanding uit de dood geloofden, aan de Meester, wie na de opstanding de
echtgenoot zou zijn van een vrouw, die hertrouwd is na het overlijden van één of meer van
haar mannen. De Mensenzoon zei, dat er na de opstanding uit de dood geen huwelijk meer zal
bestaan, en dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob een God van levende mensen is, en niet
van doden (Mat.22:23-33, Mark.12:18-27, Luk.20:27-39).

De Farizeeën die hadden gehoord, dat Hij met zijn antwoord de Sadduceeën in verlegenheid
had gebracht, kwamen bij elkaar. Eén van hun schriftgeleerden die het antwoord op de vraag
van de Sadduceeën met instemming had aangehoord, kwam bij de Here Jezus om Hem op de
proef te stellen. Hij vroeg aan Hem wat het grote gebod van Gods wet is. De Meester noemde
2 geboden die gelijkwaardig waren, als de kern van de wetten van de Here: Van God houden
met heel je hart, heel je ziel en je hele verstand, en van je naaste houden als van jezelf. Open-
lijk stemde de schriftgeleerde met dit antwoord in. Vanaf dat moment durfde niemand meer
iets aan Hem te vragen (Mat.22:34-40,46b, Mark.12:28-34, Luk.20:40).

Daarna vroeg de Heiland aan de Farizeeën en aan de omstanders in de tempel: “Hoe kunnen
de schriftgeleerden zeggen, dat de Gezalfde een zoon van David is? David noemt Hem Heer.
Hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?” Niemand van de omstanders kon (of wilde) op die vraag een
passend antwoord geven (Mat.22:41-46a, Mark.12:35-37, Luk.20:41-44). De Messias waar-
schuwde vervolgens zijn discipelen en de volksmenigte voor de huichelarij van de schriftge-
leerden, die deden, alsof ze erg vroom waren (Mat.23:1-12, Mark.12:38-40, Luk.20:45-47).

Toen zag Hij rijke mensen veel giften in de schatkist (of de offerkist) doen. Een arme weduwe
deed er heel weinig geld in. De Mensenzoon merkte echter op, dat die arme vrouw er meer in
had gedaan, dan alle andere mensen. Anderen hadden van hun overvloed in die kist gedaan,
de weduwe had van haar armoede haar hele levensonderhoud erin gestopt (Mark.12:41-44,
Luk.21:1-4).

Toen de Meester de tempel uitging, wezen zijn discipelen Hem op de schoonheid van het ge-
bouw. Hij zei echter, dat heel dat prachtige bouwwerk verwoest zou worden. Zijn leerlingen
vroegen aan Hem wanneer dat zou gebeuren, en wat het teken daarvan zou zijn. Als Jeruza-
lem omringd zou zijn door legers, dan zou de verwoesting binnenkort gaan gebeuren. De Here
Jezus raadde zijn volgelingen aan om dan meteen naar de bergen te vluchten (Mat.24:1-8,
Mark.13:1-8, Luk.21:5-11, 21:20-24). Daarna sprak Hij over de tijd, dat zijn discipelen ver-
volgd zouden worden om hun geloof in Hem. Hij zou door de Heilige Geest van God zijn
volgelingen wijsheid geven om zich in een debat goed te kunnen verdedigen (Mat.10:17-25,
Luk.21:12-19).

Op dat moment nam Gods Zoon een grote sprong in de tijd, en profeteerde Hij over de perio-
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de, voordat Hij terug zal komen. Er zal een grote onderdrukking komen, en de volgelingen
van de Heiland zullen door alle volken worden gehaat. Er zullen veel valse profeten en valse
mensen namens Hem optreden. Zij zullen grote tekenen en wonderen doen, en zij zullen veel
mensen verleiden. Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. De mensen zullen
angstig zijn vanwege het bulderen van de zee, en de machten van de hemel zullen wankelen.
De dienaren van de Here hoeven dan zeker niet bang te zijn, want hun verlossing zal dan
gauw komen (Mat.24:9-26, Mark.13:9-23, Luk.21:25,26,28).

De Meester profeteerde daarna over de dag dat Hij terug zal komen. Eerst zal onmiddellijk na
de zware onderdrukking van de Christenen de zon worden verduisterd, en zal de maan haar
licht niet meer geven. De sterren zullen vanuit de wolkenhemel naar beneden vallen, en de
machten van de hemel zullen wankelen. Dan schiet de bliksem als het teken van Gods komst
door de lucht, en de Mensenzoon zal op de wolken verschijnen met veel macht en heerlijk-
heid. Trompetgeschal zal klinken voor de komst van de Koning, en de Christenen zullen door
de engelen verzameld worden (Mat.24:27-31, Mark.13:24-27, Luk.21:27).

Zoals de mensen wisten, dat bij het zacht worden van de takken van een vijgenboom, en het
uitspruiten van zijn bladeren, de komst van de zomer dichtbij is, zo moeten de dienaren van
de Almachtige letten op de tekenen die wijzen op de komst van de Here Jezus. Het menselijk
geslacht op de huidige wereld zal zeker niet voorbijgaan, voordat Hij komt, en alle tekenen
die aan zijn komst vooraf gaan. Wanneer die dag precies zal zijn, weet niemand, behalve God
de Vader. Zelfs de Heiland was daar niet van op de hoogte (Mat.24:32-36, Mark.13:28-32,
Luk.21:29-33).

Daarom riep de Messias zijn volgelingen op om regelmatig te bidden en waakzaam te blijven,
zodat ze niet de moed zullen verliezen, en die dag hen niet onverwachts zou overvallen.
Overdag gaf Hij onder grote belangstelling onderwijs in de tempel, en Hij bracht de nachten
door op de Olijfberg (Luk.21:34-38).

Ook verduidelijkte de Mensenzoon de komst van Gods koninkrijk door middel van een gelij-
kenis over 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Ze namen alle 10 hun olielampen mee in het donker
van de avond om de komst van een bruidegom af te wachten. Bij zijn komst zouden ze mee-
gaan naar het feest in de bruiloftszaal. Het wachten op de bruidegom duurde echter langer,
dan ze hadden verwacht. Op het moment dat hij kwam, konden de dwaze meisjes hun lampen
niet bijvullen, want ze hadden geen olijfolie meegenomen. Ze moesten eerst nieuwe olie gaan
kopen. Daardoor troffen ze bij de feestelijke bruiloftszaal een gesloten deur aan, en mochten
ze helaas niet meer binnenkomen (Mat.25:1-13).

De Here Jezus vertelde eveneens een gelijkenis over een man die vlak voor zijn vertrek naar
het buitenland aan zijn slaven bezittingen in beheer gaf. De ene slaaf gaf hij 5 talenten, de
andere 2, en de derde 1. De eerste slaaf verdiende er 5 talenten bij, de tweede kreeg door zijn
inzet er 2 bij, en de derde slaaf verstopte zijn talent in de grond. Toen de heer van de slaven
terugkwam, ging hij een groot feest vieren. De eerste 2 slaven, die er talenten bij verdiend
hadden, mochten deelnemen aan dat feest. De luie slaaf, die niets met zijn talent gedaan had,
werd in de buitenste duisternis gegooid. Daar zal gehuil en tandengeknars zijn (Mat.13:12,
25:14-30).

Wanneer de Heiland met zijn engelen zal zijn gekomen in al zijn heerlijkheid, zal Hij zitten
op zijn schitterende troon. Bij alle volken zal Hij de één scheiden van de ander, zoals een her-
der scheiding maakt tussen de schapen en de geiten. Hij zal zijn schapen aan zijn rechterkant
zetten, en de geiten aan zijn linkerkant. Op grond van hun levenswijze en hun daden zullen de
schapen Gods koninkrijk binnengaan, en de geiten zullen samen met de duivel en zijn trawan-
ten in het eeuwige vuur belanden (Mat.25:31-46). Na deze profetie kondigde de Mensenzoon
tegen zijn discipelen voor de 4e keer zijn lijden en sterven aan (Mat.26:1,2).
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De overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk kwamen bij elkaar om te
overleggen over wanneer en hoe ze de Here Jezus zouden kunnen vermoorden (Mat.26:3-5,
Mark.14:1,2, Luk.22:1,2). Aangestuurd door de satan bood Judas Iskariot zich aan hen aan
om zijn lieve Meester te verraden. Hij zou daar 30 zilverstukken voor krijgen (Mat.26:14-16,
Mark.14:10,11, Luk.22:3-6).

Op de 1e dag van het feest van de ongezuurde broden vroegen de discipelen aan de Zoon van
God, waar ze de maaltijd voor het Pascha moesten klaarmaken. Hij stuurde Petrus en Johan-
nes erop uit, zonder dat zijn andere leerlingen wisten, waar ze samen het Pascha zouden eten.
De 2 discipelen maakten in een bovenzaal de maaltijd klaar (Mat.26:17-19, Mark.14:12-16,
Luk.22:7-13).

’s Avonds begon de Meester met zijn 12 leerlingen aan de maaltijd. Tijdens het eten stelde Hij
het heilig Avondmaal in als een herdenkingsmaaltijd (Mat.26:20,26-29, Mark.14:17,22-25,
Luk.22:14-20). Aan het einde van de maaltijd waste de Heiland de voeten van de discipelen.
Zo gaf Hij aan hen een leerzaam voorbeeld om nederig en dienstbaar te zijn (Joh.13:2-17).
Daarna sprak de Here Jezus over zijn verrader. Toen vertrok Judas Iskariot (Mat.26:21-25,
Mark.14:18-21, Luk.22:21-23, Joh.13:18-30).

Op dat moment ontstond er onenigheid over de vraag wie de belangrijkste apostel zou zijn.
De Mensenzoon zei echter, dat ze beter ernaar konden streven om een goede dienaar te zijn,
want de beste dienaren zijn de beste leiders. Hij gaf daarin zelf het voorbeeld (Luk.22:24-30).
In zijn afscheidswoorden zei Hij met nadruk tegen zijn discipelen, dat ze van elkaar moesten
houden (Joh.13:31-35).

Vervolgens profeteerde de Zoon van God, en Hij zei, dat Simon Petrus Hem zou verlooche-
nen. Petrus zou 3 keer stellig beweren, dat hij Hem niet kende (Mat.26:31-35, Mark.14:27-31,
Luk.22:31-34, Joh.13:36-38). Ook bereidde de Here Jezus zijn 11 discipelen voor op de toe-
komst (Luk.22:35-38), en sprak Hij met hen over de nauwe relatie tussen Hemzelf en de he-
melse Vader (Joh.14:1-14). Hij beloofde zijn leerlingen eveneens, dat de Almachtige de Hei-
lige Geest naar hen toe zou sturen. Die zou hen helpen en leiding geven (Joh.14:15-31a).

Toen vertrok Hij met zijn discipelen naar de Olijfberg (Mat.26:30, Mark.14:26, Luk.22:39,
Joh.14:31b). Terwijl ze daarheen gingen, sprak Hij tegen hen over zichzelf als de echte drui-
venplant. Zijn volgelingen moeten als ranken aan Hem vast blijven zitten, want anders kunnen
ze geen vrucht dragen (Joh.15:1-8). De Messias had het bovendien over het gebod van de
liefde. Van elkaar houden zoals God dat wil, is het belangrijkste gebod, want uit de wetten
van de Here blijkt vooral zijn liefde (Joh.15:9-17).

De Meester waarschuwde zijn leerlingen voor de haat van de wereld. Ze hoorden (en horen)
niet bij deze wereld, die Hem en de hemelse Vader zonder reden haat. Mensen van de wereld
zouden en zullen de dienaren van de Heiland zelfs vervolgen (Joh.15:18-25). Daarna sprak
Hij opnieuw tegen zijn 11 apostelen over het werk van de Helper en Trooster, en profeteerde
Hij over hun toekomst (Joh.15:26-16:15). Hij zei tegen hen, dat het verdriet om Hem te moe-
ten missen, nadat ze Hem in de steek hadden gelaten, maar kort zou duren. Dat verdriet zou
snel voorbijgaan, en in blijheid veranderen (Joh.16:16-33).

Nadat de Here Jezus tegen zijn Vader in de hemel had gesproken over zichzelf, zijn relatie
met Hem en over zijn volgelingen (Joh.17:1-26), ging Hij met zijn discipelen naar de over-
kant van de beek Kidron (Joh.18:1a). Toen kwam Hij met zijn 11 leerlingen bij de hof van
Getsemané (Mat.26:36a, Mark.14:32a, Luk.22:40a, Joh.18:1b). Verdrietig en erg bang bad de
Mensenzoon in de hof tot almachtige God. Tijdens zijn indringend gebed waren de discipelen
niet in staat om wakker te blijven om evenals Hij om hulp te bidden, en om Hem een beetje
bij te staan (Mat.26:36b-46, Mark.14:32b-42, Luk.22:40b-46).
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17. De Here Jezus werd in Judea gevangengenomen, veroordeeld en gekruisigd.

Toen kwamen er soldaten aan, en Judas Iskariot wees hen de weg. Ze namen zijn Meester ge-
vangen (Mat.26:47-56, Mark.14:43-50, Luk.22:47-54a, Joh.18:2-12). Een jonge man met een
linnen laken om zich heen liep achter de soldaten aan. Op het moment dat ze hem grepen, liet
hij het laken achter, en vluchtte hij naakt weg (Mark.14:51,52). Met betrekking tot de Messias
gaf de hogepriester Kajafas aan de Joden een profetisch advies. Het zou nuttig zijn, dat één
mens zou sterven voor het volk (Joh.18:14).

Na zijn gevangenname in Getsemané werd Gods zoon naar de woning van de overpriester
Annas gebracht (Luk.22:54b, Joh.18:13). De apostel Simon Petrus volgde Hem op afstand
naar het verblijf van Annas, en ging naar binnen. Daar verloochende hij Hem 3 keer, en zei
hij, dat hij de Here Jezus niet kende (Mat.26:58,69-75, Mark.14:54,66-72, Luk.22:54c-62,
Joh.18:15-18,25-27), terwijl zijn Meester zich voor de overpriester Annas moest verantwoor-
den (Joh.18:19-23).

Nadat het licht was geworden, kwamen de leden van het Sanhedrin bij elkaar (Mat.27:1a,
Mark.14:53b, Luk.22:66a). Daarna stuurde de overpriester Annas de Mensenzoon naar hoge-
priester Kajafas (Joh.8:24). Toen Hij daarheen was gebracht (Mat.26:57, Mark.14:53a), werd
Hij door de mannen die Hem gevangenhielden, bespot, bespuugd en geslagen (Mat.26:67,68,
Mark.14:65, Luk.22:63-65). Na die mishandeling moest Hij zich voor de hogepriester Kajafas
en het Sanhedrin verantwoorden. Verreweg de meeste leden van het Sanhedrin vonden, dat
Hij de doodstraf had verdiend (Mat.26:59-66, Mark.14:55-64, Luk.22:66b-71). Nadat Hij door
hen ter dood was veroordeeld, werd Hij naar de stadhouder Pilatus (26 – 36) gebracht om
Hem via een doodsvonnis te laten ombrengen (Mat.27:1b,2, Mark.15:1, Luk.23:1, Joh.18:28).

Op het moment dat Judas Iskariot vernam, dat de Heiland ter dood was veroordeeld, kreeg hij
spijt van zijn verraad. Daarom bracht hij het geld naar de overpriesters en de oudsten terug.
Doordat ze onverschillig op zijn berouw reageerden, smeet hij zijn 30 zilverstukken de tempel
in. Hij pleegde daarna zelfmoord (Mat.27:3-5). De overpriesters kochten van dat geld een stuk
land van een pottenbakker als een begraafplaats voor vreemdelingen (Mat.27:6-10).

Gods Zoon moest zich echter bij de stadhouder Pontius Pilatus verantwoorden (Mat.27:11-14,
Mark.15:2-5, Luk.23:2-5, Joh.18:29-38). Toen Pilatus tijdens het verhoor hoorde, dat Hij een
Galileeër was stuurde hij Hem naar Herodes Antipas (4 v.Chr. – 39 n.Chr.), omdat hij dat ge-
bied bestuurde. Herodes was op dat moment ook in Jeruzalem. Bij hem zou de Here Jezus
terecht moeten staan. Samen met zijn soldaten dreef Herodes de spot met Hem, en hij stuurde
Hem vervolgens weer terug naar de stadhouder (Luk.23:6-12).

Na enige tijd stond de Mensenzoon opnieuw voor Pilatus. Omdat de stadhouder bang was
voor de oproerige menigte, probeerde hij Hem met een list vrij te krijgen. Bij elk feest was het
namelijk de gewoonte om op grond van de wens van het volk een gevangene vrij te laten.
Pilatus stelde de mensen voor de keus om de Heiland of een beruchte gevangene die Barabbas
heette, los te laten. De volksmenigte koos voor de vrijlating van Barabbas (Mat.27:15-21,
Mark.15:6-11, Luk.23:13-22, Joh.18:39,40). Daarna werd de Meester gegeseld, en werd Hij
door de soldaten bespot en geslagen (Mat.27:26b-31a, Mark.15:15b-20a, Joh.19:1-3). De stad-
houder Pontius Pilatus (26 – 36) toonde de gewonde en gekwetste Jezus aan het volk, en hij
probeerde zo het medelijden van de mensen op te wekken, maar dat mislukte, want de over-
priesters en hun knechten riepen, dat Hij gekruisigd moest worden. Toen liet Pontius Pilatus
Barabbas vrij, en werd de Zoon van God door hem tegen beter weten in ten onrechte veroor-
deeld (Mat.27:22-26a+c, Mark.15:12-15a+c, Luk.23:23-25, Joh.19:4-16a).

Na zijn veroordeling werd Hij naar Golgota geleid. Terwijl Hij zijn kruis naar de plaats van de
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terechtstelling droeg, dreigde Hij onder het gewicht daarvan te bezwijken. Daarom werd een
zekere Simon van Cyrene geronseld om zijn kruis te dragen (Mat.27:31b,32, Mark.15:20b,21,
Luk.23:26,27, Joh.19:16b,17). Terwijl de Mensenzoon naar Golgota liep, profeteerde Hij over
de ondergang van Jeruzalem (Luk.23:28-31).

Met Hem werden eveneens 2 misdadigers gekruisigd; 1 rechts van Hem en 1 aan zijn linker-
kant. Opnieuw werd met de Heiland de spot gedreven. Boven Hem werd een bordje aange-
bracht met het opschrift: “Dit is Jezus de Nazoreeër, de koning van de Joden.” De 2 crimi-
nelen aan het kruis bespotten Hem ook, maar 1 van hen kwam tot inkeer. Hij ging op een ge-
geven moment tegen de andere misdadiger in, en smeekte de Messias om genade. Daarop
beloofde de Meester aan hem een plaats in zijn koninkrijk. (Mat.27:33-44, Mark.15:22-32,
Luk.23:32-43, Joh.19:18-24).

Bij het kruis van de Zoon van God stonden op enige afstand:

1. Maria van Magdala,
2. Jezus’ moeder Maria (Zij was hoogstwaarschijnlijk de moeder van Jakobus en Jozef.)
3. met haar zus Salome (Het lijkt er sterk op, dat zij de moeder van Johannes en Jakobus

was, en de vrouw van Zebedeüs. Zij is vermoedelijk dezelfde vrouw als Johanna.)
4. en de Maria die de vrouw van Klopas was (Zij was hoogstwaarschijnlijk de moeder

van Jakobus de jongere.).
(Mat.27:55,56, Mark.15:40,41, Joh.19:25-27).

18. Gods Zoon stierf aan het kruis, en werd begraven; de sabbat ging voorbij.

Midden op de dag werd het plotseling donker. De duisternis duurde 3 uren. De Here Jezus
riep uit: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Het voorhangsel van de tempel
scheurde helemaal doormidden. Nadat de Mensenzoon wat wijnazijn had gedronken, zei Hij:
“Het is volbracht”, en Hij riep luid: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Daarna stierf
Hij aan het kruis (Mat.27:45-51a, Mark.15:33-38, Luk.23:44-46, Joh.19:28-30).

De aarde begon te beven, en rotsen scheurden. Graven werden geopend. Toen een officier
over 100 mannen en de bewakers van de Heiland zagen, wat er gebeurde, werden zij erg bang.
De officier prees de hemelse Vader, en hij zei, dat de Here Jezus oprecht en rechtvaardig was.
Hij en de bewakers zeiden eveneens, dat Hij de Zoon van God was. De mensen die naar de
gekruisigde mannen hadden gekeken, gingen weer naar huis (Mat.27:51b,52a,54, Mark.15:39,
Luk.23:47-49). De benen van de Mensenzoon werden niet gebroken, omdat Hij al gestorven
was (Joh.19:31-37).

Jozef van Arimatea was een rijk man, en een aanzienlijk lid van het Sanhedrin. Hij was echter
ook een discipel van de Meester geworden. ’s Avonds ging hij naar stadhouder Pilatus, en
vroeg hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij de beschikking daarover had gekregen, legde
hij het samen met Nikodemus in zijn eigen nieuwe rotsgraf (Mat.27:57-61, Mark.15:42-47,
Luk.23:50-54a,55,56a+b, Joh.19:38-42). Op verzoek van Joden stelde Pilatus bewakers aan bij
het graf (Mat.27:62-66). Toen ging de sabbat ofwel de 7e dag voorbij (Luk.23:54b,56c).

19. De Meester stond op uit de dood, en verscheen aan enkele vrouwen.

In de vroege ochtend van de nieuwe dag kwam een engel uit de hemel, en de aarde beefde. De
bewakers van het graf schrokken ervan, en gingen er vandoor. De Zoon van God stond op uit
de dood, en de engel rolde de steen weg van de opening van het graf. (Mat.28:1a,2-4). Veel
dienaren van de Here werden toen weer levend (Mat.27:52b).
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Op die dag na de sabbat gingen vroeg in de morgen, terwijl het nog donker was, vrouwen naar
het graf. Het waren Maria van Magdala, Salome en Maria, de moeder van Jakobus. Toen
bleek, dat de steen voor de ingang van het graf was weggerold. Maria van Magdala rende
weg, en ging naar Petrus en Johannes. De andere 2 vrouwen zagen, dat het lichaam van de
Mensenzoon niet meer in het graf was. Twee mannen in blinkende kleren zeiden, dat Hij op
de 3e dag was opgestaan uit de dood. Ze moesten naar de discipelen gaan, en zeggen, dat de
Here Jezus was opgestaan, en dat Hij hen vooruit zou gaan naar Galilea. Daar zouden ze Hem
zien. De vrouwen gingen vlug naar de discipelen (Mat.28:1b,5-8, Mark.16:1-8, Luk.24:1-8,
Joh.20:1,2a).

De gelovige mensen die waren opgewekt uit de dood, gingen hun graven uit, en kwamen in de
heilige stad Jeruzalem (Mat.27:53).

De Zoon van God verscheen aan Salome en aan Maria, de moeder van Jakobus (Mat.28:9,
vgl. Mark.16:1,2). Zijn discipelen moesten van Hem naar Galilea gaan. Daar zouden ze Hem
zien (Mat.28:10). Terwijl de vrouwen op weg waren, verzonnen de oudsten in de stad een
leugen om de opstanding van de Here Jezus te verdoezelen (Mat.28:11-15).

Maria van Magdala was inmiddels bij de apostelen Simon Petrus en Johannes aangekomen,
en ze vertelde aan hen, dat het rotsgraf leeg was (Joh.20:2b). Daarom gingen ze met Maria
naar het graf (Luk.24:12a, Joh.20:3,4a, vgl. Joh.20:10,11).

Johanna(,) Salome (hoogstwaarschijnlijk de moeder van Johannes en Jakobus) en Maria, de
moeder van Jakobus, vertelden aan de apostelen, dat het graf leeg was, en dat de Messias was
opgestaan, maar ze geloofden het niet (Luk.24:9-11, vgl. Mark.16:1,2).

De apostelen Petrus en Johannes bekeken het lege graf. Bij Johannes begon het geloof, dat
hun Meester echt was opgestaan uit de dood, door te dringen (Luk.24:12b, Joh.20:4b-9). Nadat
de 2 apostelen het graf hadden gezien, gingen ze terug naar hun verblijfplaats (Luk.24:12c,
Joh.20:10).

Toen verscheen de Heiland aan Maria van Magdala bij het graf (Joh.20:11-17). Daarna ging
zij naar de apostelen om ze alles te vertellen (Joh.20:18).

20. De Heiland verscheen aan zijn apostelen in Galilea.

De 11 apostelen vertrokken naar Galilea. (Mat.28:16). Op de 1e dag van de week verscheen de
Zoon van God ’s avonds aan 10 apostelen, terwijl Tomas er niet bij was (Joh.20:19-25). Acht
dagen later verscheen de Here Jezus aan de 11 apostelen, en gaf Hij aan hen het zendingsbe-
vel (Mat.28:17-20, Joh.20:26-29).

Later verscheen Hij op een ochtend aan 7 apostelen bij het Meer van Tiberias. Samen aten ze
brood en vis. Het was de 3e keer dat Hij, nadat Hij uit de dood was opgestaan, zich aan apos-
telen liet zien (Joh.21:1-14). Daar, bij het meer nam Hij Simon Petrus opnieuw in dienst als
één van zijn apostelen (Joh.21:15-17, vgl. Luk.24:34). Hij profeteerde eveneens over zijn toe-
komst (Joh.21:18,19), maar Hij weigerde op Petrus’ verzoek in te gaan om iets over de toe-
komst van de apostel Johannes te vertellen (Joh.21:20-23).

21. De Zoon van God verscheen aan mensen op weg naar Emmaüs en in Jeruzalem.

De Heiland verscheen ook aan 2 mensen die op weg waren naar het dorp Emmaüs. Ze wisten
niet, dat Hij het was, want ze herkenden Hem niet. Hij was voor hen een vreemdeling, die ze
toevallig ontmoetten. Ze spraken met elkaar over wat er met Hem was gebeurd. Ze vertelden
Hem ook over de verhalen van vrouwen die het lege graf hadden gezien, en engelen die had-
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den gezegd, dat Jezus zou leven. Toen legde de Vreemdeling aan die 2 mensen vanuit de ge-
schriften van Mozes en de profeten uit, waarom dit alles moest gebeuren. Op het moment dat
ze bij Emmaüs kwamen, nodigden ze hun Reisgenoot uit om te blijven eten. Hij bleef bij hen,
en aan tafel brak Hij het brood, en gaf het aan hen. Pas toen zagen ze, dat het Gods Zoon was,
maar Hij verdween daarna onmiddellijk uit hun ogen (Luk.24:13-32).

De 2 Emmaüsgangers gingen na dat moment direct terug naar de 11 apostelen in de stad Jeru-
zalem. Die zeiden tegen hen, dat hun Meester was opgestaan, en dat Hij aan Simon Petrus was
verschenen. De Emmaüsgangers vertelden aan de apostelen en de anderen die erbij waren,
wat ze die middag en avond hadden beleefd (Luk.24:33-35). Terwijl ze met elkaar praatten,
verscheen de Mensenzoon plotseling aan hen en de anderen die erbij waren. Hij at wat gebak-
ken vis, en liet aan hen de littekens aan zijn handen en voeten zien. Ook legde Hij hen vanuit
de geschriften van Mozes en de profeten, en vanuit de psalmen verder uit, waarom de Messias
moest lijden en op de 3e dag opstaan uit de dood. De apostelen moesten zijn blijde boodschap
van bekering en van vergeving van zonden brengen aan alle volken. Ze zouden daarmee in
Jeruzalem moeten beginnen. Eerst moesten ze echter in de hoofdstad blijven wachten op
kracht van boven (Luk.24:36-49).

22. De Here Jezus ging naar de hemel, en liet volgelingen van Hem blij achter.

De Zoon van God ging met hen naar Betanië. Toen ze daar waren, hief Hij zijn handen op.
Terwijl Hij zijn volgelingen zegende, steeg Hij op naar de hemel, en verdween Hij uit hun
ogen (Luk.24:50,51). Blij gingen de apostelen en andere volgelingen van de Heiland terug
naar Jeruzalem. Ze verschenen voortdurend in de tempel, en loofden God (Luk.24:52,53).
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2. Tijdbalk.

De oudere jaartallen zijn slechts benaderingen.

Voor Christus
5155 Schepping.
2895 Zondvloed.
1953 Geboorte van Abram.
1663 Intocht van het volk van de Hebreeën in Egypte.
1448 Uittocht uit Egypte na de 10e plaag.
1448 – 1408 Tocht van de Hebreeën naar Kanaän.
1408 – 1383 Jozua in Kanaän.
1383 – 1033 De tijd van de richters onder het volk Israël.
1033 – 1012 Regering van koning Saul
1012 – 972 Regering van koning David.

972 – 932 Regering van koning Salomo.
969 De tempelbouw onder koning Salomo.
932 – 722 De Koningentijd van Israël, de 10 stammen uit het noorden.
932 – 586 De Koningentijd van Juda, de 2 stammen in het zuiden.
722 Val van Samaria, wegvoering van de rest van het Tienstammenrijk door Sar-

gon II.
612 Verwoesting van Ninevé.
608 Het einde van het Assyrische rijk.
605 Eerste wegvoering van Joden naar Babel.
605 – 171 Het Tweestammenrijk Juda onder heerschappij van andere volken.
604 – 562 Regering van koning Nebukadnezar II.
559 – 529 Kores II is koning over het (grote) rijk van Perzen en Meden.
538 – 332 Israël onder de macht van de Perzen en Meden.
537 De terugkeer van de Joden uit de ballingschap.
515 De tempel is herbouwd.
445 Het herstel van de muren rondom Jeruzalem is klaar.
142 – 63 In feite is Juda onder leiding van de Makkabeeën onafhankelijk.
37 – 4 Regering van koning Herodes de Grote in Israël.
31 Begin van de regering van keizer Augustus.
4 Geboorte van Jezus de Gezalfde.

Vlucht naar Egypte.
Herodes Antipas wordt tetrarch (= viervorst) over Galilea en Perea.
Herodes Archelaüs wordt etnarch over Judea, Samaria en Idumea.
Terugkeer uit Egypte.

Na Christus
6 Herodes Archelaüs wordt door keizer Augustus afgezet en verbannen.
8 De 12-jarige Jezus in de tempel.

14 Einde van de regering van keizer Augustus.
14 – 37 Regering van keizer Tiberius.
26 – 36 Bestuur van de prefect Pontius Pilatus over Judea, Samaria en Idumea.
26 Begin van het optreden van Johannes de Doper.

±27 Begin van het optreden van de Here Jezus.
±29 Hemelvaart van Jezus de gezalfde.
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zoon van Izaäk 9, 24, 28, 29, 33, 34, 43,

44, 108, 110, 155, 157, 158, 195, 348
Jakobus

apostel, Alfeüs’ zoon 17, 193, 194, 195
apostel, Johannes’ broer 16, 17, 82, 83,

177, 193, 194, 195, 203, 353, 371,
381, 387, 388

broer van Jezus 26, 39, 83, 262, 294,
296

Jannes en Jambres 146

Jeremia
de profeet 3, 34, 48, 53, 340, 341, 376
het bijbelboek 32, 53, 376, 398

Jeruzalem 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
40, 41, 45, 46, 50, 53, 57, 61, 64, 72, 76,
80, 84, 86, 88, 100, 101, 107, 272, 273,
315, 348, 390

Jesaja
de profeet 23, 38, 56, 57, 59, 76, 78, 80,

160, 243, 268, 271, 315, 317
het bijbelboek 3, 20, 59, 76, 78, 161,

398
Jezus 218, 223, 224, 233, 244, 256, 329,

342, 343, 351, 358, 359
Joahaz 30, 31
Joas 30, 31
Johannes

de apostel 17, 20, 82, 83, 177, 193, 194,
195, 203, 353

het bijbelboek 18, 19, 20, 68, 194
Johannes de Doper 4, 5, 6, 16, 27, 56, 57,

58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 76,
80, 82, 84, 177, 180, 181, 196, 215, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 244, 254, 297, 298, 300, 302, 303,
326, 333, 340, 341, 342, 343, 349, 353,
355, 357, 358, 359, 370, 371, 372, 374,
382, 390

Johannes de Makkabeeër 13
Johannes Hyrkanus I 13
Jojachin 10, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Jojakim 30, 31, 32, 33, 35
Jona

de profeet 144, 254, 255, 256, 257, 329,
333, 334, 335

het bijbelboek 398
Joodse cultuur 10, 12, 22, 35
Joram 28, 30, 31, 33
Josafat 28, 30, 31, 33
Josia 28, 30, 31, 33
Jotam 28, 30, 31, 33
Jozef

broer van Jezus 39, 83, 262, 294, 296
de man van Maria 10, 14, 16, 28, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48,
50, 53, 54, 56, 83, 165, 187, 247, 262,
294, 296, 324, 368, 369

Jozua
de hogepriester 10
de volksleider 9, 390
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Juda
de stam 10, 40, 43, 44, 53
het Tweestammenrijk 12, 13, 30, 38,

40, 43, 44, 196, 390
zoon van Jakob 28, 29, 33, 44

Judas
broer van Jezus 39, 83, 262, 294, 296
de Galileeër 14
de profeet 201, 346
Iskariot 17, 18, 193, 195
zoon van Jakobus 195

Judea 13, 14, 16, 17, 40, 43, 44, 54, 56,
57, 58, 61, 64, 76, 82, 84, 86, 88, 195,
196, 348

K

Kajafas 17
Kana 16, 195
Kanaän 9, 10, 29, 195, 228, 323, 390
Kanaänieten 29
Kapernaüm 4, 5, 16, 18, 25, 76, 78, 84, 87,

155, 156, 160, 161, 163, 172, 176, 177,
184, 188, 227, 228, 229, 230, 365, 370,
371, 372, 374, 375

Kassander 12
kindermoord 4, 48, 50, 53
Knecht van de Here 223, 233, 358
Knecht van het verbond 221, 222, 342,

357
Koningentijd 9, 390
Kores II 3, 10, 11, 390
kruis 272
kwadrant 99, 101, 102

L

Laban 24, 34
Lazarus 270
Lea 34
Lebbeüs 193, 194, 195
levende brood 90
Levieten 43, 348
Lukas

de evangelist 10, 19, 20, 26, 34, 35, 71,
87, 110, 169, 183, 195

het bijbelboek 10, 18, 19, 20, 26, 34,
35, 50, 57, 150, 151, 155, 167, 169,
171, 183, 184, 195

M

maanziek 86, 360
Makkabeeën 12, 390
Maleachi

de profeet 56, 59, 61, 221, 223, 272,
342, 357, 358

het bijbelboek 222, 342, 357, 398
Manasse 28, 30, 31, 33
Maria

de moeder van Jezus 10, 14, 16, 19, 20,
28, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 46, 47, 48,
50, 54, 56, 83, 262, 294, 296

Mariamne I 13, 14
Mariamne II 14
Markus

de evangelist 19, 71, 169, 183
het bijbelboek 18, 19, 20, 169, 171,

183, 184, 195, 199, 391
Mattatias 12
Matteüs

de apostel 2, 4, 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 37,
38, 40, 43, 44, 47, 50, 53, 57, 58, 59,
71, 76, 78, 80, 84, 87, 88, 91, 110,
115, 123, 133, 148, 151, 157, 158,
161, 162, 167, 169, 172, 176, 177,
178, 180, 184, 193, 194, 195, 196,
200, 202, 222, 269, 283, 290, 345,
372

het bijbelboek 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 53, 57, 81,
84, 151, 162, 163, 165, 169, 170, 183,
195, 198, 356, 390

Meden 13, 390
Megiddo 332
Micha

de profeet 43, 44
het bijbelboek 44

Moabieten 29
Modeïn 12
motief 23, 38, 224, 283, 358
Mozes 9, 11, 24, 36, 50, 59, 61, 62, 71, 72,

73, 90, 96, 97, 99, 105, 106, 110, 111,
112, 113, 114, 146, 151, 152, 153, 177,
184, 223, 235, 242, 270, 316, 320, 321,
322, 333, 338, 342, 353, 354, 355, 357,
358, 365, 375, 380, 389
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N

Natan, een zoon van David 10, 34, 35
Nazaret 16, 50, 54, 56, 76, 78
Nazoreeër 54, 56
Nebukadnezar II 10, 41, 53, 272, 390
Nehemia 11, 272
Ninevé 254, 256, 257, 390
Noach 9, 68
noodleugens 108

O

Obed 28, 29, 33
Onze Vader 119, 121, 122, 372
Oog om oog en tand om tand 4, 110
oudsten 8, 17, 19, 21, 43, 141, 155, 201,

346, 348, 349
overpriesters 40, 43, 44, 45, 348, 349

P

Papias 18, 19, 25, 26
Parten 13
Paulus 18, 26, 65
penning 102
Perea 6, 14, 16, 54, 76, 211, 215, 298,

369, 379, 380, 390
Perzen 10, 13, 390
Perzische rijk 11
Petrus 6, 16, 17, 18, 19, 82, 120, 160, 177,

193, 194, 195, 203, 308, 310, 319, 321,
340, 343, 348, 349, 353, 354, 365, 370,
371, 374, 375, 381, 382, 385, 386, 388,
389

Pinksterfeest 62, 64
Plato 23
poel van vuur 208, 229, 344, 351
Polycarpus van Smyrna 18
Pompejus 13
Pontius Pilatus 17, 19, 76
profetie 23, 24, 37, 38, 43, 50, 53, 56, 59,

76, 146, 161, 221, 243, 268, 271, 272,
283, 318

Ptolemeüs I 12
Ptolemeüs II 20

R

Rachab 28, 29, 108, 196, 325
Rachel 34, 38, 48, 50, 53, 272, 283, 318
Rama 48, 53
Rebekka 108

Rehabeam 28, 30, 31, 33, 35
reinigingsoffer 50, 68
Richterentijd 9
Rome 13, 18, 273
Romeinen 13, 25, 37, 40, 58, 71, 74, 114,

158, 169, 177, 187, 195, 223, 247, 269,
272, 273, 324, 342, 357

Romeinse cultuur 10, 35
Romeinse rijk 13, 18, 26, 89, 114, 133,

177
Rut 28, 29, 44, 141, 196, 325

S

Sadduceeën 57, 62, 63, 333, 336, 337, 338
Salome 83, 387, 388
Salomo 9, 10, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

90, 130, 132, 254, 257, 390
Samaria 14, 16, 17, 40, 54, 64, 196, 390
Samaritanen 196
Sanhedrin 17, 43, 100, 203, 349
Saul 9, 143, 390
scheidbrief 106
schelling 102
schrijver van het boek 4, 17, 22, 194
Sealtiël

zoon van Assir 28, 32, 33, 35
zoon van Neri 35

Seleukus I 12
Sepforis 14, 16
Septuagint 20, 24, 26, 30, 143
Sidon 17, 227, 228, 229, 323, 374
Sidoniërs 228, 323
Simon

broer van Andreas 194
broer van Jezus 39, 83, 262, 294, 296
de Kanaäniet 193, 195
de Makkabeeër 13
de Zeloot 17, 195
van Perea 14

Sjabeeërs 257
Sjeba 257
Sodom 193, 200, 227, 229
structuur van het boek 4, 23
Syrië 11, 12, 16, 17, 84, 86
Syriërs 78
Syrische rijk 12, 13

T

Taddeüs 17, 194, 195
Tamar 28, 29
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tempel 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 26, 43, 46,
50, 70, 72, 88, 97, 101, 182, 235, 237,
273, 348, 390

Teofilus 10, 35, 71, 150, 155
Tertullianus 18, 19
Textus receptus 21
Tiberius 390
Tienstammenrijk 44, 53, 143, 196, 272,

390
Tiglatpileser III 78
Tijdbalk 390
Titus 273
Tomas 17, 193, 194, 195
Tweestammenrijk 10, 38, 44, 53, 196,

272, 390
Tyrus 17, 227, 228, 229, 323, 374

U

Uria 28, 29
Uzzia 28, 30, 31, 33

V

valse profeten 5, 143, 144, 145
vasten 4, 5, 71, 117, 125, 126, 180, 181,

183, 363

verklaringsmethode 4, 21
Vespasianus 272
vis, de grote 256, 329, 335
voorgeschiedenis 4, 9

W

wijzen uit het oosten 4, 40

Z

Zacharia
de profeet 11
het bijbelboek 398

Zacharias
de priester 57

zaligsprekingen 4, 87, 94, 96
Zebedeüs 82, 83, 193, 194, 195
Zedekia 10, 30, 31
zegelring 34
Zerubbabel

voorvader van Jezus 10, 11, 34, 35
voorvader van Jozef 10, 28, 32, 33, 34,

35
Zeus 12
Zoon van David 187, 246, 247, 323, 324
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Andere werken die de heer T. van Turennout heeft geschreven zijn:

Psalmen, profetische liederen,
Jesaja, Jahweh redt,

Jeremia, Jahweh sticht,
Klaagliederen van Jeremia,
Ezechiël, God maakt sterk,

Daniël, God is rechter,
Hosea, redder,

Joël, Jahweh is God,

Amos, lastdrager,
Obadja, dienaar van Jahweh,

Jona, duif,
Micha, wie is aan Jahweh gelijk,

Nahum, trooster,
Habakuk, de omhelsde,

Zefanja, Jahweh heeft bewaard,

Haggaï, feest van Jahweh,
Zacharia, Jahweh gedenkt,

Maleachi, boodschapper van Jahweh,
De Openbaring mag niet verborgen blijven.
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