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Mattheüs 
 
Inhoud  
 
1. Samenvatting inleiding NT (evangeliën) 
2. Achtergrond Mt: auteurschap, datering, lezers 
3. Inhoud en boodschap Mt 
4. Studiemethode evangeliën (OBT) 
 
1. Samenvatting inleiding NT (evangeliën) 
 
10 kernbegrippen 
 
1. Theopneustos: inspiratie, ‘door God geblazen’ (2Tm 3:16) 
2. Hoofdonderwerp Bijbel: de Heer Jezus (Lk 24:27,44; Jh 5:39) 
3. Intertestamentaire periode: tussen Ml en Mt, geen canonieke boeken 
4. Hellenisme: invloed Griekse cultuur, Alexander de Grote 
5. Septuaginta: Griekse vertaling OT, 2e-4e eeuw vC, Alexandrië 
6. Herinwijding tempel: Makkabeeën, 164 vC (Jh 10:22)  
7. Evangelie: ‘goede boodschap’ van ‘koninkrijk’, ‘God’, ‘Christus’ 
8. Kerugma en didache: doel evangelie: ‘prediking’ en ‘onderwijs’ (to preach and to teach) 
9. Apostolisch gezag: ooggetuigen vanaf begin (Hd 1:21-22), fundamentele leer (Hd 2:42; Ef 

2:20) 
10. Synoptische evangeliën: ‘samen zien’, Mt, Mk & Lk, gemeenschappelijk onderwerp, 

verschillende beeld 
 
2. Inleiding Mt 
 
Vooraf lezen uit de ‘bagage’ van de oorspronkelijke Joodse lezer.  
- Gn 12:2-3 ‘met u…alle geslachten des aardbodem gezegend’ vgl. Gn 22:17-18 ‘met uw 

nageslacht…alle volken der aarde gezegend’ 
- 2Sm 7:12-14a1 ‘uw (= David) nakomeling…zijn koninklijke troon voor immer…’ 
- Dn 7:13-14 ‘iemand gelijk een mensenzoon (LXX uios anthropou ‘Zoon des 

mensen’)…Zijn heerschappij…eeuwige heerschappij…koningschap…onverderfelijk’ 
- Merk op dat deze drie passages alle aan het begin van de door Mattheüs aangeduide 

perioden staan (Mt 1:17). 
 
Auteurschap 
 
- Voor het auteurschap van de evangeliën zijn wij aangewezen op de traditie, omdat de 

geschriften er zelf niets over zeggen. Met betrekking tot het evangelie volgens Matthëus 
hebben we beschikking over verschillende citaten uit de vroege kerkgeschiedenis, 
waarvan de volgende een voorbeeld zijn.2 
- Van Papias (leerling van Johannes?, bisschop van Hiërapolis in Frygië, tweede helft 

1e eeuw, † 130): ‘Mattheüs heeft de spreuken (Grieks logia) in het Hebreeuws 
geschreven; ieder vertaalde (Grieks hermeneusen) ze naar beste vermogen.’3 

                                                
1 De exegese van het vervolg van dit vers valt buiten de doelstelling van deze les. 
2 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 108) 
3 The History of the Church, Eusebius (III.39 p 104) 
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- Van Irenaeus (bisschop van Lyon, tweede helft 2e eeuw, † 200): ‘Mattheüs heeft zijn 
evangelie geschreven temidden van Hebreeërs, en in hun taal, in de tijd dat Petrus en 
Paulus predikten in Rome en de gemeenten stichtten.’4 

- Van Eusebius (bisschop Caesarea, 3e-4e eeuw): ‘Daar Mattheüs na aanvankelijk voor 
de Joden te hebben gepredikt, ook wilde gaan prediken aan andere volkeren, legde hij 
in de taal van de vaderen zijn evangelie schriftelijk vast, om zo de leemten te vullen 
die zijn afwezigheid zouden gaan veroorzaken.’5 
- Eusebius vertelt ook dat het evangelie volgens Mattheüs door Bartholomeüs6 naar 

India is gebracht, die daar het evangelie predikte. Eusebius schrijft: ‘(…) 
Matthew’s account in the actual Hebrew characters (…)’. 7 

- Uit deze vroegchristelijke citaten kunnen we twee belangrijke conclusies trekken: (1) het 
auteurschap van Mattheüs werd al zeer vroeg erkend en was blijkbaar onbetwist, (2) het 
evangelie volgens Matthëus heeft een basis in de Hebreeuws (waarschijnlijk wordt 
Aramees bedoeld) taal gehad.8 
- Er is veel discussie over het oorspronkelijke Hebreeuwse/Aramese evangelie volgens 

Mattheüs, omdat wij alleen over het Griekse evangelie beschikken. Een eenvoudige 
oplossing kan zijn dat Mattheüs (later) ook een Grieks evangelie heeft geschreven. 

- Harrison bespreekt het gebruik van de Griekse woorden logia (spreuken) en 
hermeneuo (vertalen) in het citaat van Papias. Logia blijkt namelijk in het NT en bij 
de kerkvaders een synoniem te zijn voor de Schriften. Hiermee zouden de logia 
kunnen duiden op een verzameling aantekeningen die aan het ons bekende evangelie 
ten grondslag heeft gelegen. Wat betreft het gebruik van hermeneuo kan gedacht 
worden aan letterlijk vertalen (van het Hebreeuws/Aramees naar het Grieks), of het 
interpreteren van de OT-schriftplaatsen (logia) met betrekking tot de vervulling in 
Jezus Christus.9 

- Bruce wijst erop dat de logia het meest waarschijnlijk een verzameling woorden van 
Jezus is geweest, gewoonlijk beschouwd als orakels door de mond van OT-profeten 
uitgesproken en de Heer Jezus werd door Zijn volgelingen als profeet beschouwd.10 

- In de weergave van het citaat van Papias door Van Bruggen wordt gesproken over een 
gestileerd verslag. Van Bruggen ziet hierin ook het onderscheidende karakter van 
Mattheüs ten opzichte van Markus, namelijk de literaire compositie (suntaxis).11 

 
- Wat weten wij van de persoon Matthëus (Grieks voor ‘gave van God’)?   

- Hij was tollenaar voordat hij door de Heer Jezus werd geroepen om Hem te volgen 
(Mt 9:9). Hij wordt in de lijst met apostelen ook aangeduid als Mattheüs de tollenaar 
(Mt 10:3). In de andere evangeliën wordt Mattheüs Levi genoemd (Mk 2:14; Lk 
5:27). Na de evangeliën (m.u.v. Hd 1:13) horen we niets meer van Mattheüs. Volgens 
een bepaalde traditie is hij een natuurlijke dood gestorven, sommigen zeggen in 
Ethiopië, anderen in Macedonië.12 Andere traditiebronnen zeggen juist weer dat 

                                                
4 The History of the Church, Eusebius (V.8,10 p 154) 
5 The History of the Church, Eusebius (V.8,10 p 154) 
6 Eén van de 12 apostelen, waarschijnlijk dezelfde als Nathanaël (Mt 10:3; Mk 3:18; Lu 6:14; Jh 1:44-46; 21:2; 
Hd 1:13) 
7 The History of the Church, Eusebius (V.10 p 157,  392) 
8 New Testament Survey, Tenney (p 142) 
9 Introduction to the New Testament, Harrison (p 169) 
10 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 35) 
11 Christus op aarde, Van Bruggen (p 47) 
12 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 107) 
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Mattheüs wel degelijk als martelaar is gestorven, maar zijn niet eenduidig of dit door 
verbranding, steniging of onthoofding is gebeurd.13  

 
Datering 
 
- In het bovengenoemde citaat van Irenaeus vinden we ook een belangrijk, historisch 

aanknopingspunt: ‘in de tijd dat Petrus en Paulus predikten in Rome en de gemeenten 
stichtten’. De (martel)dood van Paulus en Petrus wordt traditioneel halverwege of eind 
jaren 60 van de eerste eeuw gedateerd. 

- Een aanknopingspunt voor het dateren van Mt is de eindtijdrede in hoofdstuk 24. Hierin 
wordt de verwoesting van de tempel (en Jeruzalem) als een toekomstige gebeurtenis 
beschreven (Mt 24:2). Wij weten dat Jeruzalem (en de tempel) in 70 nC is verwoest.  
- Critici zien in de beschrijvingen de invloed van de daadwerkelijke catastrofale 

ondergang van Jeruzalem.14 Wij mogen hierin echter ook door geloof het profetische 
licht van de Schrift en het onderwijs van de Heer Jezus herkennen. Op zichzelf is dit 
dus geen argument voor een latere datering. Het natuurlijk ook goed mogelijk dat 
Mattheüs het profetische onderwijs van de Heer Jezus in herinnering roept. 

- Sprekend in dit geval is de gelijkenis over de koning, wiens gasten niet willen komen 
op de bruiloft van zijn zoon, en die dan ‘hun stad in brand’ steekt (Mt 22:7). 

- Een ander argument voor een latere datering de ontwikkelde kerkstructuur. Denk 
bijvoorbeeld aan het voor de evangeliën unieke gebruik van ‘gemeente’ (Grieks ekklesia) 
in Mt 16:18; 18:17. Ook hiervoor geldt echter dat de Heer Jezus net zo goed profetisch 
heeft kunnen spreken van de Gemeente die na de uitstorting van de Heilige Geest zou 
ontstaan. 

 
Lezers 
 
- De doelgroep die Mattheüs voor ogen had is duidelijk een Joodse doelgroep (zie 

hieronder waar de boodschap van Mt wordt besproken).  
- Harrison oppert de mogelijkheid dat de groeiende spanningen tussen de in Christus 

gelovende en de niet in Hem gelovende Joden na de dood van Jakobus de 
Rechtvaardige (Hd 12:2) de achtergrond vormen voor met name de 
geboortegeschiedenis en de rede tegen de farizeeën (Mt 23).15  

- Tenney wijst erop dat de citaten die Papias en Ignatius (bisschop van Antiochië, 
tweede helft 1e eeuw, † 110) aanhalen uit de evangeliën het meest corresponderen met 
het evangelie volgens Mattheüs. Hij concludeert hieruit dat Mt veel werd gebruikt in 
de Syrisch-Joodse kerk. Daarbij had de kerk in Antiochië ook als eerste een 
samenstelling met mensen uit de volken, die bekend waren met zowel het Aramees als 
het Grieks.16 Al kort na de Pinksterdag waren er christenen onder de Joden die Grieks 
spraken (denk aan Hd 6:1-12) en er waren ook de Griekssprekende Joden in de 
diaspora. 

 
 

                                                
13 www.newadvent.org 
14 Harrsion citeert Harnack, die Mt in 75 dateert en zegt: ‘The catastrophe of Jerusalem vibrates in this Gospel as 
in no other.’; Introduction to the New Testament, Harrison (p 175) 
15 Introduction to the New Testament, Harrison (p 176), waarbij hij overigens het ongenoegen van de Joden om 
de vlucht van de christenen voor de val van Jeruzalem betrekt en daarmee een datering van Mt tussen 70-80 het 
meest aannemelijk acht. 
16 New Testament Survey, Tenney (p 143) 
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3. Inhoud en boodschap Mt 
 
- In de inleidingsles hebben we al gezien dat de verschillen in de vier verslagen van het 

evangelie, zelfs in de sterk overeenkomende synoptische evangeliën, verklaard kunnen 
worden door de bedoeling van de schrijver. In de hoofdlijn vertellen de vier evangelisten 
hetzelfde verhaal van het leven, lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. In de 
samenstelling van hun verslag en in de aard van het uiteengezette onderwijs en de 
beschreven wonderen schilderen zij echter verschillende karakters van de Heer Jezus 
Christus.  
- Ouweneel schrijft hierover: ‘(…) de evangelisten [waren] niet alleen getuigen (…) 

maar [stelden] hun evangeliën [samen] als theologisch bepaalde composities. (…) Ik 
ben ervan overtuigd dat deze vier ‘Jezusbeelden’ elkaar aanvullen, dat zij niet 
wezenlijk tegenstrijdig zijn, ja, dat de vier beelden zelfs nodig zijn om de 
veelzijdigheid van Jezus recht te laten wedervaren. (…) Wij horen nooit rechtstreeks 
de leer van Jezus; als dat de bedoeling was geweest, zou Jezus zelf zijn leer hebben 
uitgeschreven. Wij horen veeleer vier verschillende stemmen van hen die op die leer 
en dat leven van Jezus reflecteren.’17  

- Dit karakter van Christus, de theologische compositie en het doel van de schrijver hangen 
mogelijk nauw samen met de lezers die de evangelist voor ogen had. Om dit bij het 
evangelie volgens Mattheüs duidelijk te krijgen, kijken we naar drie aspecten van het 
evangelie: de aanvang (het geslachtsregister), de algemene structuur (woorden en daden) 
en het slot (het zendingsbevel). 

 
Aanvang: Koninklijke afkomst 
- We moeten direct al vanaf het begin van het evangelie onze ogen goed de kost geven. In 

het geval van Mattheüs vallen we binnen met een geslachtsregister dat de gemiddelde 
Bijbellezer geneigd zou zijn over te slaan. Toch is het van essentieel belang om het 
evangelie volgens Mattheüs te verstaan.  
- Wright18 vangt zijn uiteenzetting over dit geslachtsregister aan met de titel ‘Jezus: een 

man met een geschiedenis’. Hij wijst erop dat iedere naam in Mt1:1-17 voor Joden 
verhalen, gebeurtenissen, tijdperken en herinneringen opriep. Ook rijgt deze opening 
het OT op een prachtige wijze aan het NT vast; niet alleen vertelt het over de 
voorgeschiedenis, maar tegelijkertijd wijst het op de vervulling ervan in de Heer Jezus 
Christus. Alleen al uit het geslachtsregister komt Wright tot de volgende 
hoofdconclusies: 
- Jezus is een Jood. Hij is verankerd in de geschiedenis van het Joodse volk. Juist 

het Jood-zijn van Jezus en Zijn diepe wortels in de Hebreeuwse geschriften zijn 
een sleutel om te begrijpen wie Jezus was, waarom Hij kwam en wat Hij leerde.  

- Jezus is Mens. Zijn zoonschap van Abraham maakt Hem tot een individueel mens 
met een universele betekenis. Want met Abraham zullen alle volken gezegend 
worden (Gn 12:2-3). In dit licht is het belangrijk om op te merken dat de vier 
‘moeders’ die genoemd worden niet alleen een hele menselijke geschiedenis 
hebben, maar ook allen van heidense oorsprong waren: Thamar en Rachab waren 
Kanaänieten (Gn 38, Jz 2), Ruth was een Moabitische (Rt 1) en Batseba was ‘de 
vrouw van Uria’, die een Hethiet was en daarmee was zijzelf dat waarschijnlijk 
ook (2Sm 11).   

- Jezus is Koning. Zijn zoonschap van David wordt onderbouwd doordat de 
geslachtslijn van de koningen van Juda na David wordt gevolgd. De komst van de 

                                                
17 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 203-205) 
18 Jezus leren kennen door het Oude Testament, Wright (p 13-19) 
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ware Zoon van David zou de komst van het Koninkrijk van God inluiden (2Sm 
7:12 e.v.).  

- Het evangelie begint met ‘Jezus Christus, Zoon van David, de Zoon Abraham’. In het 
openingsvers worden al vier namen genoemd, die allen het wonderbaarlijke plan van 
God bekend maken. Door de zoon van David, de erfgenaam van Gods belofte, zou de 
belofte aan Abraham zelf worden vervuld. Door de Messias (Christus). Door de Heer 
Jezus. 
- Er had al 600 jaar lang geen afstammeling van David op de troon gezeten. 

Herodes kon geen aanspraak maken op de troon van David. Jezus kon dat wegens 
Zijn afkomst wel! Alhoewel Hij niet fysiek van Jozef afstamde, had Hij wel het 
wettige recht om ‘zoon van David’ te heten.19  

- Let op de typologische betekenis van deze twee titels. De zoon van David 
(Salomo) zou inderdaad het koningschap beërven, maar de zoon van Abraham 
(Izaäk) moest geofferd worden.20 

- Mattheüs heeft een voorkeur voor drieën en zevens, die staan voor volheid en 
perfectie. De samenvatting in Mt 1:17 (3x 14 = 3 x dubbele 7) is dan ook te 
beschouwen als een schematische weergave met de theologische bedoeling om aan te 
tonen dat de Heer Jezus het einde van de lijn van het OT is.21  
- Pawson wijst erop dat in de drie perioden (Abraham-David, David-ballingschap, 

ballingschap-Jezus Christus) Gods volk respectievelijk werd geregeerd door 
profeten, koningen en priesters. In de Heer Jezus Christus komen deze ambten 
samen.22 

- Naast dat de Heer Jezus het einde is, is Hij echter ook een nieuw begin. Vergelijk de 
geslachtsregisters (Grieks biblos geneseos/geneseis) in Gn (‘van de hemel en de aarde, 
2:4; ‘van Adam’, 5:1; ‘van Noach’, 6:9; ‘van Sem’, 11:10; ‘van Terach’, 11:27; ‘van 
Ismaël’, 25:12; ‘van Isaäk’, 25:19; ‘ van Esau’, 36:1; ‘van Jakob’, 37:2) met Mt (‘van 
Jezus Christus’, 1:1). 

 
Structuur: woorden en daden 
- Om grip te krijgen op de inhoud van het evangelie en om de bedoeling van de evangelist 

te verstaan, moeten we ook goed letten op zogenoemde structuurverzen. De verzen bieden 
ons een handreiking om een bepaald patroon in het evangelie te herkennen. Hieronder 
volgen twee voorbeelden van structuurverzen. 
- ‘Van toen af aan’ (Mt 4:17; 16:21). Beide verzen zijn een markeerpunt in de bediening 

van de Heer Jezus.  
- 4:17 markeert de aanvang van Zijn dienst, volgend op Zijn voorbereidingstijd 

(doop, verzoeking in de woestijn, nieuws over Johannes’ gevangenneming, gang 
naar Galilea).  

- 16:21 markeert de aanvang van de lijdensgeschiedenis. Na het getuigenis van 
Petrus in Caesarea-Filippi over het Messiasschap van de Heer Jezus, begint Hij 
Zijn discipelen te vertellen over er wat er staat te gebeuren met betrekking tot Zijn 
lijden, sterven en opstanding.  

                                                
19 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 953). Pawson wijst er ook op de vermelding van Jechonia opmerkelijk is. In 
Jr 22:30 staat immers dat geen nakomeling van hem meer op de troon van David zou zitten. Wat bijzonder dat de 
Here God met deze oordeelsaanzegging de weg tot verlossing niet afsluit, maar met een prachtige ‘oplossing’ 
komt. De Heer Jezus is de Zoon van David en meer nog de Zoon van God! 
20 Bewerkte Scofield Bible Course, (BIII, p 85) 
21 Het feit dat de laatste opsomming slechts dertien generaties bevat, kan waarschijnlijk slechts opgelost worden 
door David of Jechonia dubbel te tellen. 
22 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 952) 
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- ‘Toen Jezus ((al) deze woorden/gelijkenissen) had ge-/beëindigd’ (Mt 7:28; 11:1; 
13:53; 19:1; 26:1). Deze verzen markeren de vijf grote toespraken die het evangelie 
volgens Mattheüs bevat, die duidelijk verband houden met het hoofdonderwerp: het 
Koninkrijk der hemelen. 
- Samengevat zijn het de volgende toespraken.23 

1. De Bergrede: de levensstijl binnen het Koninkrijk (Mt 5-7) 
2. Missie (en martelaarschap) van het Koninkrijk (Mt 10) 
3. Gelijkenissen over (de groei van) het Koninkrijk (Mt 13) 
4. Onderwijs over de Kerk: gemeenschap binnen het Koninkrijk (Mt 18) 
5. Onderwijs over de toekomst van het Koninkrijk (Mt 24-25) 
- Verschillende uitleggers wijzen op de parallel tussen de vijfvoudige structuur 

van de Thora (in het Grieks pentateuch genoemd dat ‘vijf boeken’ betekent) 
met de vijf toespraken in Mt. Met name het (verfrissende) onderwijs van de 
Heer Jezus over de wet van Mozes maakt dit tot een interessante gedachte. De 
Bergrede wordt bijvoorbeeld ook wel ‘de grondwet van het Koninkrijk’ 
genoemd. 

- De toespraken (woorden) worden afgewisseld met verhalende gedeelten (daden): 
Die als volgt samengevat kunnen worden.24 
1. Voorbereiding voor de komst van de Koning (Mt 3-4) 
2. De macht van de Koning: 10 wonderverhalen (Mt 8-9) 
3. De verwerping van de Koning (Mt 11-12) 
4. De missie van de Koning (Mt 13:54-17) 
5. De laatste dienst van de Koning (Mt 19-23) 

- Het evangelie wordt ingeleid met de geboortegeschiedenis en uitgeleid met de 
lijdensgeschiedenis. Globaal krijgt het evangelie hiermee de volgende structuur.  
I. Geboortegeschiedenis en voorbereiding (Mt 1-3) 
II. 5x daden en woorden (Mt 4-25) 
III. Lijdens- en opstandingsgeschiedenis (Mt 26-28). 

- Eén van de meest opvallende kenmerken van het evangelie volgens Mattheüs is dat hij 
maar liefst 29 rechtstreeks citaten uit en 121 indirecte aanhalingen en verwijzingen naar 
het Oude Testament maakt. 25 Hiermee toont Matthëus niet alleen de continuïteit aan met 
het Oude Testament, maar ook de vervulling ervan in de Heer Jezus. De moeite die 
Mattheüs zich getroost om tot in details aan te tonen dat de Schriften vervuld zijn in het 
leven van de Heer Jezus, laat ons ook de waarde van het Oude Testament en de Bijbel 
zien. 

- Een andere opvallend punt is dat Mattheüs vooral26 over het Koninkrijk der hemelen 
spreekt, terwijl de andere (synoptische27) evangelisten altijd over het Koninkrijk Gods 
spreken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Mattheüs serieus rekening wilde houden 
met Joodse lezers die beducht waren voor het gebruik van de Naam van God. Een andere 
verklaring is dat Mattheüs hiermee de aard of oorsprong van dit Koninkrijk wilde 
benadrukken (niet aards, maar hemels). 

 
 
 
 

                                                
23 Voor de titels: Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 963-965) 
24 Survey of the New Testament, Jensen (p 120) 
25 Aldus de telling van Pawson, Sleutels tot de Bijbel (p 954) 
26 M.u.v. Mt 12:28; 19:24; 21:31; 21:43 
27 Johannes spreekt slechts op drie plaatsen over het Koninkrijk (Jh 3:3; 3:5; 18:36) 
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Slot: het zendingsbevel 
- Ouweneel neemt de vier zendingsopdrachten als uitgangspunt om grip te krijgen op de 

viervoudige leer van Jezus. In het zendingsbevel dat Mattheüs weergeeft (Mt 28:18-20), 
ontdekt hij drie opvallende punten.28 
- ‘Mij is gegeven alle macht…gaat dan heen…’. Jezus is Koning. Verkondig Hem in die 

hoedanigheid. 
- ‘Maakt alle volken tot discipelen…’. Het heil is niet beperkt tot Israël, maar wordt aan 

iedereen aangeboden. 
- ‘Mij is gegeven alle macht…’. Het heil wordt niet beschreven in termen van 

‘vergeving’ en ‘verzoening’, maar in termen van heerschappij: ‘het heil is gelegen in 
het via de doop gevoegd te worden onder Koning Jezus en het via onderwijs leren 
Hem te gehoorzamen en te dienen’. 

 
- Let goed op de eigenlijke opdracht die de Heer Jezus geeft: ‘maakt discipelen’ (de enige 

gebiedende wijs, de overigen opdrachten ‘dopend’ en ‘lerend’ zijn deelwoorden). 
- Pawson noemt dit evangelie daarom een ‘handboek voor discipelschap’, met name 

geschikt voor pasbekeerden die moeten leren hoe ze moeten leven binnen het 
Koninkrijk der hemelen hier op aarde.29 

 
- Een opvallend kenmerk van het slot van dit evangelie is het niet vermelden van de 

hemelvaart.  
- Darby schrijft hierover: ‘De hemelvaart vinden we niet in Mt. De reden daarvan is 

ongetwijfeld, dat niet Jeruzalem maar Galilea het toneel is van het gesprek van de 
Heer met Zijn discipelen na Zijn opstanding. Daar is hij bij de armen van de kudde, 
die naar het woord van de Heer geluisterd hebben (Za 11:11). Galilea is de plaats waar 
het licht is opgegaan voor het volk dat in duisternis zat. (Js 8:23; 9:1; Mt 4:12-16). De 
opdracht om te dopen gaat ook van die plaats uit en heeft betrekking op de volken.’30 
- Pawson wijst erop dat Galilea het ‘Galilea der volkeren’ (Mt 4:15) wordt genoemd 

en dat het op de kruising van wereldhandelsroutes lag. Van daaruit moest het 
evangelie naar alle volken gebracht worden.31 

- Ouweneel schrijft: ‘(…) alsof Mt hier een directe continuïteit wil suggereren tussen de 
bediening van Jezus op aarde én die van de discipelen na diens opstanding én de 
heerschappij van Christus na diens wederkomst (vgl. 10:23).’32 Het slotvers ‘Ik ben 
met u…’ sluit mooi aan bij deze gedachte. 

 
Conclusie en samenvatting 
 
- We kunnen de volgende kenmerkende punten van het evangelie volgens Mattheüs 

samenvatten. 
- Presentatie van de Heer Jezus als Koning (van de Joden, zie met name in het 

geslachtsregister, maar ook van de hele wereld, zie met name in het zendingsbevel). 
- Nadruk op het Koninkrijk der hemelen (bijvoorbeeld de ‘grondwet van het Koninkrijk’ 

in Mt 5-7 en de reeks gelijkenissen over het Koninkrijk in Mt 13). 
- Aansluiting op het Oude Testament: geslachtsregister, aanhalingen OT, vijfvoudige 

leerstellingen (parallel met Thora?) 

                                                
28 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 477-478) 
29 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 958) 
30 Inleiding tot de Bijbel, Darby (p 80) 
31 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 951) 
32 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 478) 
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- Als we moeten kiezen tussen kerugma (prediking) of didache (onderwijs) dan valt 
Mattheüs onder de laatste categorie. 

- In schema kunnen we Mattheüs als volgt kenmerken.33  
 

 Mattheüs Markus Lukas Johannes 
Beeld van de Heer Jezus De voorzegde Koning       
Kernwoord Vervuld, Koninkrijk d. hemelen       
Cultuur originele lezer Joods (o.a. Zoon van Abraham)       
Gezichtspunt en stijl schrijver Leraar       
Opvallende gedeeltes Toespraken       
Kernidee De wet van het Koninkrijk       
Brede verdeling Synoptische evangeliën: het mens-zijn van Christus  

 
Overige opmerkingen 
 
- Guthrie citeert Tasker die het evangelie volgens Mattheüs ‘an early Christian apology’ 

noemt. Guthrie beaamt dat er inderdaad een apologetisch doel aan dit evangelie ten 
grondslag kan liggen, dat de vele vragen moest beantwoorden die over de Heer gesteld 
werden. Als argumenten draagt hij de volgende bij Mattheüs unieke details aan: de 
geboortegeschiedenis als antwoord op de aanklacht van Zijn onwettigheid, Zijn vlucht 
naar Egypte en de daaropvolgende terugkeer naar Nazareth als verklaring voor Zijn 
verblijf in Nazareth (in plaats van Bethlehem), in de opstandingsgeschiedenis wordt 
verhaald over het omkopen van de wachten.34 

- Naast de genoemde kenmerken zijn er verschillende onderwerpen die bij Mattheüs uniek 
zijn en waarop ook verder gestudeerd kan worden.35 
- Christologie: het veelvuldige gebruik van de titel ‘Zoon van David’, met name door de 

behoeftigen en zieken die bevrijding verwachten van Hem die het Messiaanse tijdperk 
zal brengen. Daarnaast gebruikt Mattheüs ook de term Kurios (Grieks ‘Heer’) meer 
dan Markus en ook de term ‘Zoon van God’ is bij Mattheüs belangrijk. 

- Profetie en vervulling: de wijze waarop Mattheüs aantoont hoe de Heer Jezus de 
Schriften vervuld, is complexer dan een recht toe recht aan beeld van profetie en 
vervulling. Ook de citaten uit de LXX vragen om verdere studie. 

- Wet: We kunnen de wijze waarop Mattheüs de wet behandeld koppelen aan zijn 
omgang met de Oud-Testamentische profetieën. Mattheüs toont dat de Heer Jezus 
leerde dat de wet een profetische functie heeft die naar Hemzelf wijst. De valide 
continuïteit van de wet ligt in de bediening, onderwijs, dood en opstanding van Hem. 

- Kerk (Grieks ekklesia; Mt 16:18; 18:17): Mattheüs verhaalt hoe de Heer Jezus (1) een 
voortbestaan van de kleine groep discipelen voorzegde in een onderscheiden 
gemeenschap, de kerk, (2) er op stond dat de vereisten van het Koninkrijk hun levens 
zouden karakteriseren, (3) leerde dat er een bepaalde discipline moest gelden. 

- Eschatologie: Mattheüs maakt onderscheid tussen vier tijdperiodes: (1) de periode van 
openbaring en geschiedenis voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus, (2) de 
periode van Zijn komst en bediening, (3) de periode van Zijn verheerlijking, sindsdien 
wordt al Gods soevereiniteit gemedieerd door Hem en Zijn volgelingen proclameren 
het evangelie aan alle naties, (4) de periode van de voltooiing en daarna. 

                                                
33 Aangepaste versie van: Survey of the New Testament, Jensen (p 108) 
34 New Testament Introductie, Guthrie (p 26) 
35 NIV Bible Commentary, Carson (p 4-6) 
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- Joodse leiders: Met name de Farizeeën die met minutieuze regels ritueel onderscheid 
te moeilijk en moraliteit te makkelijk maakten. De radicale heiligheid die de Oud-
Testamentische profeten eisten werd afgezwakt. 

- Missie: De afsluitende perikoop (Mt 28:16-20) is de climax waar het hele evangelie 
naar toe werkt.  

- Wonderen: Net als bij de andere synoptici hebben de wonderen betrekking op de 
doorbraak van het beloofde Koninkrijk. Ze maken deel uit van het Messiaanse werk 
en zijn daarmee het bewijs van de komst van het Koninkrijk en het Koningschap van 
de Heer Jezus. Mattheüs’ weergave van de wonderen wordt gekenmerkt door 
beknoptheid. 

- Het begrip en geloof van de discipelen: Het onbegrip bij de discipelen over het 
onderwijs dat de Heer Jezus gaf over Zijn aanstaande dood en opstanding, kunnen we 
beter begrijpen als we ons beseffen dat zij onvoorbereid waren op het idee van een 
gekruisigde en opgestane Messias. Zowel Mattheüs’ lezers in de eerste eeuw als wij 
nu kunnen veel leren als wij de ervaringen van de discipelen bestuderen. Door de 
samengevoegde verslagen van de vroegste getuigen te bestuderen, die vertellen hoe zij 
tot geloof zijn gekomen door een unieke historische reeks aan gebeurtenissen, zal 
onze aandacht niet op de discipelen maar op hun Heer gericht worden. 

 
4. Studiemethode evangeliën (OBT)36 
 
- Het aanleren van een vaardigheid vraagt om een methodische aanpak, waarbij een aantal 

stappen worden genomen, in een bepaalde volgorde om een bepaald resultaat te bereiken. 
- Een bruikbare studiemethode voor de evangeliën is: ontdekken, begrijpen, toepassen 

(OBT): 
 

Ontdekken 
1. Lezen, lezen, lezen  
2. Visualiseren 
3. Vragen stellen 
Begrijpen 
1. Uitlegvragen stellen 
2. Antwoorden onderzoeken 
3. Gegevens integreren 
Toepassen 
1. Principes formuleren 
2. Oefeningen ontwikkelen 
3. Doen 

 
- Een nadere uitwerking: 

- Ontdekken 
- Lezen: lees als een liefdesbrief, gebruik verschillende vertalingen, lees hardop 
- Visualiseer: probeer gevoelens uit de tekst uit te beelden, parafraseer de tekst, 

schematiseer het gedeelte 
- Vragen: WWWWWH? 37 

 
Gebruik bijvoorbeeld de volgende vragen bij gebeurtenissen: 
- Welke personen spelen er in dit verhaal een hoofdrol? (plot) 
- Welke personen spelen er in dit verhaal een bijrol? (figuranten) 
- Wat gebeurt er? (historie) 

                                                
36 Verantwoord Bijbelgebruik, Boekhout (vogelvlucht: p 81-88) 
37 Verantwoord Bijbelgebruik, Boekhout (p 115) 
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- Welke reactie roepen die gebeurtenissen op? (verbanden) 
- Waar speelt dit zich af? (plaats) 
- Wanneer speelt zich dit af? (tijd) 
 
Gebruik bijvoorbeeld de volgende vragen bij brieven of onderwijs: 
- Wat beweert de auteur? (stelling) 
- Tegen wie zegt hij dit? (lezers) 
- Welk accent wordt gelegd? (woordvolgorde) 
- Naar aanleiding waarvan wordt dit gezegd? (context) 
- Welke onderbouwing, motief of oogmerk ligt achter hetgeen gezegd wordt? (argumentatie) 

 
- Zoek naar de opbouw38 

 
Nadruk: proportie, volgorde, climax/keerpunt, herhaling 
Verband: algemeen/specifiek, oorzaak/gevolg, vraag/antwoord, vergelijking 
Verschil: contrast, ironie 
 

- Begrijpen:  
- Pas op voor vergeestelijken, wees alert op beeldspraak, neem het tijdsbepalende 

aspect in ogenschouw 
- Gebruik pas in de laatste fase naslagwerken, dus: Bijbeltekst  Bijbelgedeelte  

Bijbelboek  historische periode  Bijbel  naslagwerken 
- Pas echter op voor de dwang van de context: vergelijk Schrift met Schrift. 

- Hoe kunnen we ooit ontdekken dat de Schriften op de Heer Jezus betrekking hebben (Jh 
5:39; Lk 24:27, 44) als we uitsluitend naar de tekstuele of historische grondtekst kijken? 

- Wat bedoelt Paulus te zeggen in Gl 4:21 dat de Joden al de dingen die hij uitlegt al 
hadden kunnen weten? 

- De Heer Jezus verwijt Nicodemus, de leraar van Israël, dat hij geen weet had van de 
wedergeboorte. 

- Zie de toespraken van Petrus in Hd 2 en 3 en de Hebreeënbrief: de een na de andere Oud-
Testamentische tekst wordt aan elkaar ‘geregen’. 

- Toepassen 
- Een goed principe was 100% waar toen en is 100% waar nu. 
- Oefeningen zijn een Bijbelse opdracht (1Tm 4:7 ‘oefen je in de Godsvrucht’) 

 
- De doelstellingen zijn: 

- Ontdekken: zet ons ertoe te lezen wat er staat 
- Begrijpen: brengt ons tot de uitlegging van de betekenis voor toen 
- Toepassen: richt zich op de boodschap voor vandaag, voor mij 

 

                                                
38 Verantwoord Bijbelgebruik, Boekhout (p 151) 
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Voorbeeld: Mt 25:31-46 
 

Wanneer nu… 
…de Zoon des mensen… 

…komt …in Zijn heerlijkheid 
…en alle engelen met Hem 

…dan… 
… zal Hij zitten …op de troon van Zijn heerlijkheid 

…voor Hem zullen worden verzameld …alle volken 
…zal Hij scheiden …hoe? zoals de herder de schapen van de bokken scheidt 

…wie? alle volken (‘ze’) 
…zal Hij zetten… 

Schapen Bokken 
Rechterhand Linkerhand 

…de Koning zal dan zeggen… 
…tot hen die aan Zijn rechterhand zijn… …tot hen die aan Zijn linkerhand zijn… 

“Komt 
gezegenden van Mijn Vader 

 
Beërft het Koninkrijk 

dat u bereid is van de grondlegging der wereld” 

“Gaat weg van Mij 
vervloekten 

 
in het eeuwige vuur 

dat voor de duivel en zijn engelen is bereid 
…want... 

... Ik… …u… … Ik… …u… 
…had honger …hebt Mij te eten gegeven …had honger …hebt Mij niet te eten gegeven 
…had dorst …hebt Mij te drinken gegeven …had dorst …hebt Mij niet te drinken gegeven 
…was een vreemdeling …hebt Mij opgenomen …was een vreemdeling …hebt Mij niet opgenomen 
…naakt …hebt Mij gekleed …naakt …hebt Mij niet gekleed 
…was ziek …hebt Mij bezocht 
…was in de gevangenis …bent bij Mij gekomen 

…ziek en in de gevangenis …hebt Mij niet bezocht 

…de rechtvaardigen zullen Hem dan antwoorden… …ook dezen zullen Hem dan antwoorden… 
Heer, wanneer zagen wij U… …en… Heer, wanneer zagen wij U… …en… 
…hongerig …hebben U gevoed? …hongerig 
…dorstig …hebben U te drinken gegeven? …dorstig 
…als vreemdeling …hebben U opgenomen? …als vreemdeling 
…naakt …hebben U gekleed? …naakt 
…ziek of in de gevangenis 
 

…zijn bij U gekomen? …ziek of in de gevangenis 

 
 
…hebben U niet gediend? 

…de Koning zal antwoorden en zeggen… 
“Voorwaar, Ik zeg u: 

voor zoveel u het hebt gedaan 
aan één van de geringsten van deze broeders van Mij 

hebt u het aan Mij gedaan.” 

“Voorwaar, Ik zeg u: 
voor zoveel u het 

aan één van deze geringsten niet hebt gedaan 
hebt u het Mij ook niet gedaan.” 

de rechtvaardigen… dezen… 
…(zullen gaan) in het eeuwige leven …zullen gaan in de eeuwige straf 

 
Enkele ontdekkingen 
- ‘Wanneer nu…’. De Heer Jezus vangt aan met een werkelijke, aanstaande gebeurtenis. Dit 

in tegenstelling tot de gelijkenissen die aan dit gedeelte vooraf gaan. 
- De Zoon des mensen (de nadruk ligt op menselijkheid) zal zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid (de nadruk ligt op een bovenmenselijke waardigheid). 
- De Zoon des mensen zal komen in Zijn heerlijkheid. Het is een heerlijkheid die Hem 

eigen is. 
- ‘Alle engelen’ zullen meekomen en ‘alle volken’ zullen verzameld worden. Er zal geen 

schepsel ontbreken bij deze gebeurtenis. 
- Er worden volken verzameld voor de troon. Er is dus sprake van het wereldtoneel.  
- De Zoon des mensen wordt vergeleken met de herder (‘zoals’), maar gelijk gesteld aan de 

Koning. De Zoon des mensen scheidt de schapen van de bokken als een herder en spreekt 
vervolgens in Zijn Koninklijke waardigheid. 

- Let op het verschil: ‘komt’ tegenover ‘gaat weg’, ‘gezegenden’ tegenover ‘vervloekten’, 
‘het Koninkrijk’ tegenover ‘het eeuwige vuur’, ‘het eeuwige leven’ tegenover ‘de eeuwige 
straf’ 
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- Let op de overeenkomst: het Koninkrijk is bereid en het eeuwige vuur is bereid. Let echter 
ook op het verschil: het Koninkrijk is bereid voor de rechtvaardigen (‘u’), maar het 
eeuwige vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen.  

- Let op de nadruk: tot vier keer toe wordt de nood (honger, dorst, naaktheid, 
vreemdelingschap, ziekte, gevangenschap) volledig beschreven. Dit neemt een 
substantieel deel van het gedeelte in beslag. Let echter ook op de afwijking: in de laatste 
beschrijving vat de Heer Jezus het hulpbetoon samen in het woord ‘dienen’ (Grieks 
diakoneo). 

- Tegenover de ‘rechtvaardigen’ staan de naamlozen (‘dezen’). 
- Het dienstbetoon van de rechtvaardigen wordt gedaan aan ‘één van de geringsten van deze 

broeders van Mij’. Tegen ‘dezen’ zegt de Heer Jezus echter alleen ‘één van deze 
geringsten’.  

- Het dienstbetoon aan één van de geringsten/geringste broeders is gelijk aan dienstbetoon 
aan de Koning. 

- Er wordt gesproken over ‘deze broeders’ en ‘deze geringsten’ alsof ze aanwezig zijn.  
 
Enkele begripsvragen 
- Wie is de Zoon des mensen en waarom wordt deze Persoon hier als de Zoon des mensen 

aangeduid? 
- Wat of hoe is de heerlijkheid van de Zoon des mensen? 
- Wat of hoe is de troon van Zijn heerlijkheid? 
- Waarom komen alle engelen mee? Worden hier ook de gevallen engelen mee bedoelt, ze 

worden namelijk ook genoemd in vers 41? 
- Waarom scheidt een herder schapen en bokken? 
- Waarom vat de Heer Jezus in de laatste beschrijving het hulpbetoon samen in het woord 

‘dienen’ (Grieks diakoneo)? 
- Wie zijn ‘deze broeders van Mij’? Zijn ‘deze geringsten’ dezelfden als ‘de geringsten van 

deze broeders van Mij?’ 
 
Enkele antwoorden 
Wie is de Zoon des mensen, wat is (de troon van) Zijn heerlijkheid? 
- Dn 7:13-14 het Koningschap wordt door de ‘Oude van dagen’ aan Hem overgedragen 
 
Waarom scheidt een herder schapen en bokken?39 
- De Bijbel ontleent veel beelden aan schapen: aanhankelijkheid (2 Sm 12:3), volgzaamheid 

(Jh 10:3vv), geduld (Js 53:7; Jr 11:19), goedheid (2Sm 24:17; 1 Kr 21:7), weerloosheid 
(Mi 5:7; Mt 10:16), hulpeloosheid (Nm 27:17; 1Kn 22:17; Ez 34:5; Mt 9:36; 26:31) en 
afdwalen (Ps 119:176; Js 53:6; Hs 4:16; Mt 18:12v; Lk 15:4vv; 1Pt 2:25).  

- Vaak werden geiten en schapen in een kudde verenigd. In dit geval drongen de geiten, van 
nature levendiger dan de schapen, bij het verlaten van de stal of de omheining voor. 
Bokken liepen in de regel voorop in de kudde (Jr 50:8; Pr 30:31). Om deze reden worden 
in beeldspraak vorsten vaak bokken genoemd (Js 14:9; Za 10:3). Zo werd een bok met een 
grote hoorn het zinnebeeld van het Macedonische leger onder Alexander de Grote (Dn 
8:5). Schapen hadden dikwijls veel te lijden van het stoten van de bokken. Daardoor werd 
de bok het symbool van heerszucht en macht (Ez 34:17) en scheidden de herders ze in de 
schaapskooi van de schapen (Mt 25:32).  

- Dus: het kenmerk van schapen is volgzaamheid = discipelschap; het kenmerk van bokken 
is heerszucht waaronder de schapen (discipelen) moeten lijden. 

                                                
39 Bijbels Theologische Encyclopedie (OLB, ed. 2005) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0102 Mattheüs  

J.M. Zwart Pagina 13 van 13 oktober 2010 (v 1.0)  

 
Over het dienen (Grieks diakoneo). 
- Vgl. Mt 20:28 ‘de Zoon des mensen (…) gekomen (…) om te dienen’ 
- Vgl. Mt 10:25 ‘het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn Meester’ 
 
Wie zijn de broeders? 
- Vgl. Mt 10:40-42 
- Wat zegt Mattheüs over de broeders van de Heer Jezus?  

- Mt 12:46-50 ‘(…) wie de wil doet van Mijn Vader die in de hemelen is, die is Mijn 
broeder (…)’ 

- Mt 23:8 ‘(…) Eén is uw Meester en u bent allen broeders’ 
- Mt 28:10 ‘Toen zei Jezus (…) bericht Mijn broeders (…)’ 

- Vgl. bijvoorbeeld ook Rm 8:29; Hb 2:11, 12, 17. 
- Stern wijst40 erop dat sommigen menen dat het hier gaat om het oordeel over de heidense 

volken op grond van hoe ze de Joden hebben behandeld. De Heer Jezus was een broeder 
van Zijn volksgenoten. Alle volken staan voor de troon. Er lijkt dus om een collectief 
oordeel over de volken te gaan. Aan de andere kant lijkt aan het oordeel een individueel 
criterium ten grondslag te liggen. 
Stern wijst er ook op dat anderen menen dat het hier gaat om het oordeel over hen die het 
evangelie niet hebben gehoord en worden geoordeeld op grond van hoe zij hen die in de 
Heer Jezus geloven hebben behandeld. 

 
Enkele principes 
- Een verkeerd principe: wie de hongerige (dorstige, etc.) te eten geeft is een rechtvaardige. 
- Een goed principe: een rechtvaardige geeft de hongerige (dorstige, etc.) te eten. 41 
 
- Principe: een volgeling van de Heer Jezus is een rechtvaardige en wordt gekenmerkt door 

zijn dienstbetoon.  
- Oefening: In hoeverre wordt mijn volgeling-zijn van de Heer Jezus gekenmerkt door 

dienstbetoon? Bid voor een dienende taak in bijvoorbeeld de gemeente, op je werk en 
voer die uit! 

 
- Principe: De Heer Jezus identificeert Zich met het lijden van Zijn broeders (= Zijn 

volgelingen). 
- Oefening: Hoe kan ik mij identificeren met mijn lijdende broeders? Wat kan ik voor ze 

doen? Tip: kijken eens op de site van Open Doors. 
 

                                                
40 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 77) 
41 Vgl. De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 480-481) 


