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1. Het onderwijs van de Heer Jezus 
 
De vormen van Zijn onderwijs1 
1. De meest bekende vorm waarin de Heer Jezus onderwijs gaf is de gelijkenis. 

- Een gelijkenis is een uitgebreide metafoor, een beschrijving van een gebruikelijke 
activiteit of object als een illustratie van een geestelijke waarheid. 

- Een gelijkenis onderscheidt zich van een allegorie, omdat een allegorie helemaal 
fictief kan zijn, terwijl een gelijkenis altijd verbonden is met alledaagse, hoewel niet 
altijd geïdentificeerde verschijnselen. 
- Goede voorbeelden van deze vorm van onderwijs: de gelijkenis van de nieuwe en 

de oude wijnzakken (Mk 2:22), het zaad dat in verschillende soorten aarde viel 
(Mk 4:2-8), het zout (Mt 5:13), de goede en de slechte vruchtbomen (Mt 7:16-20), 
de wijze en de dwaze maagden (Mt 25:1-13), de ontrouwe dienstknecht (Lk 16:1-
8). 
- Situaties uit het alledaagse leven, bekend bij de toehoorders. 
- Eenvoudig verteld met een minimum aan details. 
- Een duidelijk punt, dat soms wordt toegepast in een concluderende zin (vgl. de 

gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, Mt 25:13 ‘Waakt dan, want u 
kent de dag of het uur niet’). 

- Doelen van een gelijkenis als onderwijsmiddel. 
- De gemiddelde toehoorder begrijpt de gelijkenis makkelijk, omdat hij onmiddellijk 

de relatie tot het dagelijks leven herkent.  
- De gelijkenissen waren makkelijk te onthouden, omdat ze niet lang en ook niet 

abstract waren. 
- De geestelijke toepassing van de gelijkenis was altijd relevant voor de noden van 

de toehoorders. 
- Sommige gelijkenissen werden in een reeks verteld om verschillende aspecten van 

hetzelfde onderwerp te belichten (vb. Mt 13, Lk 15). 
2. De tweede onderwijsmethode van de Heer Jezus was het epigram: een scherpe stelling die 

in de gedachten van de toehoorders bleef steken (‘als een afgeschoten pijl’), bijvoorbeeld 
de zaligsprekingen (Mt 5:13-12). Soms zijn deze stellingen paradoxaal waardoor ze nog 
prikkelender zijn, bijvoorbeeld ‘wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven 
verliest ter wille van Mij, zal het vinden’ (Mt 10:39). 

                                                
1 New Testament Survey, Tenney (p 218-221) 
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- Merk op dat het paradoxale element (vinden-verliezen/verliezen-vinden) wordt 
beantwoord in ‘ter wille van Mij’. 

3. Af en toe gebruikte de Heer Jezus argumentatie in Zijn onderwijs. Hij argumenteerde 
echter altijd op basis van de Schrift en niet op basis van abstracte vooronderstellingen (vb. 
Mt 22:15-45). 

4. De Heer Jezus gebruikte ook vaak de methode van vraag en antwoord. Een vraag (direct 
of retorisch) zet toehoorders aan het denken. Soms waren Zijn vragen verrassend: ‘Want 
wat is gemakkelijker: te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en 
loop?’ (Mt 9:5), ‘Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zijn 
ziel erbij inboet?’ (Mt 16:26). De vragen van de Heer Jezus stuurde voor de toehoorders 
op een alternatief aan, met name de vragen die betrekking hadden over Hemzelf: ‘Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben?’ en ‘Wie zegt u dat Ik ben?’ (Mk 8:27, 29). Zie ook het 
gesprek met vragen en antwoorden tussen de Heer Jezus en Zijn discipelen in Jh 13:31-
14:24.  

5. In sommige gevallen gebruikte de Heer Jezus een object bij Zijn onderwijs. De 
gelijkenissen zijn hierbij het bekendste voorbeeld. Andere voorbeelden zijn het kind 
waarmee Hij nederigheid illustreerde (Mt 18:1-6) of de arme weduwe waarmee Hij een les 
leerde over geven (Lk 21:1-4). 

 
Centrale onderwerpen in het onderwijs van de Heer Jezus2 
- Het onderwijs van de Heer Jezus is gecentreerd rond drie onderwerpen: God de Vader, het 

Koninkrijk van God, Zijn eigen Persoon. 
 

Het Koninkrijk van God (zie aantekeningen hieronder) 
- Alle evangeliën spreken over het koninkrijk. Mattheüs spreekt over het koninkrijk van 

de hemelen. Markus en Lukas spreken over het koninkrijk van God. Johannes spreekt 
maar op twee gelegenheden over het koninkrijk (Jh 3:3, 5; 18:36). 

 
God de Vader 
- Het antwoord van de twaalfjarige Jezus aan Maria is representatief voor Zijn 

onderwijs: ‘wist u niet dat Ik in de dingen van mijn Vader moest zijn?’ (Lk 2:49). 
 
- Met name in het Johannesevangelie refereert de Heer Jezus in Zijn onderwijs veel aan 

de Vader. Zijn relatie tot de Vader is wezenlijk voor het onderwijs van de Heer Jezus: 
‘De woorden die Ik tot u spreek, spreek ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in 
Mij blijft, Die doet de werken’ (Jh 14:10). Het onderwijs van de Heer Jezus was het 
onderwijs van God Zelf. De Heer Jezus gaf geen adviezen of hoopvolle theorieën. Hij 
onderwijs het autoritaire Woord van God, waarvan het lot van mensen afhankelijk 
was. 

- De Heer Jezus presenteert God als de hemelse Vader, Wiens Vaderschap in de eerste 
plaats gedefinieerd wordt in verband met Zijn eigen relatie tot God. 
- Mt 11:27 ‘…niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil 

openbaren.’ 
- Nergens in de evangeliën spreekt de Heer Jezus tot de discipelen over ‘onze Vader’, 

waarbij Hij Zichzelf met de discipelen als één groep ziet ten opzichte van de Vader.  
- Tegen Maria Magdalena zegt Hij ‘…Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en 

naar Mijn God en uw God’ (Jh 20:17). 
- Het ‘onze Vader’ (Mt 6:9) spreekt over de morele relatie van de mens tot God. 

                                                
2 New Testament Survey, Tenney (p 221-225) 
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- Het hemelse Vaderschap van God betekent voor de Heer Jezus meer dan voor de 
discipelen. Hij is in unieke zin de Zoon van God (vgl. eniggeboren, Jh 1:18; 3:16, 18; 
1Jh 4:9). De gelovigen kunnen door Hem zonen van God worden. 
- Jh 1:12 ‘allen die Hem hebben aangenomen’, ‘kinderen van God’, ‘hun die in Zijn naam geloven’. 
- Rm 8:15 ‘u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba Vader’. 
- Gl 3:26 ‘zonen van God door het geloof in Christus Jezus’. 
- Ef 1:5 ‘door Jezus Christus tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd’ 
- De Vader van onze Heer Jezus Christus (Ko 1:3 vgl. Ef 1:16), door Wie ook wij Hem Vader mogen 

noemen. 
- Het Vaderschap van God drukt Zijn eigenschappen en houding ten opzichte van 

mensen in het algemeen en de gelovigen in het bijzonder uit: * Zijn liefde en 
gerechtigheid (Mt 5:44, 45), * de zorg voor Zijn schepping (Mt 10:29-30), * Zijn 
vergevingsgezindheid (Lk 15:11-32), * het Vaderhuis als eindbestemming van de 
gelovigen (Jh 14:2). 

 
Zijn eigen Persoon3 
- De Heer Jezus presenteerde in Zijn onderwijs geen gecodificeerd wet, noch een 

filosofisch systeem. Het onderwijs van de Heer Jezus is georganiseerd rond Zijn eigen 
Persoon en de waarden van Zijn onderwijs zijn gebaseerd op Wie Hij is. 
- Vgl. ‘Maar Ik zeg u…’ in de Bergrede (Mt 5-7). 

- Het onderwijs van de Heer Jezus was gebaseerd op de feiten dat Hij Gods waarheid 
proclameerde en dat Hij de volledige autoriteit had om dit te doen. Omdat Hij de Zoon 
van God is, is Zijn onderwijs bindend. 

- Daarom is discipelschap zo belangrijk. De vertaling ‘leerling’ is een zwak aftreksel 
van wat discipel eigenlijk betekent. Bij een leerling denken wij aan iemand die komt 
en gaat wanneer hij wil, die tot zich neemt wat hij wil en links laat liggen wat hij wil. 
Er is sprake van een grote mate van vrijblijvendheid of plicht. Een discipel liet echter 
alles achter zich en volgde gedurende een bepaalde periode een rabbi, een meester om 
van hem te leren. Discipelen waren volgelingen die hun meester in alles kopieerden.  
- Stern: ‘De essentie van de relatie was vertrouwen in ieder gebied van het leven en 

het uiteindelijke doel van de relatie was om de discipel als de rabbi te maken in 
kennis, wijsheid en ethisch gedrag.’4 

- Er was een belangrijk verschil tussen de Heer Jezus en andere rabbi’s. Andere rabbi’s 
verbonden uiteindelijk hun discipelen niet aan zichzelf maar aan de Torah en aan de 
naleving daarvan. De Heer Jezus echter verbond Zijn discipelen aan Zichzelf. Discipel 
zijn van de Heer Jezus betekent een totale toewijding aan Hem.5 Een discipel wil niets 
anders dan bij Hem zijn, dan van Hem leren, dan op Hem te lijken. Het is de discipel 
genoeg dat hij wordt als Zijn Meester (Mt 10:25). 
- Dit is niet in tegenstelling met wat Stern schrijft. De discipel van een gewone rabbi 

volgde zijn meester na in de naleving van de Torah en kopieerden diens gedrag. 
Uiteindelijke ging het om de juiste naleving van de Torah. Een discipel van de 
Heer Jezus echter geeft zich volledig over aan Hem, volgt Hem volledig na en 
wijdt zich volledig aan Hem toe. 

 
Over het gezag van de Heer Jezus 
- Mk 1:22 ‘…Hij leerde hen als iemand die gezag heeft en niet als de schriftgeleerden.’6 

                                                
3 New Testament Survey, Tenney (p 222, 225) 
4 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 23) 
5 A Theology of the New Testament, Ladd (p 105-106) 
6 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 87-88) 
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- De schriftgeleerden waren niet ingewijd als rabbi’s en daarom konden zij geen nieuwe 
interpretaties introduceren en geen wettelijke oordelen uitvaardigen.  

- Het volk stond versteld over het gezag van de Heer Jezus (Mk 1:21 vgl. Mt 7:28-29; 
Mk 2:12) op drie niveaus. 
- De Heer Jezus leerde als een rabbi en niet als een schriftgeleerde. Geen enkele 

rabbi leerde tegen het gezag van zijn eigen rabbi in. De Heer Jezus had echter geen 
‘eigen’ rabbi (Hij was dus ook niet ingewijd als rabbi) en bleek gezag te hebben 
dat boven alle rabbi’s uitging. 
- Vgl. Mk 1:27 ‘Welke nieuwe leer is dit? Want met gezag gebiedt Hij zelfs de 

onreine geesten…’. 
- Het gezag van de Heer Jezus kwam rechtstreeks van God de Vader (Jh 5-8; 12:44-

50; vgl. Mt 28:18 ‘Mij is gegeven alle macht/gezag/bevoegdheid…’; vgl. Dn 
7:14). 
- Vgl. talloze malen ‘Ik zeg u…’. 

- De Heer Jezus claimt zelfs macht(/gezag/bevoegdheid) te hebben om zonden te 
vergeven. Dit is de hoogste vorm van gezag (vgl. Mt 9:8 ‘…God, die zo’n 
macht(/gezag/bevoegdheid) aan de mensen had gegeven’). 

 
2. Het koninkrijk van God7 
 
Het koninkrijk van God (p 452-453) 
- Het Torah-onderwijs van de Heer Jezus wordt theologisch omkaderd door het koninkrijk 

van God. De vijf grote toespraken in Mt staan alle in nauw verband met het koninkrijk van 
God. 
1. De Bergrede (Mt 5-7) vangt aan met ‘Gelukkig de armen van geest, want van hen is 

het koninkrijk der hemelen’ (5:3). 
2. De uitzending van de discipelen (Mt 10) met de boodschap: ‘Het koninkrijk der 

hemelen is nabij gekomen.’ (10:7). De Heer Jezus licht het toe met onderwijs dat zich 
uitstrekt tot aan de wederkomst (10:23). 

3. Zeven (of acht) gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen (Mt 13). 
4. De rede van Mt 18 begint met ‘als u niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het 

koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan (18:1, 3, 4, 23). 
5. De rede over de laatste dingen beschrijft de eschatologische aspecten van het 

koninkrijk (Mt 24:14 ‘dit evangelie van het koninkrijk’; 25:1, 34). 
 
Het koninkrijk: tegenwoordig en toekomstig (p 454-456) 
- Het koninkrijk van God is hetzelfde als het koninkrijk der hemelen (vgl. de parallelle 

gedeelten in de evangeliën). Het koninkrijk der hemelen is niet in de hemel, maar het is 
een koninkrijk waarin ‘de hemel’ (eufemisme voor God; vgl. Dn 5:26; Mt 5:34; Lk 15:18, 
21) over de hemel en aarde regeert (vgl. Mt 28:18). 

 
- Het koninkrijk manifesteert zich in verschillende gedaanten (vb. in Jezus dagen, na Zijn 

hemelvaart, na Zijn wederkomst), maar wezenlijk is het hetzelfde koninkrijk, waarin 
dezelfde God in dezelfde Christus regeert. 
- De Heer Jezus spreekt erover als ‘nabij’ (Mt 12:28; Lk 11:20; Lk 17:21), maar ook als 

toekomstig (Mt 4:17; 6:10; 10:7). Met de Koning is het koninkrijk gekomen, dat in 
macht en majesteit echter nog moet komen. 

 

                                                
7 Samenvatting van ‘De centrale leer van Jezus’, Ouweneel (De Christus van God, hst. 13, p 452-464) 
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- De Heer Jezus was Boodschapper en Koning van het koninkrijk. Hij kondigde het 
naderende koninkrijk van de Zoon des mensen aan (Mt 13:41 vgl. Dn 7:13v.). 
- Het joodse volk verwachtte een komend rijk. De Messias was Hij die zou komen (Mt 

11:13). Het Messiaanse rijk zou worden gevestigd in het toekomstige aardrijk (Hb 2:6) 
en in de toekomstige eeuw (Hb 6:5). 

- Tegelijk was de Heer Jezus die Messias, die Zoon des mensen. Hij kon het koninkrijk als 
in Hem gekomen presenteren. De volheid ervan was echter toekomstig (vb. de 
toekomende tijden in de zaligsprekingen: ‘zullen’). 

 
- Essentie: het koninkrijk van God is de heerschappij van God over hemel en aarde. In 

algemene zin (Ex 15:18) en in specifieke zin: het gaat om de wereldheerschappij die Hij, 
na de val van de eerste Adam, toevertrouwt aan de laatste Adam (Gn 1:26, 28; 1Ko 15:45; 
Hb 2:8 vgl. Ps 8:6v.; 1Ko 15:27; Ef 1:22). God beschikt over het koninkrijk en zalft 
erover diegene die Hij wil (vb. Dn 4:17). 
- Koninkrijk van God = koninkrijk van de Zoon des mensen (Mt 13:41) = koninkrijk 

van Christus en van God (Ef 5:5) = koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus (Op 
11:15). 

- Het koninkrijk is in Christus aangebroken (Mt 12:28), maar brak pas ten volle door na 
Zijn dood en opstanding en nog voller na Zijn wederkomst. Daarom spreekt de Heer 
Jezus erover in tegenwoordige en toekomstige zin (Mt 13:40, 43; 26:29). 

 
De prediking van het koninkrijk (p 456-458) 
- Verband tussen het koninkrijk en de Heer Jezus zelf als de Zoon des mensen. Lk 17:21 

‘het koninkrijk van God is midden onder u’. 
 
- Aankondiging van het naderende koninkrijk ging gepaard (* ernstig) met oproep tot 

bekering, bij Johannes (Mt 3:2), bij de Heer Jezus (Mt 4:17; 10:7). Toetreden tot de 
geestelijke sfeer van het koninkrijk door zondebelijdenis (Mt 3:6), wedergeboorte (Jh 3:3, 
5), door doop (Mk 1:4; Lk 3:3), door blijk geven van bekering door een nieuwe levensstijl 
(Mt 3:7-10) en (* blij) gepaard met genezing van zieken en uitdrijving van demonen (Mt 
4:23; 9:35; 10:7; 12:28). 

 
- Ware discipelen van het koninkrijk bewaren de Torah van Christus (‘met een goed en 

uitnemend hart’, Lk 8:15) en vertonen de volgende morele karaktertrekken. 
- Gerechtigheid doen (Mt 5:19; 6:33; 21:31v.). 
- De wil van de Vader doen (Mt 7:21). 
- Ware nederigheid (Mt 18:1-5 vgl. 19:14).  
- Vergevingsgezindheid (Mt 18:23-35). 
- Zich offers getroosten (Mt 19:12, 23v.). 
- Geen jaloezie (Mt 20:1-16). 
- Vrucht voortbrengen (Mt 13:1-9, 18-23; 21:42v.). 
- Het bruiloftskleed dragen (d.i. de juiste morele toerusting (praktische gerechtigheid) 

die passend is voor de bruiloft van de koning; Mt 22:2-14). 
- Geen huichelarij (Mt 23:13). 
- Uitzien naar de koning (Mt 25:1-13). 
- Inzet voor de koning (Mt 25:14-30). 
- Inzet voor de broeders van de koning (Mt 25:31-46). 
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- ‘De plaatselijke gemeente is misschien wel het belangrijkste gestructureerde 
‘concentratiepunt’ binnen het koninkrijk van God, maar ook christelijke gezinnen vormen 
zulke ‘punten’ (net als bedrijven, verenigingen, partijen en staten)’ (p 458). 
- De Gemeente is alle individuele gelovigen samen.  
- Het koninkrijk van God bestaat uit huwelijken, gezinnen, scholen enzovoorts. 

 
3. Gelijkenissen 
 
Waarom gelijkenissen? 
- Mt 13:10-17, de discipelen vragen: waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen? 

- Omdat het u (de discipelen) gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen 
- … het hun (de menigten) is het niet gegeven 

- Want wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben 
- … wie echter niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. 

- Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen 
- omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. 

- Citaat Jesaja 6:9-10 
- Gelukkig echter uw ogen 

- omdat zij kijken 
- … en uw oren 

- omdat zij horen 
- Want, voorwaar, Ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien 

wat u aanschouwt 
- en zij hebben het niet gezien 

- … en te horen wat u hoort 
- en zij hebben het niet gehoord 

- Mk 4:10-12, zij die Hem omringden, met de twaalf vragen naar de gelijkenissen 
- U (zij die Hem omringden, met de twaalf) is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven 
- Maar tot hen (de menigte) die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen 

- opdat zij kijkend kijken en niet zien, en horend horen en niet verstaan 
- opdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt 

- Lk 8:9-10, Zijn discipelen vroegen wat deze gelijkenis (van de zaaier) betekende 
- U is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk van God te kennen 
- Maar tot de overigen spreek Ik in gelijkenissen 

- opdat zij kijkend niet kijken en horend niet verstaan 
 
- De Heer Jezus gebruikte dus gelijkenissen met twee redenen: om te verhullen (sluiten) en 

om te onthullen (openen). 
- Waarom verhuld de Heer Jezus Zijn boodschap voor de menigte? 

- Mt 13:13 ‘omdat (Grieks hoti)…’, de hartsgesteldheid van de toehoorders is de 
oorzaak waarom de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. 

- Mk 4:12/Lk 8:10 ‘(op)dat (Grieks hina)…’, het verbergen voor de toehoorders is 
het doel waarom de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. 

- Het zou kunnen dat hoti en hina verwijzen naar hetzelfde Aramese grondwoord, 
waarvoor beide vertalingen mogelijk zijn.8 De sleutel zit in het citaat uit Js 6:9-10, 
waarin het gaat over de hartsgesteldheid van het ontrouwe Israël. 

- De Heer Jezus onthult de boodschap aan Zijn discipelen. Dit waren meer dan alleen de 
twaalf (Mk 4:10). Alleen gelovige navolging van de Heer Jezus ontsluit de 
verborgenheden van het koninkrijk. 

 
- Het is opvallend dat de Heer Jezus hier spreekt over de ‘verborgenheden’ (Grieks 

mysterion). Alsof Hij eigenlijk niet wil dat de boodschap van het koninkrijk bekend 
wordt. Dit moeten we zo niet begrijpen, want Hij zegt tegen de discipelen dat het hun 

                                                
8 Artikel ‘De zeven gelijkenissen van Mat. 13’, Studiebijbel (onlineversie) 
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wel gegeven is. David Gooding legt het zo uit: ‘Gods weg tot behoudenis (…) is (…) 
een verborgenheid; hoewel het woord ‘verborgenheid’ op de lippen van Christus een 
ietwat andere betekenis heeft dan in ons normale spraakgebruik. Hij bedoelt dat Gods 
weg tot behoudenis een plan is, bedacht door God, waarover niemand ooit iets te 
weten zou zijn gekomen als God het niet had geopenbaard.’9 
- Het wil ook iets zeggen dat de Heer Jezus aan de discipelen deze ‘verborgenheid’ 

bekend maakt. De discipelen waren intiem met Hem. Binnen deze relatie van 
intimiteit moeten we ook luisteren naar deze gelijkenis. 

- Jensen citeert Morgan die het verhullende aspect van de gelijkenissen als volgt 
illustreert: ‘In zekere zin wordt de zon verborgen door het gerookte glas dat 
iemand voor zijn ogen houdt als hij naar de zon kijkt en toch zou hij zonder dat 
instrument helemaal niet naar de zon kunnen kijken. Intens licht dat niet verhuld 
wordt, verblindt. Het verbergen verschaft de mogelijkheid om het te zien.’10 

- Gelijkenissen zijn als turen door mat glas. Het vereist moeite van de toehoorder 
om te willen ontdekken wat de boodschap is.11 

 
Wat is een gelijkenis? 
- Een gelijkenis is een aards verhaal met een hemelse boodschap. 
- Een gelijkenis is een openbaring door middel van illustratie (‘revelation by 

illustration’).12 
 
- In de evangeliën treffen we verschillende vormen van beeldspraak aan.13 

- Vergelijking: het volk is als schapen zonder herder (Mt 9:36). 
- Voorbeeld: ‘een beker koud water geven’ staat voor iemand goed behandelen (Mt 

10:42). 
- Metafoor: een vaste vergelijking (zonder ‘als’). 

- Metaforen in het Oude Testament: 
- Vader, Koning, Herder  God 
- Wijngaard, kudde, olijfboom  Israël 
- Vrucht  werk 
- Slaap  dood 
- Oogst  einde van de wereld, oordeel 
- Bruiloft  (weder)komst van de Messias 
- Boom  koninkrijk  

- Gelijkenis(verhaal): uitgebouwde vergelijking, waarin diverse beelden worden 
uitgewerkt tot een verhaal. ‘De gelijkenis kan verschillende metaforen bevatten en 
meer dan één pointe hebben.’ 

- Voorbeeldverhaal: een concreet voorbeeld ter navolging of ter waarschuwing (vb. de 
barmhartige Samaritaan, Lk 10; de rijke dwaas, Lk 12; de farizeeër en de tollenaar, Lk 
18). 

- Allegorie: opgebouwd uit verschillende metaforen. De gelijkenis van de 
onrechtvaardige pachters (Mt 21:33-46) bevat verschillende metaforen: de heer  = 
God; de wijngaard = het koninkrijk van God (vs 43); de arbeiders = (ontrouwe) Israël; 
de slaven = profeten; de zoon = de Heer Jezus; oogst = oordeel; nieuwe volk = 

                                                
9 Volgens Lukas, Gooding (p 169-170) 
10 Survey of the New Testament, Jensen (p 125) 
11 Docentenhandleiding ETS 
12 Survey of the New Testament, Jensen (p 125) 
13 Artikel ‘De zeven gelijkenissen van Mat. 13’, Studiebijbel (onlineversie) 
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volgelingen van de Heer Jezus; vrucht = werken die behoren bij het koninkrijk (vgl. 
Mt 3:7-10). 

- Gelijkenis en allegorie zijn nauw aan elkaar verwant. 
 
- Er zijn verschillende opvattingen over wat een gelijkenis is en hoe gelijkenissen 

bestudeerd moeten worden. Hieronder worden twee opvattingen genoemd. 14 
- In een opvatting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen een gelijkenis en een 

allegorie. 
- Een gelijkenis is geen allegorie. 

- Een allegorie: een kunstmatig verhaal, gecreëerd door de auteur als middel om 
te onderwijzen. Omdat de details van een allegorie onder de controle van de 
auteur zijn, kan de allegorie zo gestructureerd worden dat elk detail een 
onderscheidende en belangrijke betekenis bevat. Een eenvoudig voorbeeld van 
een allegorie: 2Kn 14:9-10. 

- Een gelijkenis: een verhaal uit het alledaagse leven dat een morele of religieuze 
waarheid wil overbrengen. Omdat de auteur het verhaal niet heeft gecreëerd en 
daarom geen controle heeft over de details, zijn deze details vaak van weinig 
betekenis ten opzichte van de waarheid die het verhaal wil overbrengen. Een 
gelijkenis is in essentie eerder ontworpen om één waarheid over te brengen dan 
een complex van waarheden. 
- Wanneer de details worden doorgetrokken zou bijvoorbeeld in de gelijkenis 

van de onrechtvaardige rentmeester (Lk 16:1-13) ten onrechte slimmigheid 
worden aangeprezen boven eerlijkheid. 

- In de gelijkenis van de van de Barmhartige Samaritaan (Lk 10:25-37) moet de 
allegorische betekenis van de rovers, de priester, de Leviet, de olie en de wijn, 
de twee munten, Jeruzalem, Jericho en de herberg net zo min worden gezocht 
als de allegorische betekenis van de identiteit van de ezel. 

- Daarom moeten we in iedere gelijkenis over het Koninkrijk een centrale waarheid 
zoeken. 

- Het voordeel van deze opvatting is dat het de lezer dwingt om te luisteren naar de 
kernboodschap van de gelijkenis, zonder te verzanden in interessante, maar soms 
irrelevante details. Wat wil de Heer Jezus ten diepste zeggen?  
- Kijk bijvoorbeeld eens naar de gelijkenis over het vergeven (Mt 18:21-35). De 

boodschap zit hem waarschijnlijk niet in de exacte bedragen, maar veel meer in het 
enorme verschil tussen de schuld die de slaaf wordt kwijtgescholden door de 
koning en de schuld die de slaaf eist van zijn medeslaaf (zie bijlage 1). 

- Het nadeel van deze opvatting is echter dat het mogelijk voorbijgaat aan details die 
wel degelijk in de gelijkenissen opgesloten liggen en belangrijke sleutels tot het 
verstaan ervan kunnen zijn (zie bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier, Mt 13:1-9 en 
van de dolik onder de tarwe, Mt 24-30 en de uitleggingen daarvan, respectievelijk, 
13:18-23 en 13:36-43). Daarbij mag de boodschap van een gelijkenis niet verworden 
tot een algemene, universele, religieuze waarheid. 

 
- Een andere opvatting is dat de gelijkenissen moeten worden begrepen in de setting van 

het leven van de Heer Jezus.  
- Deze opvatting slaat door wanneer beweerd wordt dat de gelijkenissen daarom 

geen profetische waarde hebben. Ze zouden wel voor latere tijden van betekenis 
kunnen zijn (toegepast kunnen worden), maar allereerst moeten de gelijkenissen, 

                                                
14 A Theology of the New Testament, Ladd (p 90-91) 
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aldus deze opvatting, worden uitgelegd tegen de historische achtergrond van 
Jezus’ eigen missie in Palestina. 

- Om aan te geven hoe diametraal opvattingen tegenover elkaar kunnen staan: 
sommigen menen in de gelijkenissen van Mt 13 juist een profetische schildering 
van de geschiedenis van de christenheid te zien, vergelijkbaar met Op 2-3.15 

- Het voordeel van de opvatting is dat het de lezer dwingt rekenschap af te leggen van 
de Joodse achtergrond waartegen de gelijkenissen zijn verteld en daardoor beter door 
te dringen tot de boodschap die de Heer Jezus op dat moment predikte. 

- Het nadeel van deze opvatting is dat het geen recht doet aan de unieke boodschap 
betreffende het eeuwige koninkrijk van God die de Heer Jezus predikte. Natuurlijk 
was de boodschap geworteld in het judaïsme, maar het onderwijs van de Heer Jezus 
steeg daar duidelijk bovenuit. 

 
Hoe moeten wij de gelijkenissen lezen? 
- Bij het bestuderen van de gelijkenissen moeten we goed kijken naar de context. 

- In welk verband vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis? 
- Tot wie spreekt de Heer Jezus de gelijkenis? 
- Met welk doel vertelt de Heer Jezus de gelijkenis? 

- Kijk bijvoorbeeld naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lk 10:25-37). 
Naar aanleiding van de vraag ‘wie is mijn naaste?’ vertelt de Heer Jezus de 
gelijkenis die toewerkt naar het punt ‘wees tot een naaste’ en ten diepste naar 
‘wees als Ik’. 

- In eerste instantie moeten we de gebruikte beelden, metaforen verstaan in het licht van de 
beelden die gebruikt worden in het Oude Testament (zie boven). 

- Om tot de kern van de boodschap van de gelijkenis door te dringen, is het goed om te 
zoeken naar de prikkel: welk onverwachte, verrassende, prikkelende element bevat de 
gelijkenis? 

- Pas het principe van de gelijkenis toe! 
 
4. Mattheüs 13 
 
Achtergrond 
- Mt 13:1 ‘Op die dag…’ 

- Deze dag begint mogelijk in vers 12:15 (‘…vertrok Hij vandaar’) en deze dag bevatte 
een aantal controverses. Allereerst lezen we dat de Heer Jezus allen van de menigte 
genas. Hij waarschuwde hen echter dringend dat zij Hem niet openbaar zouden 
maken. De Heer Jezus sprak deze waarschuwing uit met het oog op Js 42:1-4, waarin 
onder andere staat ‘Ik zal Mijn Geest op Hem leggen…’. 

- Bij deze genezingsdienst wordt ook een bezetene (die blind en stom was) bij de Heer 
Jezus gebracht en hij werd door Hem genezen. Dit is voor de farizeeën aanleiding om 
de Heer Jezus te verwijten dat Hij demonen door Beëlzebul uitdrijft.  

- De Heer Jezus reageert dan echter als volgt (12:25-28): 
- Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is…hoe zal zijn (satans) koninkrijk dan 

standhouden…als Ik echter door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het 
koninkrijk van God tot u gekomen. 

- Op die dag vertelt de Heer Jezus Zijn gelijkenissen betreffende het koninkrijk van de 
hemelen (= van God) in Mt 13. 

                                                
15 De Kerk van God I, Ouweneel (p 392); De Openbaring van Jezus Christus I, Ouweneel (p 69) 
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- Het is belangrijk om op te merken dat de Heer Jezus in het voorafgaande dus twee 
rijken tegenover elkaar stelt: het koninkrijk van satan en het koninkrijk van God (Mt 
12:26, 28). 

- Het koninkrijk van God wordt blijkbaar zichtbaar door het werk van de Heilige Geest. 
Het koninkrijk van God is de werkingssfeer van de Heilige Geest, daar waar de 
Heilige Geest werkt (Mt 12:28). 

- De Heilige Geest was op de Heer Jezus (Mt 12:18). 
 
Structuur 
- Mattheüs 13 heeft bijzondere structuur, die er in schema als volgt uitziet. 
 
 Verzen Wat? Waar? Aan wie? 
   aan zee in huis menigten discipelen 
1. 1-9 Gelijkenis zaaier X  X X 
2. 10-17 Waarom gelijkenissen? I X   X 
3.  18-23 Uitleg gelijkenis zaaier X   X 
4. 24-30 Gelijkenis dolik/tarwe X  X X 
5. 31-32 Gelijkenis mosterdzaadje X  X X 
6. 33 Gelijkenis zuurdeeg X  X X 
(7. 34-35 Waarom gelijkenissen? II                        ) 
8. 36-43 Uitleg gelijkenis dolik/tarwe  X  X 
9. 44 Gelijkenis schat in akker  X  X 
10. 45-46 Gelijkenis parel  X  X 
11. 47-50 Gelijkenis visnet (+ uitleg)  X  X 
12. 51-52 Gelijkenis heer des huizes  X  X 
 
- Vier gelijkenissen (punt 1, 4-6) zijn ook bestemd voor de menigten, alhoewel de uitleg 

(punt 2-3) ervan niet. Vier gelijkenissen plus de uitleggingen zijn uitsluitend bestemd voor 
de discipelen. 

 
Aspecten 
 
  Verborgenheid Groei Waarde (‘schat’) Vermenging goed/kwaad 
1. Zaaier X X ‘vrucht’ X 
2. Dolik/tarwe X X ‘tarwe’ X 
3. Mosterdzaadje X X ‘boom’ ? 
4. Zuurdeeg X X ‘brood’ ? 
5. Schat in akker X  X  
6. Parel ‘gevonden’  X  
7. Visnet ‘in de zee’  ‘het goede’ X 
8. Heer des huizes ‘uit zijn schat’  X  
 
- ‘Schat’ en ‘vrucht’ zijn die dag (Mt 13:1) al eerder ter sprake geweest: Mt 12:33, 35. 
 
- Verborgenheid 

- Ladd ziet in iedere gelijkenis van de reeks een aspect van de ‘verborgenheid’ van de 
gelijkenis.16 
- De komst van het koninkrijk was geen geheim (mysterion, verborgenheid). De 

Joden verwachtten het koninkrijk. De wijze waarop dit koninkrijk kwam en 
groeide was echter wel een verborgenheid.  

                                                
16 A Theology of the New Testament, Ladd (p 92-102) 
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- De vermenging van goed en kwaad was zo’n verborgenheid. De Joodse 
verwachting was die van een koninkrijk dat in één keer de onrechtvaardigen zou 
wegvagen en een rijk van rechtvaardigen zou vestigen. 

- De ‘heimelijke’ groei van het koninkrijk was ook zo’n verborgenheid. 
- Dat vissen van ‘allerlei soort’ (Joden en heidenen) worden binnengehaald was 

ook zo’n verborgenheid. 
 
- Groei 

- Mk 4:26-29 kan als aanvulling op deze reeks gelijkenissen gezien worden, waarin de 
nadruk ligt op de mysterieuze (vgl. ‘verborgenheden’) groei van het koninkrijk. 

 
- De vermenging van goed en kwaad 

- In de eerste gelijkenis: het zaad dat tussen de dorens viel.  
- In de tweede gelijkenis: het dolik (onkruid dat veel op tarwe lijkt) dat samen met de 

tarwe opgroeit. Pas in de voleinding zal het dolik (het slechte) van de tarwe (het 
goede) gescheiden worden. 

- In de derde gelijkenis moeten we het beeld van de vogels goed verstaan. De vogels 
kunnen symbool staan voor de volkeren en dan schetst de gelijkenis het beeld van de 
(heidense) volken die een plaats krijgen in het koninkrijk van God (vgl. Mt 8:11-12; 
vgl. Ps 104:12; Ez 17:23; 31:6). Vogels kunnen ook symbool staan voor de boze (Mt 
13:4, 18 vgl. Op 18:2).17 De vogels als beeld van de volkeren lijkt mij overigens de 
meest aannemelijke uitleg. 

- In de vierde gelijkenis kan het beeld van het zuurdeeg symbool staan voor het kwade. 
Volgens Ouweneel staat het zuurdeeg altijd symbool voor het kwaad (vgl. Ex 12:19; 
1Ko 5:7).18 

- In de zevende gelijkenis haalt het visnet het ‘goede’ en het ‘bedorvene’ binnen. Het 
goede wordt verzameld en het bedorvene wordt weggeworpen. 

 
- Waarde 

- De vier gelijkenissen die uitsluitend bestemd zijn voor de discipelen hebben de 
opvallende overeenkomst dat ze alle vier over een schat of iets waardevols gaan.  

- De gelijkenis van de schat en de parel legt ook de nadruk op het feit dat ‘een mens’ en 
‘de koopman’ alles wat zij hadden verkopen voor die ene schat, parel. 

 
Gelijkenis van de zaaier  
- De Heer Jezus probeert aan Zijn discipelen in de gelijkenis van de zaaier duidelijk te 

maken hoe het koninkrijk werkt. Dit is niet de enige gelijkenis waarin Hij dat doet. Er zijn 
er verschillende en allemaal laten ze een bepaald stuk van de werking van het koninkrijk 
zien. In de gelijkenis van de zaaier ligt de nadruk op het hart van de mens (= de aarde) 
waarin het woord van het koninkrijk (= zaad; Mt 13:19) of het woord van God (Lk 8:11) 
wordt gezaaid.  
- ‘(…) het koninkrijk in haar huidige werking is als een zaaier de zaait. Het vaagt niet 

de boze weg. Sterker nog, het woord waarmee het koninkrijk wordt verkondigd kan 
als zaad langs de weg liggen en nooit wortel schieten en het kan oppervlakkig worden 
ontvangen om vervolgens weer te sterven of het kan verstikt worden door de zorgen 
van deze wereld, die vijandig staat tegenover het koninkrijk van God. Het koninkrijk 

                                                
17 Artikel ‘De zeven gelijkenissen van Mat. 13’, Studiebijbel (onlineversie); Jewish New Testament 
Commentary, Stern (p 49) 
18 De Kerk van God I, Ouweneel (p 392) 
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werk zachtjes, in het geheim. Het dringt zich niet op; het moet gewillig worden 
ontvangen. Maar waar het wordt ontvangen (…) brengt het veel vrucht voort.’19 

- De uitwerking van het woord van het koninkrijk is helemaal afhankelijk van de kwaliteit 
van de grond waarin het zaad terecht komt. Het doel is vrucht dragen. Dat is het krachtige 
beeld dat de Heer Jezus vaak gebruikt: het kleine zaadje dat alle mogelijkheden in zich 
heeft om uit te groeien tot een geweldige boom of een aar die vrucht draagt. Het behalen 
van dit doel is afhankelijk van de gesteldheid van het hart (= de aarde). 

- De Heer Jezus schildert drie hindernissen die het groeien van de vrucht belemmeren. 
 
1. Er is een groep die helemaal geen voedingsbodem heeft voor het woord van het 

koninkrijk. De duivel is er dan – in dit geval letterlijk – als de kippen bij om dit woord 
te roven ‘opdat zij niet geloven en behouden worden’ (Lk 8:12). Het is dus een zaak 
van behoud! 
 

2. Er is een groep die een dun laagje aarde heeft, maar daaronder bevinden zich rotsen. 
In eerste instantie ziet het er goed uit. Zij nemen het woord met vreugde aan maar 
doen er verder niets mee. Hun wortels gaan niet diep genoeg om bij het grondwater te 
komen. Hierdoor is deze vrucht als een lege huls. Dit zijn mensen ‘van het ogenblik’ 
(Mt 13:21), die niet de moeite hebben genomen om de verdieping te zoeken in het 
woord van het koninkrijk. Als er dan een tijd van ‘beproeving’ (Lk 8:13 NBG/NBV) 
komt, die bestaat uit ‘verdrukking’ en ‘vervolging’ (Mt 13:21), valt deze groep af. 
 

3. Er is ook een groep die wel iets van vrucht draagt, maar door drie dingen komt deze 
vrucht niet tot rijping (Lk 8:14 spreekt over ‘draagt geen rijpe vrucht’ vgl. Mt 13:22; 
Mk 4:19 NBV): 
I. Zorgen van het dagelijkse bestaan 
II. Verleiding of bedrieglijke van de rijkdom 
III. Verlangen naar de genoegens (Grieks hedone vgl. hedonisme) van het leven (zie 

Mk 4:19 NBV en Lk 8:14) 
- Dit is tegenwoordig wellicht de grootste hindernis voor westerse christenen. Het 

ergste is dat het niet opgemerkt lijkt te worden. Mogelijk zien deze ‘gelovigen’ 
(als ze dat al zijn) een spoortje van vrucht, maar hebben ze niet door dat deze 
vrucht verstikt wordt en nooit tot rijpe vrucht zal worden. Het Griekse woord is 
telesphoreo dat volgens het Griekse woordenboek ook ‘vol-wassen worden’ 
betekent. Deze hoorders komen nooit tot de noodzakelijke volwassenheid en let er 
op hoe dat komt!  

 
- De kracht van de gelijkenissen is dat ze ons tonen waar we nog in de rondjes van onze 

oude, zondige natuur lopen terwijl we in de vrijheid van Christus moeten zijn, zodat de 
vrucht in ons kan volgroeien. De vrijheid van Christus betekent niet ‘doe wat je wilt’, 
maar groeien naar je bestemming: lijken op de Heer Jezus.  
- Let op: Jk 2:21 spreekt over de ‘wet van de vrijheid’ en Gl 6:2 over de ‘wet van 

Christus’. Dit lijken tegenstrijdige begrippen, maar ze hebben te maken met de 
bestemming van discipelen. 

- Is het niet geweldig om bezig te zijn met deze bestemming en te ontdekken hoe 
waardeloos de dorens zijn die ons trachten te verstikken? 

                                                
19 A Theology of the New Testament, Ladd (p 93-94) 
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- Voordat we gaan kijken naar de vierde groep, die wel vrucht draagt, is het goed om ons af 
te vragen wat nou eigenlijk de vrucht van dit zaad is? Wat brengt het woord van het 
koninkrijk voor vrucht voort? 

- Om deze vraag te beantwoorden moeten we luisteren naar de uitgebreide uiteenzetting die 
de Heer Jezus geeft over het Koninkrijk: de Bergrede (Mt 5-7).  
- Net zoals het koninkrijk een onverwacht koninkrijk bleek te zijn, zo is ook het woord 

van het koninkrijk een onverwachte boodschap. De Bergrede is eigenlijk de leer van 
de omgekeerde wereld. Hij prijst gelukkig die de wereld als ongelukkig beschouwt: 
gelukkig zijn de armen van geest (want van hen is het koninkrijk), de treurenden, de 
vervolgden.  

- Het is opvallend dat de Heer Jezus juist ook in de Bergrede zich keert tegen deze drie 
‘dorens’. 
- Over de zorgen van het leven: ‘weest niet bezorgd (voor uw leven, wat u eten of 

drinken zult, voor uw lichaam, waarmee u zich zult kleden)’ (Mt 6:25). 
- Over het bedrog van de rijkdom: ‘verzamelt u geen schatten op aarde’ (Mt 6:19). 

- ‘Probleem’ van geld: uit Lk 16:10 zouden we kunnen concluderen dat geld tot de ‘kleine 
dingen’ van het leven behoort, terwijl de principes als betrouwbaarheid en gerechtigheid tot de 
‘grote dingen’ behoren.20 In veel levens en misschien nog wel in veel meer mensenharten zijn 
deze dingen omgedraaid. Het kleine ding ‘geld’ of ‘rijkdom’ is groot geworden waardoor er 
geen ruimte meer is voor de ‘grote dingen’ van het koninkrijk van God. 

- Over het verlangen naar de genietingen van het leven: ‘gelukkig zijn zij die 
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’ (Mt 5:6).  

- Zorgen van het dagelijkse bestaan, bedrog van de rijkdom, verlangen naar de genoegens 
van het leven zijn ‘dorens’ die ervoor zorgen dat de karaktervruchten uit de 
zaligsprekingen (arm van geest, treurend, zachtmoedig, hongerend en dorstend naar de 
gerechtigheid, barmhartig, rein, vredestichtend, vervolgd om de gerechtigheid vgl. de 
vrucht van de Geest, Gl 5:22) niet tot rijping komen. Zaligsprekingen = karakter ware 
christen = karakter Heer Jezus = karakter Here God zelf = onze bestemming, Rm 8: 29 = 
vrucht van de Geest, Gl 5:22. 

 
- De vierde groep behaalt het doel: zij dragen vrucht. Niet allemaal even veel: de een brengt 

dertig keer meer vrucht op, de ander zestig keer en weer een ander honderd keer (Mt 
13:23).  
- Overeenkomsten en verschillen 

- Groep 1-4 hebben gemeen: ze horen allemaal het woord van het koninkrijk  
- Groep 2-4 hebben gemeen: ze ontvangen het woord van het koninkrijk 
- Groep 4: ze bewaren (Lk) of begrijpen (Mt NBV) het woord. 

- Andere voorwaarden (Lk 8:15) 
- Uitnemend en goed hart 
- Met volharding 

- Het is een vrucht… 
- Het komt voort uit het zaad, het woord van het koninkrijk/God. Het is iets wat God 

doet in ons. Het gaat in dat opzicht vanzelf (vgl. Mk 4:26-29). De vrucht komt niet 
uit mij voort, maar uit het woord dat in mijn hart is gezaaid. 

- Vrucht dragen is een proces. Dit gebeurt niet van het ene op het andere moment. 
- Vrucht dragen gebeurt in verschillende maten: 30 keer, 60 keer, 100 keer 
- John Piper op CIP (03-03-2010): ‘Een preek moet op een of andere manier 

aangesloten zijn het grote heilhistorische gegeven dat God zondaars redt en 
versterkt. Wat die preek afmaakt is wijzen op christelijke discipline. Die discipline 

                                                
20 Bijbel, geld en economie, Goudzwaard (artikel Ellips jaargang 35, nr 295) 
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is afhankelijk van de Heilige Geest, die je niet verdient door je zaligheid. 
Discipline is de vrucht en niet de wortel van je relatie met God.’ 

- Wat maakte aarde tot goede aarde? 
- De aarde moet voorbewerkt zijn door de landman (stenen verwijderd, dorens 

voortdurend verwijderen). De Landman is de Here God (vgl. Jh 15:1; Jk 5:7; Rm 
11). 

 
5. Lukas 15 
 
- Aan de ene kant tonen de gelijkenissen van de Heer Jezus de ware aard van mensen aan en 

aan de andere kant tonen ze juist het heilige karakter van de Here God. Er lijkt geen 
grotere kloof denkbaar. Hoe komen deze twee samen? Dat is nou een verborgenheid van 
het koninkrijk van God. Waar God Koning is veranderen mensen. Ze gaan Zijn beeld 
dragen en beginnen Zijn karakter te weerspiegelen. 

 
Achtergrond 
- In de gelijkenis van de verloren zoon komt dit principe naar voren. Om de betekenis van 

de gelijkenis te vatten, moeten we drie dingen bedenken. 
- Ten eerste: het verhaal is een gelijkenis. Dit lijkt een voor de hand liggende 

opmerking, maar te vaak verliezen we ons in vragen die niet het doel zijn van de 
gelijkenis, zoals ‘is de jongste zoon nu voor eeuwig gered en gaat de oudste zoon 
verloren?’. De oudste zoon en de jongste zoon representeren een beeld dat de Heer 
Jezus aan Zijn toehoorders wil voorhouden. 

- Ten tweede: wie waren die toehoorders eigenlijk? Het hoofdstuk begint met ‘al de 
tollenaars en de zondaren nu kwamen telkens naar Hem toe om Hem te horen. En de 
farizeeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden: deze ontvangt zondaren en eet 
met hen’ (Lk 15:1). Met deze twee groepen toehoorders hebben wij dus van doen. Aan 
de ene kant de zondaren en aan de andere kant de vromen. Het zijn twee totaal 
verschillende groepen. Het kan dan ook niet anders dan dat wanneer de Heer Jezus 
twee zonen introduceert in de gelijkenis, deze twee groepen worden aangesproken. Het 
is aan de toehoorders om zich met één van deze beelden te identificeren. 

- Ten derde legt de Heer Jezus zelf al uit wat Hij met de gelijkenis wil zeggen, al 
moeten we daarvoor eerst naar de context kijken. Deze gelijkenis maakt deel uit van 
een drieluik. In drie gelijkenissen vertelt de Heer Jezus over iets dat verloren raakt, 
maar weer gevonden wordt: één (van de honderd) schapen, één (van de tien) 
muntstukken, één (van de twee) zonen. Bij de eerste twee gelijkenissen legt de Heer 
Jezus uit wat Hij ermee bedoelt: er zal blijdschap zijn in de hemel over een zondaar 
die zich bekeert, meer dan over rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben (Lk 
15:7, 10).  

- Als we deze gelijkenis tot ons willen laten spreken, zullen we ons moeten mengen tussen 
de zondaren en de rechtvaardigen en onze keuze moeten maken. Waar hoor ik bij? Wie 
ben ik? Ben ik één van de zondaren? Of ben ik één van de rechtvaardigen die geen 
bekering nodig hebben?  

 
Inhoud 
- Laten we – voordat we deze vraag beantwoorden – eens kijken naar de beelden die de 

Heer Jezus schetst in deze gelijkenis.  
- De Heer Jezus begint met het beeld van de jongste zoon. Deze door egoïsme gedreven 

jongen beschouwt zijn vader als dood, eist zijn deel van de erfenis op en jaagt dit in 
een ver land er doorheen met slechte vrouwen en een losbandig leven. Het 
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onvermijdelijke gebeurt: het geld raakt op, er komt een zware hongersnood in het land 
en er is niemand meer die naar de jongen omziet.  

- De Heer Jezus vervolgt de gelijkenis en er gebeurt iets bijzonders in het hart van deze 
jongste zoon. Hij begint na te denken over de relatie met zijn vader. Hij komt tot besef 
wat het betekent dat hij de zoon is van zijn vader. Dan trekt hij de conclusie dat hij het 
niet meer waard is om zoon van zijn vader te heten. Met dat hart keert hij terug.  

- Als we dat vergelijken met het hart van de oudste zoon, dan zie we een heel ander 
beeld. De oudste zoon was ogenschijnlijk een voortreffelijke zoon. Hij was ijverig en 
trouw. Maar als we goed luisteren naar de woorden die hij spreekt dan horen we de 
gesteldheid van zijn hart. Hij voelt zich verongelijkt en oneerlijk behandeld. Hij wordt 
ook gedreven door eigenliefde –  ‘míj is nooit een bokje gegeven om met míjn vrienden 
feest te vieren’. Hij voelt zich verheven boven zijn zondige broer, die hij niet eens 
meer zijn broer wil noemen. En als allerergste, de oudste zoon heeft eigenlijk helemaal 
geen besef van wat de relatie met zijn vader inhoudt. Hij komt niet verder dan te 
spreken over zijn eigen dienstbetoon en gehoorzaamheid. Wat een schrale basis voor 
een relatie met je vader. 

- Er is een opmerkelijk verschil tussen het hart van oudste zoon en dat van de jongste 
zoon. De jongste zoon heeft de betekenis van het zoonschap begrepen, voelt zich 
onwaardig en wil daarom dienen. De oudste zoon vindt zich waardig genoeg, omdat 
hij dient, maar kent de betekenis van het zoonschap niet. 

- Het gebrek aan intimiteit tussen de oudste zoon en de vader is schrijnend, terwijl de 
intimiteit tussen de jongste zoon en de vader hartverwarmend is. De oudste zoon heeft 
nooit leren inzien hoe waardevol het is om bij de vader te zijn en de dingen van zijn 
vader als het zijne te hebben (vers 31). Juist omdat de jongste zoon zijn onwaardigheid 
heeft leren inzien, ontdekt hij juist het hart van de vader. 

- Wat een hart heeft die vader! Wij zouden een verbitterde, boze man verwachten. 
Gesloten, met zijn armen over elkaar, die zijn zoon met gelijke munt zou terugbetalen 
en hem als dood zou beschouwen. Integendeel, deze vader staat op de uitkijk. Hij ziet 
zijn zoon al van verre en ‘alles in hem beweegt’ (NB) – wat een emotie komt er los in 
hem! – en hij begint te rennen (NBV), totdat hij bij zijn zoon is en hem om de hals kan 
vallen om hem te kussen. Ik kan mij geen ontroerender beeld voorstellen dan een 
rennende vader. Uit rennen spreekt een diep hartsverlangen om terug te vinden wat 
verloren is. Deze vader rent omdat hij zo verlangt naar zijn zoon, die dood en verloren 
was, maar nu weer leeft en gevonden is (vs 32). 
- Dit krachtige beeld blijft op mijn netvlies gebrand als ik deze gelijkenis lees. Ik voel dan ook niet 

veel als ik de  beroemde weergave van Rembrandt van dit verhaal zie waarin de jongen geknield 
ligt en de vader bedaard over hem heen buigt. Ik zie hierin geen rennende vader, die in volle 
vaart zijn zoon om de hals vliegt en hem innig kust. Menig zondagsschoolkleurplaat geeft dit 
beeld krachtiger weer dan het schilderij van Rembrandt. 

- Als ik dat beeld van de vader zie, dan voel ik net als bij Filippus een verlangen in 
mij opkomen: ‘Heer, toon mij die Vader’ (Jh 14:9). Wat zegt de Heer Jezus dan? 
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Hij is de ‘eeuwige Vader’ (Js 
9:5). Hij is ‘de uitstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk, letterlijk het 
karakter, van Zijn wezen’ (Hebreeën 1:3). De uitgestrekte armen van de 
rennende Vader zijn de uitgestrekte armen van Zijn gekruisigde Zoon. God komt 
ons in Christus tegemoet gerend. 

 
Boodschap 
- Het valt mij op dat de Heer Jezus in deze gelijkenis geen enkele aandacht schenkt aan de 

techniek van de verlossing. Hij legt niet uit wat er voor nodig is, aan welke voorwaarden 
je moet voldoen. Hij biedt geen standaard zondaarsgebed aan. Hij schildert 
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hartsgesteldheden. En het gebroken hart van de jongste zoon opent de weg naar het 
liefdevolle hart van de vader (vgl. Ps 51:18-19).  

- De gelijkenis heeft een open einde. De oudste zoon geeft geen reactie, waardoor de 
nadruk op de vraag komt te liggen: hoe is zijn hartsgesteldheid? 

- Volgens mij probeert de Heer Jezus met deze gelijkenis niet in de eerste plaats aan te 
tonen dat zondaren zondaren zijn. Dat weten zondaren zelf wel. De Heer Jezus trapt de 
jongste zoon niet na. Hij strekt zich veeleer uit naar de oudste zoon. Hij probeert hem te 
laten zien dat rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben alleen in eigen ogen bestaan 
(vgl. Lk 18:9 ‘sommigen die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de 
overigen verachtten’) en net zo goed zondaren zijn. 

- Wie wel gelooft dat de Heer Jezus voor zijn zonden is gestorven, maar nog nooit serieus 
met de vraag heeft geworsteld of hij het wel nodig vond dat de Heer Jezus voor zijn 
zonden stierf, is als de oudste zoon die wel het egoïsme bij zijn jongste broer ziet, maar 
niet in zijn eigen hart herkent. Die wel de slechte vrouwen in het leven van zijn broer ziet, 
maar niet ziet dat ze misschien ook in zijn eigen hart leven of kunnen leven.  
- Corrie ten Boom over het leven in het kamp: ‘O, dat was de grote list van satan in die samenleving waar 

hij de heerschappij voerde; hier stelde hij het kwaad zo open en bloot ten toon, dat je bijna ging geloven 
dat je eigen heimelijke zonden er niet meer toe deden.’21 

- Vind je het eigenlijk wel nodig vond dat de Heer Jezus voor jouw zonden moest sterven? 
Spiegel jezelf aan de beelden die de Heer Jezus in deze gelijkenis schetst. Je zult je eigen 
hart zien en er misschien van schrikken en dat is goed, want het zal je veranderen. Het zal 
je relatie met jezelf veranderen. Het zal je relatie met anderen veranderen. En dat allemaal 
omdat het je relatie met de Vader zal veranderen. 

 
6. De werking van het koninkrijk van God in mijn leven 
 
- Sommige gelijkenissen gaan over de aard van het koninkrijk van God, andere 

gelijkenissen gaan veel meer over de principes die gelden voor dit koninkrijk. 
- Het is belangrijk dat wij niet alleen weten wat het koninkrijk van God is, maar ook de 

principes van het koninkrijk van God laten werken in ons leven. Uiteindelijk is het 
koninkrijk van God het gebied (jouw hart, leven, gezin, gemeente, werk) waar God door 
Christus als Koning regeert en het dus voor het zeggen heeft. 

- Dit heeft alles te maken met discipelschap. Zoals we in de lessen over Mattheüs en Lukas 
hebben gezien legt Lukas (in onder andere de zendingsopdracht) voornamelijk de nadruk 
op de vergeving van onze zonde en dus op de genade van God, terwijl Mattheüs (in onder 
andere de zendingsopdracht) veel meer nadruk legt op het koninklijke gezag van de Heer 
Jezus, dat de basis is om discipelen te maken. 

- Het gaat dus bij Mattheüs vooral om de verantwoordelijkheid van de discipel.22 
- Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een vergelijking van de gelijkenis van 

het grote avondmaal in Mt (22:1-10) en Lk (14:15-24). In Lk wordt niets gezegd over 
de man zonder bruiloftskleed, maar in Mt wel. Dit bruiloftskleed staat symbool voor 
de praktische gerechtigheid (Js 61:10; Op 19:8). 

 
 

                                                
21 De Schuilplaats, Corrie ten Boom (p 261) 
22 De Christus van God, Ouweneel (p 487) 
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Bijlage 1: Gelijkenis over het vergeven (Mt 18:21-35)23 
 
In schema 
 
  1 talent Aantal Totaal 
Schuld € 172.800,00 10.000 € 1.728.000.000,00 
        
  1 denaar Aantal Totaal 
Recht € 28,80 100 € 2.880,00 

 
In grafiek 
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23 Inleiding Telosvertaling (Geldsoorten, p XXVII) 


