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GGrrooeeiieenn  iinn  hheett  WWoooorrdd::  3300  ddaaggeenn  mmeett  MMaatttthheeüüss  
 
1. Het evangelie volgens Mattheüs 
 
1.1 Wat is de boodschap van Mattheüs? 
 
Hoewel ieder evangelie in hoofdlijnen hetzelfde behandelt, namelijk het onderwijs 
en leven van de Heer Jezus (met nadruk op Zijn lijden, sterven en opstanding), 
heeft iedere evangelist toch een eigen speciale boodschap. Om de boodschap van 
Mattheüs te pakken, beginnen we aan het einde van zijn evangelie, bij de 
zendingsopdracht die de Heer Jezus aan Zijn discipelen meegeeft. 
 

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot Mijn 
discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen 
lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden. En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding van de eeuw (28:18-20). 

 
Soms hebben christenen de neiging om in deze opdracht de nadruk anders te 
leggen dan de Heer Jezus doet. Sommigen leggen bijvoorbeeld veel nadruk op de 
doop. Er is natuurlijk niets mis met dopen, maar de Heer Jezus geeft hier eigenlijk 
maar één opdracht: maakt discipelen. Dit discipelen maken gebeurt vervolgens 
door nieuwe gelovigen te dopen en te onderwijzen. Discipelen maken is de 
opdracht, dopen en onderwijzen zijn de middelen. Dopen spreekt van het afleggen 
van het oude leven (begraven) en het aandoen van het nieuwe leven (opstaan). 
Onderwijzen betekent leren wat het inhoudt om dit nieuwe leven te leven 
(‘bewaren alles wat Ik u heb geboden’). 
 
Voor deze opdracht wijst de Heer Jezus Zijn discipelen erop dat Hij de Koning is 
(‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’) van de hele wereld. Daarom 
(‘dan’) moeten de discipelen alle volken tot Zijn discipelen maken. Het goede 
nieuws over de Heer Jezus was niet alleen voor Israël, maar voor iedereen! De 
opdracht van de Heer Jezus is dus eigenlijk: Ik ben de Koning en daarom moeten 
alle volken Mijn discipelen worden. Daarmee hebben wij drie belangrijke 
onderwerpen uit het evangelie volgens Mattheüs te pakken: (1) de Koning, (2) het 
Koninkrijk en (3) discipelschap. 
 
1.2 De Koning 
 
Door zijn hele evangelie heen presenteert Mattheüs de Heer Jezus als de Koning. 
Dat deed Mattheüs in eerste instantie voor Joodse lezers. Misschien is het je tijdens 
het lezen al opgevallen, maar er staan heel veel verwijzingen naar het Oude 
Testament in het evangelie van Mattheüs. Hij begint er gelijk al mee in het eerste 
hoofdstuk: ‘opdat vervuld werd…’ (Mt 1:22). Ook het geslachtsregister waar 
Mattheüs mee begint, wat voor ons erg saai lijkt, was voor Joden als een fotoboek. 
Bij elke naam kwam er een herinnering boven aan verhalen uit hun geschiedenis. 
Mattheüs doet er zijn best voor om de Heer Jezus als de vervulling van de beloften 
in het Oude Testament te presenteren, om Hem als een Jood (‘zoon van Abraham’) 
te presenteren en om Hem als de Koning te presenteren (‘zoon van David’). Aan 
beide mannen had de Here God een belangrijke belofte gedaan over hun 
nageslacht. Aan Abraham dat in zijn nageslacht alle volken op aarde gezegend 
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zouden worden (Gn 12:2-3, 7 vgl. Gl 3:16) en aan David dat één van zijn 
nakomelingen voor altijd Koning zou zijn (2Sm 7:12e.v.). Mattheüs maakt duidelijk 
dat de Heer Jezus de vervulling van deze beloften is. 
  
Je moet je goed bedenken dat Mattheüs zijn evangelie heeft geschreven nadat alle 
gebeurtenissen rond de Heer Jezus zich hadden voltrokken. Zijn Joodse lezers 
hadden waarschijnlijk gehoord van Jezus, de wonderdoener, die na veel onrust in 
Jeruzalem ter dood was gebracht als een misdadiger. Waarschijnlijk hadden ze ook 
gehoord van de geruchten dat Zijn lichaam uit het graf was verdwenen en dat Zijn 
vroegere leerlingen beweerden dat Hij uit de dood was opgestaan. Toch was er 
voor de Joden weinig veranderd: de Romeinen waren nog steeds de baas, er was 
nog steeds onderdrukking en een niet-Joodse koning zat op de troon. Als God 
inderdaad een nieuwe Koning had gegeven, waar was Hij dan? Trouwens als God de 
Messias al zou hebben gestuurd, dan zou hij zeker niet als een vervloekte (Dt 
21:33) aan een kruis zijn gestorven. Zo moeten de Joden in de tijd van Mattheüs 
hebben geredeneerd. 
 
Het is opvallend dat de evangelisten de lijdensweg en het sterven van de Heer 
Jezus niet hebben weggemoffeld. Sterker nog, zij besteden er een groot deel van 
hun evangeliën aan. Dat heeft iets te betekenen. De Heilige Geest wilde door 
Mattheüs (en ook door de andere evangelisten) benadrukken hoe belangrijk het 
lijden en sterven van de Heer Jezus is geweest.  
 Het kruis neemt een centrale plaats in de evangeliën in. Sterven aan het kruis 

was de reden waarvoor de Heer Jezus naar de aarde is gekomen: ‘de Zoon des 
mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn 
leven te geven tot losprijs voor velen’ (Mt 20:28). 

 Het kruis was noodzakelijk. Het is opvallend dat de Heer Jezus tot halverwege 
het evangelie van Mattheüs nog niets zegt over Zijn aanstaande lijden, sterven 
en opstanding. Pas na het getuigenis van Petrus (Mt 16:15), dat trouwens ook 
een keerpunt is in Markus en Lukas, begint de Heer Jezus Zijn discipelen te 
vertellen over Zijn aanstaande dood in Jeruzalem. Het is opvallend dat er dan 
staat dat het moest gebeuren: ‘van toen af begon Jezus Zijn discipelen te tonen 
dat Hij naar Jeruzalem moest gaan…’ (Mt 16:21). 

 Het kruis was voorzegd. Bij de gevangenneming van de Heer Jezus schrijft 
Mattheüs: ‘dit alles is echter gebeurd opdat de Schriften van de profeten 
vervuld worden’ (Mt 26:56 vgl. vs 54). Het lijden en sterven van de Heer Jezus 
was niet iets dat zomaar gebeurde. Het hele Oude Testament is een 
vooruitwijzing naar de Heer Jezus en het offer dat Hij zou brengen. Dat zien wij 
al in de offers die de priesters moesten brengen in de tabernakel en de tempel 
en wij horen het ook in de psalmen en bij de profeten. Maar het gaat zelfs nog 
verder terug. De Here God wist namelijk al van eeuwigheid af (2Tm 1:9; Ti 1:2) 
dat dit moest gebeuren, al voordat Hij de wereld schiep (1Pt 1:19; Ef 1:4). Denk 
je eens in wat dat betekent: voordat de Here God ons schiep wist Hij al dat het 
Zijn eigen Zoon zou kosten om ons te redden. Toch koos Hij daarvoor. Wat een 
diepe liefde spreekt daar uit. 

 Het kruis brengt heil. De Heer Jezus is gekomen om ‘Zijn leven te geven tot 
losprijs van velen’ (Mt 20:28). Het kruis is van wezenlijk belang in het 
evangelie. Door Zijn dood aan het kruis heeft de Heer Jezus ons vrijgekocht, 
zoals een slaaf wordt vrijgekocht uit zijn slavernij. Door Zijn dood is er 
genoegdoening gedaan voor onze zonden. Door Zijn dood zijn wij niet meer 
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schuldig, maar worden wij rechtvaardig verklaard. Door Zijn dood is de 
verbroken relatie met God hersteld en hebben wij vrede met God. 

 
Dat is de goede boodschap van het evangelie en toch namen de Joden aanstoot aan 
deze boodschap en vonden de niet-Joden het een dwaasheid (1Kor 1:23). Wie 
gelooft er nou in een Koning van hemel en aarde, die zich laat doden, nog wel aan 
een vervloekt kruis? Daarbij, als Jezus echt Koning is, en alle macht in hemel en op 
aarde heeft, wat is daar dan van te merken? Waar kunnen wij Zijn rijk van vrede, 
blijdschap en gerechtigheid (Rm 14:17) vinden? Dit zijn geen vragen die alleen toen 
werden gesteld. Vandaag zijn ze nog net zo actueel. Deze vragen komen voort uit 
ongeloof, waar onkunde en onwil achter zitten. Onwil omdat het aanvaarden van 
de plaatsvervangende kruisdood van de Heer Jezus een radicale omwenteling 
(bekering) in je leven betekent en onkunde omdat het je gegeven moet worden om 
de verborgenheden van het Koninkrijk te kennen (Mt 13:11). Omdat het ons wel is 
gegeven, is het belangrijk dat wij dit onderwijs van de Heer Jezus aandachtig 
bestuderen, om te ontdekken wat het Koninkrijk en het leven in het Koninkrijk 
precies inhoudt. Zo kunnen wij anderen beter vertellen over de Koning en Zijn 
Koninkrijk. 
 
1.3 Het Koninkrijk 
 
Mattheüs is het evangelie over de Koning en over Zijn Koninkrijk. Tot drie keer toe 
schrijft Mattheüs over het evangelie van het Koninkrijk (Mt 4:23; 9:35; 24:14). Het 
onderwijs van de Heer Jezus gaat ook voornamelijk over het Koninkrijk. Hoe ziet 
dat Koninkrijk eruit? Hoe is dat Koninkrijk en wat betekent het om in dat Koninkrijk 
te leven? 
 
Het valt meteen op dat de Heer Jezus in het evangelie volgens Mattheüs bijna 
altijd (m.u.v. 12:28; 19:24; 21:31; 21:43) over het Koninkrijk der hemelen spreekt, 
terwijl de andere evangelisten spreken over het Koninkrijk van God. Dat zijn geen 
verschillende koninkrijken. Met deze benaming geeft de Heer Jezus het speciale 
karakter van Zijn Koningrijk aan: het is geen aards koninkrijk, maar het Koninkrijk 
van de hemel. Toch is met de Heer Jezus het Koninkrijk van de hemel wel op aarde 
gekomen. Nadat de Heer Jezus een bezetene genas, zei Hij: ‘als Ik echter door de 
Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God tot u gekomen’ 
(Mt 12:28 vgl. Lk 11:20 ‘de vinger van God’). Bij een andere gelegenheid zei Hij, 
waarmee Hij op Zichzelf doelde: ‘het Koninkrijk van God is midden onder u’ (Lk 
17:21). Het Koninkrijk der hemelen of van God is de kern van het onderwijs dat de 
Heer Jezus gaf. Dat zien wij al bij de eerste keer dat Hij begon te prediken: 
‘bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Mt 4:17).  
 
In de prediking van het Koninkrijk zien wij eigenlijk telkens twee dingen 
terugkomen, zowel bij de Heer Jezus in de evangeliën als later bij de apostelen in 
Handelingen (en eigenlijk ook al vooraf bij Johannes de Doper).  
Ten eerste gaat de prediking van het Koninkrijk gepaard met de ernstige oproep tot 
bekering. Om onderdeel uit te gaan maken van het Koninkrijk moeten mensen hun 
zonden belijden (Mt 3:6), zich bekeren (Mt 4:17; 10:7), hun geloof in de Heer Jezus 
stellen, waardoor zij opnieuw geboren worden (Jh 3), zich laten dopen (Mk 1:4; Lk 
3:3) en blijk geven van een nieuwe levensstijl (Mt 3:7-10).  
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Ten tweede gaat de prediking van het Koninkrijk gepaard met genezing van zieken 
en bevrijding van gebonden mensen. Daarvan zien wij veel voorbeelden bij 
Mattheüs (Mt 4:23; 9:35; 10:7; 12:28). Voor genezing en bevrijding is echter wel 
geloof in de Genezer en Bevrijder nodig (zie hiervoor de voorbeelden in Mt 8-9 en 
een treffend voorbeeld in Mt 17:14-21). 
 
De relatie tussen het Koninkrijk en de Heilige Geest is opvallend: ‘als Ik echter 
door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God tot u 
gekomen’ (Mt 12:28). Deze tekst staat in een gedeelte waar drie keer over de 
Heilige Geest wordt gesproken. Eerst citeert Mattheüs uit Jesaja (42:1-4) waarin de 
Here God voorzegde dat Hij Zijn Geest op Zijn knecht zou leggen (Mt 12:18). Dan 
zegt de Heer Jezus tegen de omstanders dat Hij de demonen uitdrijft door de 
Geest van God. Daarmee onderstreept Hij dat Hij de Knecht is op Wie de Here God 
Zijn Geest zou leggen en Hij verbindt dit met het Koninkrijk van God. Vervolgens 
waarschuwt Hij de farizeeën dat het een onvergeeflijke zonde is om dit werk van 
de Geest van God dat hoort bij het Koninkrijk van God toe te schrijven aan de 
satan en aan zijn koninkrijk. Let op: het gaat hier om mensen die het werk van God 
herkennen en het toch doelbewust aan de satan toeschrijven. Sommige mensen 
leven in de angst dat zij de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest hebben 
begaan, maar iemand die oprecht zoekt naar het werk van God, hoeft niet in die 
angst te leven. 
Het is belangrijk om op te merken dat de Heer Jezus de Heilige Geest zo’n 
belangrijke rol toeschrijft in Zijn bediening van de prediking van het Koninkrijk. 
Daarom zouden wij kunnen zeggen dat het Koninkrijk de werkingssfeer van de 
Heilige Geest is. Waar de Heer Jezus is, daar is het Koninkrijk en waar het 
Koninkrijk is, daar werkt de Heilige Geest. 
 
Met de komst van de Heer Jezus was het Koninkrijk dus op aarde gekomen en dat 
was te zien aan de genezingen en bevrijdingen die Hij deed en die door gingen bij 
de apostelen die dezelfde autoriteit van de Heer Jezus hadden gekregen. Toch 
horen wij ook dat de Heer Jezus over het Koninkrijk spreekt als iets dat in de 
toekomst zal zijn (Mt 13:40, 43). In Mattheüs staat bijvoorbeeld een aantal keer 
dat het Koninkrijk ‘nabij’ is gekomen (Mt 3:2; 4:17; 10:7). Denk ook aan de 
woorden in het Onze Vader: ‘moge uw Koninkrijk komen’ (Mt 6:10) of dat de Heer 
Jezus bij de instelling van het avondmaal tegen Zijn discipelen zegt dat Hij niet 
meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken tot op die dag wanneer Hij die 
nieuw met hun zal drinken in het koninkrijk van Zijn Vader (Mt 26:29). 
 
Zoals gezegd, waar de Heer Jezus is daar is het Koninkrijk. Natuurlijk is de Heer 
Jezus aanwezig in de Gemeente (Mt 18:20) en Hij heeft beloofd dat Hij en de Vader 
door Zijn Geest woning zullen maken bij wie Hem liefhebben (Jh 14:23). In die zin 
zijn wij nu al in de aanwezigheid van de Heer Jezus en is er nu al iets merkbaar van 
het Koninkrijk van God. Toch zal het pas in de toekomst zijn dat de Heer Jezus (als 
de Zoon des mensen) zal terugkomen met kracht en in heerlijkheid (Mt 16:27; 
19:28; 24:30; 25:31). Het onderwijs over de toekomst gaat daarom in eerste 
instantie over de terugkeer van de Heer Jezus, waarmee het Koninkrijk volledig zal 
doorbreken. Dan zullen de twee dingen die gepaard gingen met de prediking van 
het Koninkrijk ook zichtbaar zijn: oordeel over hen die zich niet hebben willen 
bekeren, maar ook herstel van vrede en gerechtigheid. 
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De Heer Jezus vergelijkt het Koninkrijk tot die tijd echter met een zaadje dat in de 
grond verborgen is en dat opgroeit tot een vruchtdragende plant (Mt 13:8), tarwe 
(Mt 13:25-26), of tot een boom (Mt 13:32). Ook vergelijkt Hij het met een schat die 
ook verborgen is in een akker (Mt 13:44). Uit de gelijkenissen van de Heer Jezus 
over het Koninkrijk komen drie belangrijke lessen naar voren. 
 Het Koninkrijk moet vrucht dragen in ons leven en deze vrucht wordt bedreigd 

door de zorgen, genietingen en verleidingen van het leven in deze wereld (Mt 
13:18-23). 

 Het Koninkrijk is verborgen en er moet naar gezocht worden. Vergelijk dit eens 
met: ‘weest dan niet bezorgd [over de zorgen en genietingen van het leven]… 
‘zoekt echter eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden (Mt 6:31-33). 

 Het Koninkrijk is een (verborgen) schat waarvoor je alles moet opgeven om 
deze te kunnen bemachtigen (Mt 13:44-46). 

 
Als wij deze lessen in een logische volgorde zetten dan vormen ze de volgende 
opdracht en belofte: zoek naar het Koninkrijk en als je dit gevonden hebt, laat dan 
alles los om het te kunnen bemachtigen en dan ga je vrucht dragen. Dit is precies 
wat de Heer Jezus van Zijn discipelen vraagt: alles opgeven en Hem navolgen (Mt 
4:19-20; 10:37-39; 16:24-25). Leven in het Koninkrijk is precies hetzelfde als de 
Heer Jezus navolgen. Daarom is discipelschap het derde belangrijke onderwerp van 
het evangelie volgens Mattheüs. 
 
1.4 Discipelschap 
 
Het evangelie volgens Mattheüs wordt ook wel het ‘handboek voor discipelschap’ 
genoemd. Het is inderdaad een belangrijk onderwerp bij Mattheüs, maar wij mogen 
niet vergeten dat discipelschap in de andere evangeliën even belangrijk is (lees 
bijvoorbeeld eens Lk 14:25-35).  
 
Er staan een aantal prachtige teksten over discipelschap in het evangelie volgens 
Mattheüs. Eén van de bekendste en mooiste is Mt 11:28-30. 
 

Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u 
en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor 
uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 
Dat is wat een discipel van de Heer Jezus doet: leren van Hem. Discipel betekent 
‘leerling’. De Heer Jezus is de Meester – één van Zijn titels – en wij zijn Zijn 
leerlingen. Het gaat er in dit vers vooral om dat het karakter van de Heer Jezus bij 
ons tot ontwikkeling komt. Hij is zachtmoedig en nederig, wij moeten dat ook 
worden. Het mooiste is dat daar een geweldige belofte bij hoort: zo zullen wij rust 
vinden. 
 
In Mattheüs 10:25 staat een kernachtige definitie van discipelschap: ‘Het is een 
discipel genoeg dat hij wordt als zijn Meester…’. Worden als de Meester, deze 
beschrijving lijkt sterk op de vorige, maar wij moeten goed in de gaten houden in 
welk verband de Heer Jezus dit zegt. Deze tekst staat in het gedeelte waarin de 
Heer Jezus Zijn discipelen uitstuurt in Israël om het Koninkrijk te prediken en de 
tekenen en wonderen van het Koninkrijk uit te oefenen. De Heer Jezus waarschuwt 
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Zijn discipelen echter dat Hem navolgen onherroepelijk vervolging betekent. De 
discipelen zouden gevangen worden genomen, voor het gerecht worden gesleept en 
gegeseld worden. Uit de traditie weten wij dat de discipelen uiteindelijk (bijna) 
allemaal een marteldood zijn gestorven. ‘Een slaaf is niet groter dan zijn heer. Als 
zij Mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen…’ (Jh 15:20). 
 
Discipelschap is mooi – we gaan steeds meer lijken op de Heer Jezus! –, maar niet 
makkelijk. Discipelschap betekent meelijden met Christus. Wanneer Paulus ons 
erop wijst dat wij de Geest van het zoonschap hebben ontvangen, herinnert hij ons 
er ook aan dat wij met Christus zullen lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 
worden (Rm 8:17). In de tweede brief aan Timotheüs is Paulus heel stellig: ‘allen 
die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden’ (2Tm 3:12).  
 
Loslaten en kiezen om de Heer Jezus te volgen door alle omstandigheden heen, dat 
is discipelschap. De Heer Jezus vraagt dit heel duidelijk van Zijn discipelen. 
 

Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest ter wille van Mij, zal het vinden (Mt 16:24-25 vgl. Mt 
10:37-39). 

 
Dit is niet wat wij in eigen kracht hoeven te doen. Juist wanneer de Heer Jezus 
Zijn discipelen waarschuwt voor de komende vervolgingen zegt Hij dat zij zich geen 
zorgen hoeven te maken over hoe en wat zij moeten spreken, want de Geest van 
hun Vader is het die in hen spreekt (Mt 10:20). Net zoals de Heilige Geest 
werkzaam was in de bediening van de Heer Jezus (Mt 12:28), zo zal Hij dat ook zijn 
in de bediening van Zijn discipelen. Daarom sluit de Heer Jezus dit evangelie ook af 
met de troostrijke en bemoedigende woorden: Ik ben met u alle dagen tot aan de 
voleinding van de eeuw (Mt 28:20). 
 
Dat wij eigenlijk weinig tot niets merken van deze vervolging, heeft aan de ene 
kant te maken met het vrije land waar wij in wonen en daar mogen wij dankbaar 
voor zijn. Een stil en rustig leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid is zelfs 
een punt waar Paulus ons toe oproept om voor te bidden (1Tm 2:2). Aan de andere 
kant lijkt het vaak wel alsof wij genoegen hebben genomen met een uitgeklede 
versie van discipelschap. Dat is vreemd, want wanneer wij het onderwijs over 
discipelschap van de Heer Jezus bestuderen, ontdekken wij dat discipelschap een 
levensstijl vraagt van de volgelingen van de Heer Jezus die radicaal anders is dan 
die van de rest van de wereld.  
 
Eén van de belangrijkste gedeelten in het Nieuwe Testament over discipelschap is 
de Bergrede in Mattheüs 5-6 (met overigens ook een tegenhanger in Lk 6:17, 20-
49). Hierin begint de Heer Jezus Zijn discipelen gelukkig te prijzen die vervolgd 
worden ter wille van de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen 
(Mt 5:10). 
 
In de Bergrede geeft de Heer Jezus Zijn discipelen onderwijs over wat het betekent 
om te leven in het Koninkrijk. Daarom wordt de Bergrede ook wel ‘de grondwet van 
het Koninkrijk’ genoemd. Het is niet voor niets dat Mattheüs zijn evangelie begint 
met een uitgebreide uiteenzetting van het onderwijs in de Bergrede: hierin leert 
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de Koning Zijn volgelingen te leven in Zijn Koninkrijk. Hierin geeft de Heer Jezus 
een beschrijving van hoe een discipel hoort te zijn en eigenlijk geeft Hij een 
beschrijving van hoe Hij zelf is.  
Dat de levensstijl van discipelen moet opvallen, blijkt aan de omschrijving die de 
Heer Jezus geeft van Zijn discipelen: het zout van de aarde en het licht van de 
wereld (Mt 5:13-16). Zout valt op omdat het anders smaakt dan de rest. Licht valt 
op omdat het een contrast vormt met de duisternis. Als wij als discipelen niet meer 
geproefd worden of niet meer gezien worden, zijn wij als discipelen ons nut kwijt 
geraakt (Mt 5:13). Als ons leven niet wezenlijk verschilt van dat van onze buren of 
collega’s, waarin zijn wij dan zout of licht? Waarin ‘smaken’ wij anders? Waarin 
vormt ons leven een contrast met de wereld om ons heen? 
 
Het is opvallend dat de Heer Jezus in ons anders-zijn niet benadrukt dat wij anders 
geloven, maar dat wij anders leven. Natuurlijk ligt aan dit leven het geloof in de 
Heer Jezus ten grondslag, het werk dat Hij heeft volbracht om ons anders te maken 
(de oude mens is met Hem gestorven en de nieuwe mens is met Hem opgestaan) en 
het heiligende werk van de Heilige Geest. Wij mogen echter niet vergeten dat deze 
verandering praktisch uit ons leven moet blijken. De Heer Jezus zegt: ‘zoekt eerst 
het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid’ (Mt 6:33). Met ‘gerechtigheid’ 
bedoelt de Heer Jezus een praktische rechtvaardigheid die uit ons leven blijkt; in 
gewone taal: goede dingen doen. De Bergrede staat daarom vol met praktische 
lessen: hoe wij behoren te zijn (Mt 5:3-12), hoe wij moeten omgaan met en denken 
over moord, overspel, echtscheiding, zweren, wraak nemen en liefhebben (Mt 
5:17-48), hoe wij oprecht vroom moeten zijn (Mt 6:1-18), hoe wij moeten omgaan 
met bezittingen en zorgen (Mt 6:19-34), hoe wij moeten omgaan met anderen (Mt 
7:1-20). 
 
Het Koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. Dit laatste vergeten wij zo 
gemakkelijk. Zo vaak denken wij bij het Koninkrijk aan spectaculaire wonderen en 
tekenen. Daarom is het slot van de Bergrede ook zo confronterend.  
 

Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar hij 
die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen in die dag tot Mij zeggen: 
Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en door uw naam demonen 
uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik openlijk tot hen zeggen: 
Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid! Ieder dan die deze 
mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis op 
de rots heeft gebouwd (Mt 7:21-24). 

 
Uiteindelijk gaat het niet om de wonderen en teken (waarvoor de discipelen 
trouwens wel de autoriteit ontvingen, Mt 10), maar of wij Zijn woorden hebben 
gedaan.  
 
Discipel zijn betekent de woorden van de Heer Jezus horen en doen. Doen wat Hij 
deed en gaan lijken op Hem. Zoals gezegd is dat niet gemakkelijk, maar Hij gaat 
ons voor. Wij hoeven het niet alleen te doen. Wij mogen ons oog op Hem gericht 
houden (Hb 12:1-2) en Hij heeft ons Zijn Geest gegeven om ons te leiden (Jh 14:15-
18). De oproep tot discipelschap hoeft ons ook niet af te schrikken: we hoeven 
alleen maar te zijn wie wij zijn geworden in de Heer Jezus. De opdrachten van de 
Heer Jezus zijn in overeenstemming met wat Hijzelf van ons gemaakt heeft. Het is 
alsof je tegen een vogeltje zegt: ‘vlieg’. Het beestje wil niets liever. Een discipel 
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wil niets anders dan zijn Meester gehoorzamen: het is een discipel genoeg dat hij 
wordt als zijn Meester (Mt 10:25). 
 
Samenvatting boodschap Mattheüs: Waar de Heer Jezus is, daar is het Koninkrijk 
van God. Waar het Koninkrijk is, werkt de Heilige Geest door discipelen die 
gehoorzaam zijn aan de Koning en zo goede dingen (gerechtigheid) doen en uitzien 
naar Zijn komst. 
  
2. En nu wij! 
 
Hoe kunnen wij deze boodschap van Mattheüs toepassen in ons leven? Als wij zijn 
boodschap zouden samenvatten, dan zou dat kunnen door zes fasen te beschrijven 
waarin wij ons kunnen bevinden. Deze fasen lopen in elkaar over en in iedere fase 
kunnen we altijd nog verder groeien. Alleen voor elke volgende fase, moeten wij 
wel in de voorafgaande fase gekomen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld niet zoeken 
naar de gerechtigheid van het Koninkrijk (fase 2) zonder de Koning te kennen (fase 
1). Ook kunnen wij niet anderen tot discipel maken (fase 6) als wij zelf geen 
discipel zijn (fase 5). In iedere fase is het natuurlijk de Heilige Geest die dit 
uitwerkt in ons hart, maar van ons wordt de gehoorzaamheid gevraagd om verder 
te kunnen groeien. 
 
Fase 1: de Koning kennen 
De Koning kennen betekent dat jij de Heer Jezus erkent als de door de God 
gestuurde Verlosser. De zoon van David, Die voor eeuwig Koning is. De zoon van 
Abraham, Die voor alle volken tot zegen zal zijn. Als jij de Koning kent, zeg jij met 
Petrus mee: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God’ (Mt 16:16). 
De Koning kennen betekent dat je gelooft dat de Heer Jezus aan het kruis is 
gestorven voor jouw zonden, om jou los te kopen, om voor jouw zonden de straf te 
dragen, om jou rechtvaardig te verklaren, om jouw relatie met God te herstellen 
(Mt 20:28).  
De Koning kennen betekent dat jij de Heer Jezus erkent als Koning, als Heer, niet 
alleen over hemel en aarde, maar ook over jouw hart, over jouw leven.  
 
Fase 2: de gerechtigheid van het Koninkrijk zoeken 
Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. De prioriteit in jouw leven wordt 
anders. Niet meer jouw behoeften en wensen hebben de eerste prioriteit, maar de 
praktische gerechtigheid (in gewone taal: goede dingen doen) die hoort bij het 
Koninkrijk. Hoe wil de Koning dat ik leef? Dat is de vraag waar je mee bezig bent. 
Met die vraag in gedachten bestudeer jij Zijn Woord en deze vraag komt regelmatig 
terug in jouw gebeden.  
 
Fase 3: het onkruid van zorgen, genoegens en verleiding wieden 
Als het woord van het Koninkrijk als een zaadje in jouw hart is gezaaid en het 
begint te groeien, waak jij ervoor dat er geen distels opschieten die de vrucht van 
het Koninkrijk verstikken (Mt 13:7, 22). In de uitleg van deze gelijkenis (Mt 13:18-
23; Mk 4:13-20) benoemt de Heer Jezus deze distels als de zorgen van het 
dagelijkse bestaan, de verleiding van de rijkdom en het verlangen naar genoegens. 
Jij waakt ervoor dat zorgen, verleiding en verlangens niet het woord van het 
Koninkrijk in jouw leven kunnen verstikken. 
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Fase 4: alles loslaten om de schat van het Koninkrijk vast te pakken 
Wanneer jij het Koninkrijk gevonden hebt, word jij net zo enthousiast als die man 
die een schat vond in de akker en alles verkocht wat hij had om die akker te kopen 
of als die koopman die één zeer kostbare parel vond en alles verkocht wat hij had 
om die parel te kopen (Mt 13:44-46). Als jij het Koninkrijk gevonden hebt, ga jij 
steeds meer dingen (bezittingen, hobby’s, gewoontes, gedachtepatronen 
enzovoort) loslaten, om alleen met de dingen van het Koninkrijk bezig te zijn.  
 
Fase 5: de Koning navolgen als discipel 
Wanneer jij de Koning gaat navolgen als discipel ben jij bereid om alles los te 
laten. Soms heel concreet, zoals de discipelen die echt hun vissersboten en bron 
van inkomsten achterlieten en achter de Heer Jezus aangingen (Mt 4:20) en soms 
als bereidheid, zoals de opdracht om jouw kinderen niet lief te hebben boven de 
Heer Jezus (Mt 10:37). In het eerste geval laat je echt iets los, je laat echt iets 
achter. In het tweede geval vraagt de Heer Jezus natuurlijk niet dat jij jouw 
kinderen verlaat of dat jij niet meer van ze mag houden, maar in jouw hart stel jij 
de Heer Jezus en wat Hij van jouw vraagt boven de liefde voor jouw kinderen. De 
allergrootste liefde in jouw hart is voor de Heer Jezus. Jij wilt bij Hem zijn, 
daarom volg je Hem overal waar Hij is. 
 
De Koning navolgen betekent ook dat je bereid bent om voor Hem te lijden. Je 
hebt de kosten berekend (Lk 14:25-33) en je weet welk risico je loopt als je de 
Heer Jezus navolgt. Mensen kunnen je verstoten, geweld aandoen en zelfs doden. 
Je hebt dit ervoor over omdat jouw hart helemaal vol is van liefde voor de Heer 
Jezus en omdat je weet dat Hij jouw alles honderdvoudig zal teruggeven (Mt 19:27-
30). 
 
Fase 6: anderen tot discipelen van de Koning maken 
Tot slot ben jij in staat om gehoor te geven aan de opdracht van de Heer Jezus om 
anderen tot discipelen te maken (Mt 28:19). Dit betekent niet alleen dat jij 
anderen vertelt dat zij gered kunnen worden door in de Heer Jezus te geloven, met 
als uiterlijk teken de doop, maar ook dat jij hen leert om alles te bewaren wat de 
Heer Jezus geboden heeft. Dit leren gebeurt niet in de eerste plaats met woorden, 
maar jouw leven is een voorbeeld van discipelschap voor anderen. 


