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MATTHEÜS 1  

In Mattheüs wordt de Heer Jezus voorgesteld als Christus, de 
Messias of Gezalfde, zoals de profeten Hem hadden aangekondigd. 
God wilde dat de christenen uit het Jodendom volmaakt zeker waren 
dat Hij, in wie ze geloofd hadden, de beloofde Messias was. De 
christenen van alle tijden hebben hun Heiland en Heer onder dat 
karakter leren kennen, maar ook in de karaktertrekken die ons in de 
andere evangeliën worden voorgesteld. In deze vier evangeliën 
hebben wij een volledige openbaring van de heerlijkheden van Hem, 
die is de Zoon van God, de Zoon des Mensen, de Dienstknecht en de 
Messias. 

In Mattheüs, Markus en Lukas wordt de Heer aan het Joodse 
volk voorgesteld, dat hierdoor verantwoordelijk was Hem aan te 
nemen, terwijl in Johannes de Heer wordt gezien als verworpen vanaf 
het begin. De wereld door Hem gemaakt heeft Hem niet gekend; de 
Zijnen hebben Hem niet aangenomen. In Johannes wordt Hij gezien 
als God, de Zoon van God, alles zelf werkende, in ’t midden van een 
verloren wereld, in duisternis gedompeld en slechts haat openbarend 
voor Hem, die de uitdrukking was van de liefde Gods als Vader, wat 
de maat van hun zonde heeft volgemaakt. 

Omdat Mattheüs tot onderwerp heeft de Messias door de 
profeten aangekondigd, staan er zoveel aanhalingen uit het Oude 
Testament, vooral van de profeet Jesaja die er het meest over 
spreekt. Er wordt dikwijls gezegd ‘Aldus wordt vervuld wat de Heer 
had gesproken door de profeet’ (1:22; 2:15; 4:14; 21-4), ‘zodat 
volbracht werd’ en ‘toen werd vervuld’ (2:17- 8:17 o.a). 

Wat Mattheüs laat zien is de verwerping van Christus door het 
volk, aan wie Hij in alle duidelijkheid was voorgesteld als Zijn Koning 
en Bevrijder. Psalm 24 zegt: ‘Wie is deze Koning der ere?’ en in vers 
10 ‘Wie is Hij, deze Koning der ere?’ Mattheüs stelt Hem in Zijn 
dienst, onder Zijn aards volk voor, met alle bewijzen dat Hij deze 
Koning der ere is, die eenmaal door de eeuwige deuren zal doorgaan. 

Allereerst was het nodig door zijn officiële geslachtslijst de 
rechten van Christus op het Koningschap vast te stellen. Die moest 
opklimmen tot Abraham door koning David, de beide stamvaders van 
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de stamboom van Christus, aan wie de beloften gedaan werden. 
‘Boek des geslachts van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham’ Het is officieel omdat het die is van Jozef, de man van 
Maria, alleen geldig bij de Joden. Terwijl die van Lukas, die is van de 
Zoon des Mensen, opklimt tot Adam, door Heli de vader van Maria die 
ook uit het geslacht van David was, verbonden met deze koning door 
Nathan (Luk. 3:31 en Kron. 14:4). In Mattheüs is de lijst met David 
verbonden door Salomo (vs. 6). 

Deze geslachtslijst wordt verdeeld in drie series van 14 
geslachten elk, overeenkomende met drie grote tijdperken van de 
geschiedenis van het Joodse volk. Van Abraham tot David, van David 
tot de wegvoering en van de wegvoering tot Christus. Uit deze drie 
series van geslachten kan men zien met hoeveel zorg God ze 
beschouwde (Ps. 90:1). Hij waakte er over opdat, vanaf Abraham, zij 
elkaar opvolgden om te komen tot de geboorte van de beloofd 
Messias. 

Deze lijst getuigt ervan dat alleen op grond van de zuivere 
genade Christus tot zijn volk kon komen, want de Geest van God 
noemt vier feiten die de mensen stilzwijgend zouden zijn 
voorbijgegaan om hun eer niet aan te randen en die God juist 
openbaart tot Zijn eigen heerlijkheid, door Zijn genade te laten 
uitkomen, zonder dat zou er geen enkele zegening zijn, niet voor 
Israël en niet voor de wereld. Na de drie aartsvaders aan wie de 
onvoorwaardelijke beloften gedaan waren, komt Juda het hoofd der 
koningsstam, die Perez en Zera gewon bij Thamar, in de 
vernederende omstandigheden in Genesis 38 verhaald. In vers 5 
vinden we Rachab een Kanaänitische, een hoer in Jericho, haar 
geloof wordt genoemd in Hebreeën 11:31 en Jakobus 2:25, uit haar 
spruit voort Boaz. Boaz gewon Obed bij Ruth de Moabitische, een 
vrouw die niet aan iets vernederends herinnert; integendeel, maar zij 
behoort tot een volk dat niet in de vergadering van Israël mocht 
komen, zelfs niet in het tiende geslacht (Deut. 33:3 en Neh. 13:1-2). 
Als Boaz Ruth tot vrouw neemt hoort men het beginsel der genade 
verkondigt in wat de oudsten zeggen (Ruth 4:12). Als Salomo wordt 
genoemd wordt gezegd; zoon van David bij haar die de vrouw van 
Uria was geweest; wat in herinnering brengt de val van hem, van wie 
God heeft kunnen zeggen, dat hij gedaan had (1 Kon. 15:5). 
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Geen enkel geval van zonde wordt genoemd na David, tijdens 
de koningen, noch wat volgt. Toch is de hele geschiedenis van dit volk 
jammerlijk en wordt bekroond door de verwerping van Christus. 

Niets heeft de troon der genade kunnen tegenhouden, die een 
Heiland geeft aan zo’n volk en aan alle mensen; noch de zonde van 
Juda, noch de bevlekking der volken in Rachab, noch wat de wet zei 
over de Moabieten, noch de val van koning David. Toen de Heiland 
mens werd waren het niet zijn voorouders naar de menselijke natuur 
die zijn eer uitmaakten. Hij kon niet geboren worden uit een 
onberispelijk geslacht, omdat Hij juist kwam om dit geslacht te redden. 
Maar Hij heeft mens willen worden om de Goddelijke volmaaktheden 
te openbaren in de volmaakte mensheid die Hij heeft bekleedt, omdat 
Hij de Zoon was die niemand kende dan de Vader en om een 
Goddelijke natuur mee te delen aan ellendige zondaars die Hij kwam 
redden. Als hij zal regeren als de Zoon des Mensen, wordt in Psalm 
45:17 gezegd: ‘Op de plaats uwer vaderen zullen uw zonen staan’. 
Alle heerlijkheden komen van Hem alleen (Mat. 1:16). De Christus die 
het volk verwachtte was deze Jezus, een naam waaronder Hij is 
veracht, vernederd en verworpen, omdat Hij niet beantwoordde aan 
wat het trotse volk wenste.  

Vers 18-25 zeggen hoe de grote verborgenheid van de 
vereniging van Godheid en mensheid kon plaatsvinden. Een 
wonderbaar feit dat tegenwoordig openlijk wordt ontkend in de 
christenheid, tegenover de stellige verklaring van vers 18: ‘de 
geboorte van Jezus Christus was aldus’. Dit anders te zeggen is 
liegen en God tot een leugenaar maken, terwijl het geloof zich haast 
met dankbaarheid aan te nemen wat het verstand niet in staat is te 
begrijpen - want: ‘Niemand kent de Zoon dan de Vader’ (Matt. 11:27) - 
en te weten de eenheid der Godheid en mensheid is in deze persoon 
die altijd God was, terwijl Hij werkelijk een mens was als wij, 
uitgezonderd de zonde; een noodzakelijke vereniging om de 
raadsbesluiten Gods te volbrengen. Lukas geeft ons de 
bijzonderheden van de geboorte van de Zoon des Mensen, omdat hij 
in zijn Evangelie dit karakter voorstelt. Mattheüs spreekt over een 
engel van God gezonden om het tere geweten van Jozef gerust te 
stellen en hem te zeggen niet bevreesd te zijn om Maria zijn vrouw tot 
zich te nemen, aan wie Hij de gunst geschonken had, door elke 
godvrezende vrouw in Israël gewenst: namelijk te worden de vrouw 
waarvan Jesaja gesproken had (Jes. 7:14). De engel zegt dit in vers 
20-24. 
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 Waarom niet aanbidden in plaats van te redetwisten of te 
ontkennen, tegenover zulk een wonderbare verklaring van God zelf, 
zo lang tevoren gedaan, die nu werd vervuld? Welk een heerlijkheid 
schijnt reeds in de aanduiding van zulk een persoon! Hij is ontvangen 
van de Heilige Geest, Zijn Naam is Jezus, de Heer is Heiland, omdat 
Hij de Heer gekomen was om Zijn volk te verlossen van hun zonden. 
Hij was God te midden van Zijn volk; Emmanuël, Zijn heerlijkheid 
omsluierend door mens te worden opdat Hij toegankelijk zou zijn voor 
allen; maar het geloof ontdekte in Hem de heerlijkheid, want 
Johannes zegt ‘Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien’. Terwijl de 
ongelovigen zeggen: ‘Hij heeft geen gedaante noch heerlijkheid’ (Jes. 
53:1-3). 
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MATTHEÜS 2 

Vers 1-6. Hoofdstuk 2 stelt ons Jezus voor en de manier 
waarop Hij werd ontvangen toen Hij in deze wereld kwam. Dit verhaal 
begint niet, zoals bij Lukas met de eerste dag van de geboorte van 
Jezus. Er wordt gezegd: ‘Toen Jezus geboren was te Bethlehem in 
Judea’. Dat wil zeggen enige tijd na zijn geboorte, zoals de 
inlichtingen gevraagd aan de wijzen door Herodes (vs. 7) het 
aangaven. Door de leeftijd op twee jaar en daar beneden te stellen 
van de kinderen die Herodes liet doden, naar de tijd die hij van de 
wijzen nauwkeurig onderzocht had (v. 16), meende Herodes zeker te 
zijn het kind dat hij doden wilde te treffen. ’t Is verkeerd te denken dat 
de herders en de wijzen samen in de stal te Bethlehem geweest zijn 

Vers 2-3. Ondanks alles wat in Jeruzalem gebeurd was bij de 
geboorte des Heren hield Jeruzalem zich daar niet mee bezig. God 
antwoordde op het geloof van enkele heidenen uit een ver land, liet 
hun de geboorte van de koning der Joden weten door Zijn ster die hun 
in het oosten verscheen, en werkte in hen de wens Hem te huldigen. 
Mogelijk dat de profetie van Bileam (Num. 24:17) door overlevering in 
het oosten is onthouden, maar God leidde deze wijzen. De ster 
vergezelde hen niet op reis. God wilde niet dat die hen geleidde zodat 
zij te Jeruzalem kwamen, de Koninklijke stad waar zij de geboren 
koning verwachtten te vinden. Hun vraag: ‘Waar is de Koning der 
Joden die geboren is’ (vs. 2), liet de toestand van het volk zien, dat in 
plaats van zich te verheugen, ontroerd werd, evenals Herodes. Heel 
begrijpelijk dat Herodes ontroerd werd, maar het volk dat de beloften 
betreffend hun koning hadden ontvangen en onder het juk der 
vreemdelingen leed, had de geboorte van zijn Messias moeten 
toejuichen. Maar de mens wilde liever zonder God lijden dan zich te 
bevinden in Zijn tegenwoordigheid die het oordeelt. 

Herodes richtte zich tot de godsdienstige hoofden om te weten 
waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoorden met Micha 
5:1. Die heerser was de koning naar Ezechiël 34:23. Allen hadden 
Hem moeten verwachten; zij wisten dat Hij te Bethlehem geboren zou 
worden en als zij Hem van harte verwachtten hadden zij kunnen 
weten dat de tijden van Zijn geboorte nabij was (Dan. 9:25). Maar 
Israël was toen, zoals de belijdende kerk nu, meer bezig met de 



Het evangelie naar Mattheüs 

  9 

dingen van de wereld dan met de komst des Heren. Men kan een 
zekere kennis hebben van wat God zegt over de toekomst, maar men 
wil liever in het ongewisse blijven over de toekomst en zoeken wat de 
wereld biedt. 

Vers 7-12. De kennis van de Schriften over de geboorte van de 
Koning interesseerde Herodes slechts om te weten waar hij Hem zou 
kunnen grijpen; voor het volk was hij helemaal onverschillig. Op weg 
naar Bethlehem zagen de wijzen de ster die hen voorging, tot ze 
stond boven de plaats waar het kindje was. 

Vers 10 en 11. Terwijl Herodes nadacht over het middel om het 
kindje te doden en heel Jeruzalem ontroerd was, leidde God de wijzen 
naar Zijn Zoon, opdat Hij van hen ontvangen zou de Koninklijke eer 
die Hij van Zijn volk had moeten ontvangen. Zij liepen vooruit op de 
tijd dat de volken Christus verheerlijken zullen, als Hij zal heersen. 
Dan zullen net als de wijzen de volken zich verheugen met Zijn volk 1. 
De verschijning van Christus als kind gaf aanleiding tot manifestaties 
die vooruitliepen op wat zal gebeuren als Hij zal heersen, wat de 
heerlijkheid van Zijn persoon aantoont. Mattheüs deelt mee het gevolg 
dat deze verschijning heeft op de heidenen, terwijl Lukas spreekt over 
het godvrezende overblijfsel dat hem verwachtte in het midden van 
het onverschillige volk; toch maakte Simeon ook melding van de 
volken (Luk. 2:30-32). Christus het voorwerp van het geloof.  

Hoe verstandig deze wijzen ook geweest zijn, ze redeneren niet 
over het feit dat het kindje niet in een paleis te Jeruzalem is. Zij 
verheugen zich de ster te zien stilhouden boven de plaats waar zij het 
vinden en gaan het nederige huis binnen van Jozef. Maar het huis is 
niet van belang, zij vinden wat zij zoeken, de Koning der Joden voor 
wie zij zich neerbuigen, Hem huldigen en hun schatten geven. Het 
goud, wierook en mirre waren in overeenstemming met wat dit 
Goddelijk Kind was. Goud het beeld van de Goddelijke gerechtigheid 
die Zijn natuur kenmerkte. Wierook het beeld van Zijn leven dat altijd 
opsteeg voor God als een welriekende reuk en mirre, die ook diende 
om de welriekende specerij samen te stellen en waarvan de bittere 
smaak kan voorstellen wat Christus zou lijden te midden van mensen 
die altijd opstandig waren tegen God. 

 
1 (Rom. 15:9-10 dat Deut. 32:43 aanhaalt. Zie ook Jeremia 

4:12; Psalm 68:30; 96:7-9; 117:1) 
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De verwerping van Christus, het kenmerk van het Mattheüs-
evangelie, begint al vanaf Zijn geboorte. Daarom worden de 
Koninklijke eerbewijzen Hem slechts door heidenen gebracht. Toch is 
alles in overeenstemming met de schildering dat ons de invoering van 
de Koning der Joden voorstelt in deze wereld; personen van 
Koninklijke hoven brengen Hem schatten. Dit kan niet voorkomen in 
Lukas, waar wij het kindje zien, de Zoon des Mensen in doeken 
gewikkeld en liggende in een kribbe, bezocht door herders. Alles is 
volmaakt in de schrift. God, de moordplannen kennende van Herodes 
waarschuwt de wijzen niet naar hem terug te keren, zodat ze langs 
een andere weg naar hun land terug gaan. 

Vers 13-16. Hij moest de geschiedenis van het ware Israël 
beginnen, nadat Israël naar het vlees op alle punten had gefaald. 
Maar als Hij uit Egypte moest komen was het niet om ervan bevrijd te 
worden zoals bij Israël, maar om Zijn volk te bevrijden door op het 
kruis het oordeel te dragen dat zij hadden verdiend.  

Vers 16-18. Satan had het vonnis gehoord dat God over hem 
had uitgesproken, namelijk dat het zaad der vrouw hem de kop zou 
vermorzelen en sinds dat ogenblik heeft hij veel pogingen gedaan om 
de uitvoering er van te verhinderen. Hij probeerde dikwijls het volk 
onder de oordelen Gods te brengen. Hij bediende zich van Farao in 
Exodus 1:15-22 en van Athalia in 2 Koningen 11:1-3. Bij de 
bloeddorstige Herodes scheen zijn doel bereikt en meer nog op het 
kruis; maar integendeel, daar werd de volle overwinning op hem 
behaald door Jezus die de dood heeft ondergaan en overwinnend is 
opgestaan en de gevangenis gevangen heeft genomen. 

Het kan vreemd schijnen dat God de moord op kleine 
onschuldigen heeft toegelaten. Maar wat God op het oog heeft in Zijn 
raadsbesluiten is de hemel; daarom moest Zijn Zoon op aarde komen. 
Een van de eerste gevolgen is deze kleinen naar de hemel te zenden. 
Zij zullen hun heerlijke plaats hebben in de eeuwigheid, als eerste 
martelaars voor Christus, nadat alles wat op de aarde betrekking 
heeft, zelfs het 1000-jarig rijk een einde genomen zal hebben. 

De smart over deze moord vervulde gedeeltelijk (Jer. 31:15). 
Rachel beweent haar kinderen op het ogenblijk dat de 1000-jarige 
zegeningen worden aangekondigd in de verzen 1-14 van Jeremia 31. 
Haar kinderen zijn niet, zij zijn verstrooid onder de volken zoals 
gezegd in de verzen 8-12, maar zijn zullen teruggebracht worden als 
zij door de reinigende beproeving zijn gegaan. De profetie werd 
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gedeeltelijk vervuld in Bethlehem, Hierin dat de Koning die de 
zegening zou brengen geboren was; maar de kinderen die gestorven 
waren konden er niet van genieten. Rachel wist niet dat hun deel 
beter zou zijn omdat het hemels en eeuwig zou zijn. Want Hij, voor 
wie zij stierven moest ook sterven en opstaan om de vervulling der 
zegening voor allen te verzekeren. 

Vers 19-23. Het land Israël. Het land der beloften dat 
zegeningen zou genieten, die de Messias het zou brengen. Maar op 
deze aarde regeerde Archelaüs die zijn vader opvolgde. Op het 
Goddelijk antwoord ging Jozef naar Nazareth. Dat was de vervulling 
van wat door de profeten gezegd was: ‘Hij zal Nazarener genoemd 
worden’. In plaats van geëerd te worden door Zijn volk ion Israël, zou 
Hij de verwachting dragen die de trotse Joden voor Galilea hadden. 
Zij meenden dat niets goeds uit Nazareth kon komen en dat geen 
profeet daar vandaan kon komen. Hij moest ook de ware Nazireeër 
zijn, afgezonderd in een gehele toewijding aan God, zoals Jacob dat 
had aangekondigd in Genesis 49:26 en Mozes in Deuteronomium 
33:16. Alles tegelijk, veracht door de mensen en toegewijd aan God. 
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MATTHEÜS 3 

Vers 1-4. Johannes de Doper predikte in de woestijn van 
Judea. De woestijn stelt de toestand van het volk voor, zonder vrucht 
voor God. Toen David, de verachte koning in de woestijn van Judea 
was, dichtte hij Psalm 63:1. 

Johannes was profeet, de grootste der profeten omdat hij de 
onmiddellijke komst des Heren aankondigde. Maar hij verschilde ook 
van de andere profeten omdat hij het volk terugriep tot 
gehoorzaamheid aan de wet. De proef met de mens was genomen, 
onder de bedeling van de wet kon niemand gezegend worden; die wet 
was smadelijk geschonden, een nieuwe bedeling brak aan. Johannes 
predikte dat het Koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Maar 
gezien de toestand van het volk was het niet voldoende kinderen van 
Abraham te zijn om daarin te gaan, men moest zich bekeren, zijn 
zonden belijden en door zich te laten dopen tot bekering de 
rechtvaardigheid te erkennen van het oordeel van God dat op het volk 
zou neerkomen. Daarom wordt Johannes de ‘Doper’ genoemd wat 
zijn dienst kenmerkte. Alleen die gedoopt waren konden ingaan in het 
Koninkrijk der hemelen, dat opgericht zou worden. 

De uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’ vindt men alleen in 
Mattheüs. Dit Koninkrijk vervangt de voorafgaande bedelingen, heeft 
zijn zetel in de hemel en laat zich uitstrekken in het 1000-jarig rijk. 
Over alle volken, volgens Daniël 7:13, 14 en 27. Wat zijn zedelijk 
karakter betreft heet het Koninkrijk Gods, wat zijn vorm betreft heet 
het Koninkrijk der hemelen met de Koning in de hemel, waar Hij dat 
Koninkrijk ontvangen heeft (Luk. 19:12). De aarde staat onder het 
bestuur van de hemel; waar de Koning verborgen is tijdens de huidige 
bedeling, gedurende welke het werk van de genade wordt volbracht 
om de Gemeente te vormen, de Bruid van de Koning. Als men nu het 
Evangelie predikt, predikt men het Koninkrijk Gods en niet het 
Koninkrijk der hemelen (Hand. 14:22, 19:8 en 20:25). 

Johannes leefde in afzondering om de slechte toestand van het 
volk. Hij droeg alle kenmerken van de ware profeet. Hij was degene 
van wie Jesaja sprak in Jesaja 40:3. De Heer zegt van hem de 
woorden uit Maleachi 3:1. Maar het tweede deel van deze tekst haalt 
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de Heer niet aan omdat dat vervuld zal worden als de Heer zijn 
oordeel zal uitvoeren, wanneer Maleachi 4:15 vervuld zal worden. Wat 
de engel tot Zacharias zegt in Lukas 1:16-17, wanneer hij Johannes 
geboorte aankondigt en dat plaats zal vinden in de dag des Heren, is 
gedeeltelijk vervuld. 

Voor de verschijning van Christus in heerlijkheid zal er weer 
een Elia verschijnen of een dienst als van Elia (zie Op. 11:4-13). Maar 
de Heer zegt in Mattheüs 11:14 over Johannes: ‘zo gij het wilt 
aannemen, hij is de Elia die komen moet’. In Markus 9:13 als 
antwoord op de vraag van de discipelen: ‘Ik zeg u dat ook Elia 
gekomen is en zij hebben hem gedaan al wat zij wilden, gelijk van 
hem geschreven staat’. En zoals zij de voorloper behandeld hebben, 
zullen zij de Heer behandelen. Op de ernstige woorden van Johannes 
hebben zij niet getreurd; op de liefelijke woorden van genade van 
Jezus zijn zij onverschillig gebleven. Allen de kinderen der wijsheid 
hebben ervan geprofiteerd. Een wijsheid die bestond in het luisteren 
naar Johannes de Doper, die in de harten de weg des Heren bereidde 
en nu het belijden van de zonden door zich te onderwerpen aan de 
doop der bekering. Johannes vergaf de beleden zonden niet, hij 
bereidde de weg voor Hem die dat alleen kan doen. Toch stelde hij 
Hem voor als rechter en niet als Heiland. Hetzelfde werk is nodig voor 
de bekering van ieder mens. De genade kan slechts in een hart 
doordringen als het zijn schuld erkend. In Lukas 3:5 wordt toegevoegd 
aan Johannes prediking: ‘Alle dal, alle berg en heuvel zal vernederd 
worden’. Het dal stelt voor een hart overstelpt door het gewicht van 
zijn zonden en dat een leegte ervaart die alleen door de genade 
gevuld kan worden. De berg en de heuvel stellen voor de trotse 
hoogmoed en aanmatiging van hen die vertrouwen op eigen 
gerechtigheid en de genade verhinderd. Dit was het geval met de 
Farizeeën die tot Johannes kwamen zonder berouw. 

Johannes droeg het ware karakter van een profeet, bekleedt als 
Elia in 2 Koningen 1:8, in dezelfde geest en kracht was hij daarmee 
bekleed. In de treurige geschiedenis van Israël bekleedden valse 
profeten zich op dezelfde manier om het volk te bedriegen, wat hun 
verweten wordt in Zacharia 13:4. Kemelshaar is het beeld van 
afzondering van de bevlekking van deze wereld. De tabernakel in 
woestijn was overdekt met een kleed van (taissons), wat voorstelde 
de absolute afscheiding van het kwaad in de wandel des Heren. In 
zijn ernst, zijn afzondering van het kwaad, zijn onthouding van al wat 
het vlees behaagt, in zijn kleding en voeding was Johannes de afdruk 
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van wat zij, tot wie hij zicht richtte, moesten zijn als zij het Koninkrijk 
wilden ingaan. Iedere gelovige moet zich voeden met wat van God 
komt en niet met wat de wereld kan aanbieden. Het geheim van de 
kracht bevindt zich in het afstand doen van wat het vlees behaagt. Om 
de Heer te volgen moet men zich zelf verloochenen en zijn kruis 
dagelijks opnemen. Dat moet iedere dienstknecht van God 
kenmerken, dat waarvan Johannes de ware kenmerken vertoonde. 

Vers 5-12. De Farizeeën en Sadduceeën wilden niet 
achterblijven bij de godsdienstige beweging die onder het volk 
ontstond door de dienst van Johannes, om hun aanzien niet te 
verliezen waarmee zij omringd werden van de kant van de mensen. 
Johannes zei: ‘Wie heeft u aangewezen de toekomstige toorn te 
ontvlieden?’ Wie kon hen er toe hebben gebracht zich te laten dopen, 
zonder dat het werk van de bekering zich in hen had volbracht? Het 
was een daad van huichelarij. ‘Adderengebroed’ noemt hij ze. In 
23:33 noemt de Heer hen: ‘Slangen, adderengebroed, hoe zult gij het 
oordeel der hel ontvlieden?’ De slang is het beeld van de list, de 
valsheid. Door uitwendige vormen kan men de zegen, die God met 
genade aanbiedt niet krijgen. God wil een toestand der ziel die 
overeenkomt met de vormen die Hij voorschrijft. Een oprecht hart, een 
geest waarin geen bedrog is wil Hij. Wat het Woord inwendig 
voortbrengt wordt openbaar door vruchten, niet door vormen. Bij deze 
Farizeeën zag men geen vruchten der bekering, namelijk een 
verandering in de wandel. Men kan zich niet bekeren, zijn zonden 
belijden en voortgaan in dezelfde levenswijze als voor de bekering. 

Het ogenblik was ernstig, het ging er hier meer om terug te 
komen tot de wet maar te ontsnappen aan de toorn die over allen zou 
komen die de prediking van Johannes verwierpen, en Hem gingen 
verwerpen wiens komst hij aankondigde. De proef met de mens in 
Adam was afgelopen, de eerste mens was geoordeeld. Allen die in 
deze natuurlijke toestand bleven zouden de Goddelijke toorn 
ondergaan, of het nu Israël was in zijn ongeloof van vroeger, of die in 
de toekomende tijden. En allen die nu de genade verachten, hoewel 
zij het christendom belijden; hun deel is de eeuwige toorn. Wij 
verwachten Jezus die ons bevrijdt van de toekomende toorn, (1 
Thess. 1:10). In Handelingen 2:47 voegt de Heer dagelijks toe bij de 
Gemeente die behouden moesten worden van de oordelen. Zich laten 
voorstaan op de afstamming van Abraham diende tot niets. De ware 
kinderen van Abraham zijn zij die geloven. Johannes zegt: God kan 
met stenen kinderen verwekken, doelend op de invoering van 
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heidense gelovigen. De tijden van het geduld van God liep ten einde, 
de bijl lag aan de wortel der bomen, gereed om alle boom om te 
hakken die geen goede vrucht droeg. 

Men ziet hoe alles beslist was op het punt waar de 
geschiedenis was gekomen van Israël en van alle mensen. Johannes 
doopte met water als teken van de dood. Maar als alles eindigde met 
de dood voor alle mens, kwam na Johannes Hij die het leven geeft en 
wiens heerlijkheid wordt erkend door Johannes: ‘ik ben niet waardig 
Zijn schoenzolen te dragen’. In Markus 1:7 staat: ‘ik ben niet waardig 
nederbukkende de riem zijner voetzolen te ontbinden’. In Lukas staat: 
‘ik ben niet waardig de riem zijner voetzolen te ontbinden’. ‘Hij zal u 
dopen met de Heilige Geest en met vuur’ verhaalt Mattheüs 3:12. 
Allen die door de doop het oordeel zullen hebben aangenomen dat 
God voor hen uitsprak zullen het leven bezitten en het leven in 
overvloed, zij zullen met de Heilig Geest verzegeld worden. Allen die 
de doop van Johannes geweigerd hebben en als gevolg daarvan ook 
de genade die de Heer daarna bracht, zullen de doop met vuur 
ontvangen, dat wil zeggen het eeuwig oordeel. Want ‘Hij heeft de wan 
in Zijn hand, Hij zal Zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe 
in de schuur samenbrengen’. Na de oogst wordt het koren gedorst, 
het koren gaat in de schuur en wat overbleef moest in het vuur 
geworpen worden. De dorsvloer is Israël, in wiens midden de 
gevolgen van de komst van Christus en zijn voorloper ten volle zal 
geopenbaard worden. Zo zal het ook zijn in het eind der tijden (zie 
Matt. 13:40-42). 

In verschillende teksten in het Oude Testament worden de 
bozen vergeleken met het kaf dat de wind wegblaast (Ps. 1:4; 35:5; 
Hos. 13:3). Er wordt gezegd dat het door de wind wordt weggeblazen, 
misschien een zinspeling is op de verstrooiing der bozen. Terwijl het 
hier verbrand wordt met een onuitblusbaar vuur, dat is het uiteindelijk 
oordeel dat allen zal treffen die niet verzameld kunnen worden in de 
schuur van God. 

Vers 13-15. ‘Ik heb nodig door u gedoopt te worden en komt Gij 
tot mij?’ De tegenwerping van Johannes was begrijpelijk, Jezus 
ziende wiens heerlijkheid hij erkende, die tot hem kwam als een 
berouwvol zondaar. Maar Jezus, mens geworden wilde Zijn plaats 
innemen in het midden van de zondaren, in alle nederigheid. In Psalm 
16:2-3 zegt Hij tot de Heer: ‘Gij zijt mijn Heer, mijn goedheid raakt niet 
tot u. Gij hebt gezegd tot de heiligen en tot de heerlijken; in hen is al 
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mijn welbehagen’. Jezus in genade gekomen vindt Zijn welbehagen in 
allen die hun slechte toestand erkennen en hun zonden belijden. Hij 
maakt zich met hen een, om ze aan te moedigen in de weg der 
gerechtigheid. Vanaf de eerste schreden wil Hij met hen de weg 
volgen die hen naar de heerlijkheid leidt; een weg die voor Hem 
moest leiden door de dood.. Hij wist dat Hij onder het oordeel Gods op 
het kruis het hele gewicht van de zonden moest dragen die de 
berouwhebbenden beleden.. Van dat ogenblik af waren de mensen 
verdeeld in twee klassen, de berouwvolle zondaren en zij die de raad 
voor zichzelf hebben verijdeld.. Dis zich niet lieten dopen door 
Johannes (zie Luk. 7:29-30). 

Jezus was de Goede Herder die de poortwachter opendeed. Hij 
ging door de deur die aangewezen was in de Schriften, om de 
schapen uit de Joodse schaapstal te leiden, waar zij omkwamen. 
Jezus antwoordde: ‘Laat nu af, want aldus betaamt het ons alle 
gerechtigheid te vervullen’. De gerechtigheid voor het berouwhebbend 
overblijfsel bestond in het belijden van zonden en gedoopt worden. 
Voor Johannes, met wie de Heer zich verenigde was het rechtvaardig 
dat hij Jezus doopte en dat Jezus werd gedoopt; zelfs dan als Hij 
geen zonden had te belijden. Anders stond Hij aan de zijde van hen 
die voor zichzelf de raad Gods verwierpen en niet bij de heiligen en 
heerlijken. Wetende dat het Zijn waardigheid was die Johannes 
verhinderde te dopen, zegt Jezus ‘Laat nu af’. Jezus wist dat kort 
daarna Zijn Vader Zijn heerlijkheid zou opeisen, door van de hemel te 
verkondigen wie Hij voor Hem was. Maar op dat ogenblik was er geen 
verschil tussen Hem en hen met wie Hij zich verbond. 

Vers 16-17. Als Jezus zich vernedert in Zijn volmaakte 
nederigheid, als Hij zich plaatst te midden van de zondaren, wil Zijn 
God en Vader niet dat Hij met hen verward wordt. En omdat Hij 
absoluut zonder bevlekking was, kon de Heilige Geest op Hem 
neerdalen krachtens Zijn volmaaktheden die Zijn mensheid niet 
konden verzwakken. Hij was het tegenbeeld van de koek van 
meelbloem, vermengd met olie en gezalfd met olie. De volmaakte en 
zuivere mensheid verenigt met de Godheid; ontvangen door de 
Heilige Geest en aan het begin van Zijn dienst gezalfd met de Heilige 
Geest. Van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij met de Heilige 
Geest zou vervuld zijn van de schoot zijner moeder aan. Een 
merkwaardig feit dat van niemand anders hier deel is geweest. Maar 
zulk een vermelding zou niet gepast zijn voor de Heer, want in de 
schoot van Maria was Hij wat Johannes niet was, namelijk de 
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mensheid verenigd met de Godheid door de kracht van de Heilige 
Geest. Daarom kon aan het begin van Zijn dienst de Heilige Geest in 
Hem wonen. 

Jezus bereikte de leeftijd waarop de Levieten hun dienst 
begonnen. Om Zijn dienst te vervullen moest Hij met de Heilige Geest 
verzegeld worden terwijl God deze wondere mens als Zijn geliefde 
Zoon erkende. Het zegel van de Heilige Geest was het schitterende 
getuigenis van de gunst van God die op Hem rustte. ‘Want deze heeft 
God de Vader verzegeld’ (Joh. 6:27). De Geest is ook de zalving 
krachtens welke Hij al zijn werk volbracht. Petrus zegt van Hem in 
Handelingen 10:38: ‘hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest 
en met kracht’. Sedert het werk van het kruis en nadat Jezus is 
verheerlijkt zijn de gelovigen gereinigd door Zijn bloed en in het bezit 
van het eeuwige leven, ook verzegeld door de Heilige Geest. God 
erkent ze als Zijn kinderen en de Geest die ook in hen is, is zalving, 
zegel en onderpand (2 Kor. 1 21-22). Er wordt gezegd van de 
kinderen in Christus: ‘Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet 
alle dingen’ (1 Joh. 2:20). De Geest van God daalde op Christus als 
een duif, een beeld van zachtmoedigheid, genade en goedheid (zie 
Jes. 42:2-4). Toen de Heilige Geest op Pinksteren neerdaalde was 
het met verdeelde tongen als van vuur, omdat hij ze in staat zou 
stellen het Evangelie te prediken in de talen die de volken hadden 
verdeeld bij de toren van Babel, en dat hij tegelijk alles zou oordelen 
wat niet in overeenstemming is met Zijn tegenwoordigheid. In Christus 
was niets te oordelen. 

De verklaring van God toont ons de uitmuntendheid van Zijn 
Zoon, waarin Zijn hart alles gevonden heeft wat Hem aangenaam 
was. Deze waardering van God betreffende Zijn Zoon doet de afgrond 
blijken die bestaat tussen Zijn geslachten en die van de mensen. Zo is 
er geen enkele betrekking tussen de natuur van God en die van de 
mensen. Want in Hem, die het welbehagen van God is hebben zij 
niets gezien dat naar Hem deed verlangen; zij hebben voor hem geen 
achting gehad (zie Jes. 53:2-3). Het is de eerste keer dat de hemel 
zich boven een mens opende. Hij was alleen, enig tot op het ogenblik 
dat Hij aan hen kon aankondigen dat Zijn vader hun Vader, en Zijn 
God hun God was. Hij schaamde zich niet hun broeders te noemen. 
Tot op dat ogenblik was Jezus als de duif toen Noach haar voor de 
eerste keer uitliet. Toen ze niets op de aarde vond kwam ze in de ark 
terug. Maar toen eenmaal de verlossing volbracht was is de Heer naar 
de hemel teruggekeerd, zoals de duif de tweede keer teruggekomen 
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is met wat het olijftakje voortelde, namelijk de vrucht van Zijn werk op 
het kruis. En tenslotte toen de duif voor de derde keer op de aarde 
werd uitgelaten en daar heeft kunnen wonen, zal Christus nederdalen 
en op een vernieuwde aarde regeren; de aarde die gereinigd is door 
de wateren van het oordeel. 

Wij zien vele keren de hemel geopend in het Woord. In dit 
gedeelte boven Jezus, de tweede mens, terwijl God Hem verklaart te 
zijn, Zijn geliefde Zoon. Toen Hij daarna verworpen was en 
teruggekeerd in de heerlijkheid worden de hemelen geopend, opdat 
de zijnen, verworpen als Hij, Hem zouden beschouwen in deze 
heerlijkheid (Hand. 7:55-56). In Openbaring 19 wordt de hemel 
geopend opdat de overwinnende Christus eruit komt met de 
heirlegers van Zijn verlosten, overwinnend als Hij om de vijanden te 
vernietigen. Tenslotte zal vervuld worden wat de Heer zegt in 
Johannes 1:52 ‘voortaan zult ge de hemel geopend zien’, boven de 
Zoon des mensen, voorwerp van de dienst der engelen tijdens het 
1000-jarig Rijk. Iedere keer is de Heer het voorwerp om te 
beschouwen. 

Op het ogenblik dat de Heilige Geest op Jezus neerdaalt en de 
stem van God verklaart dat Hij Zijn geliefde Zoon is, wordt de Drie-
eenheid geopenbaard. Zij was in verschillende teksten in Jesaja 
genoemd ‘Ik zal Mijn Geest op Hem leggen’ (Jes. 42:1). Maar ze was 
nog nooit geopenbaard. 
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MATTHEÜS 4 

De strijd met satan begint na het ontvangen van de Heilige 
Geest. In de woestijn moest het volk pas strijden met Amalek nadat 
het van het water uit de rotsteen gedronken had; een beeld van de 
Heilige Geest (zie Ex. 17). Jezus was gekomen om opnieuw de 
geschiedenis van de mens te beginnen, maar dan van de mens naar 
de raadsbesluiten van God, de laatste Adam. Als zodanig moest Hij 
de tegenstand van de vijand ontmoeten en alle verzoeking ondergaan 
waaraan de eerste Adam is bezweken. Een verzoeking die bij de Heer 
slecht zijn volmaaktheden openbaarde. Want de verzoeking gebeurde 
niet om te zien of Hij zou bezwijken, maar om te bewijzen dat Hij niet 
kon vallen. Zo is Hij het voorbeeld voor allen die door Zijn 
verlossingswerk ook na Hem in dezelfde weg zullen komen. 

In plaats van in een paradijs als Adam is Jezus in deze 
schepping, die een woestijn is geworden, bij de wilde dieren (Mark. 
1:3) als gevolg van de ongehoorzaamheid van de eerste mens. 
Veertig dagen lang (Luk. 4:2) wordt Hij verzocht door de duivel, 
daarna hongerde Hij. Als Hij beproefd is in Zijn menselijk lichaam tot 
de uiterste grens van veertig dagen, stelt satan Hem voor zich te 
bedienen van Zijn Goddelijke macht om aan Zijn honger te voldoen 
door tegen de stenen te zeggen dat zij brood worden. Zeker, Hij was 
de Zoon van God, maar Hij had zich bekleedt met de mensheid om te 
handelen als mens. Dat wil zeggen onafhankelijk van God te zijn en 
Hem te gehoorzamen. Jezus had geen bevel van God ontvangen. Hij 
antwoordde dan ook aan satan met een tekst die voorstelt wat de 
positie moet kenmerken die Hij in deze wereld zou innemen (zie Deut. 
8:13). Belangrijker dan eten voor de mens is gehoorzaamheid aan 
God, die in Zijn Woord de uitdrukking van Zijn wil heeft gegeven als 
enige leefregel. ‘Er staat geschreven’ deed de Heer handelen of deed 
hem stil doen zijn. Het is alsof Hij gezegd had: ‘zolang ik geen woord 
van God heb om te handelen doe ik niets’. 

Zoals satan aan de begeerlijkheid van de mens de wereld had 
voorgesteld, onder haar kenmerken (Gen. 3:6 en 1 Joh. 2:16), zo doet 
hij ook met de Heer. De eerste maal overwonnen komt hij met een 
tweede verzoeking met het onvolledig aanhalen van Psalm 91:11, 
waar een belofte staat voor de Messias. Hij brengt Hem op de rand 
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van de tempel en zegt Hem zich neer te werpen. Want er staat 
geschreven: ‘Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u 
bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op handen dragen, opdat gij uw 
voet aan geen steen stoot’. Jezus antwoordde met Deuteronomium 
6:16. Omdat God dat gezegd had was het niet nodig Hem op de proef 
te stellen om te zien of God de waarheid had gesproken. Zijn Woord 
was voldoende om op Hem te vertrouwen en hem te gehoorzamen. In 
de aanhaling van Psalm 91:11 had satan weggelaten: ‘Opdat zij u 
bewaren op al uw wegen’. En zoals de weg van de Heer 
gehoorzaamheid aan God was, kon Hij op Hem rekenen zonder Hem 
op de proef te stellen. 

Satan komt voor de derde keer terug. Hij brengt Jezus op een 
hoge berg en toont Hem alle Koninkrijken van de aarde en hun 
heerlijkheid. En zegt: ‘Al deze dingen zal ik U geven indien gij 
neervallende mij zult aanbidden’. ‘Ga weg satan, er staat geschreven 
de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen eren’. (Deut. 6:13). 
De Heer moet eenmaal heersen over alle Koninkrijken van de wereld 
als Zoon des Mensen. Maar daartoe moet hij door Zijn dood alle 
dingen met God verzoenen (Kol. 11:20), terwijl satan Hem voorstelt er 
onmiddellijk bezit van te nemen door ze uit zijn hand aan te nemen. 
Jezus moet hem zijn macht ontnemen, hem de kop vermorzelen en 
de dood van het kruis te dragen. Dan zal Hij van Zijn God, als gevolg 
van Zijn gehoorzaamheid en Zijn lijden ontvangen wat satan Hem 
aanbood als Hij hem zou aanbidden. De Heer redeneert niet met 
satan die zich als tegenstander voorstelt, maar zegt ‘Ga weg satan’ en 
haalt ook voor hem het woord Gods aan. De overwonnen satan krijgt 
bevel heen te gaan. 

Terwijl de eerste mens werd overwonnen door satan te 
gehoorzamen werd de tweede mens overwinnaar door God te 
gehoorzamen. Jezus is het volmaakte voorbeeld dat wij moeten 
navolgen als wij door genade in dezelfde positie komen als Hij. Door 
Hem na te volgen, het Woord te gehoorzamen zullen wij over alle 
verzoekingen van de vijand overwinnen. In onze verzoekingen 
hebben wij het volmaakte medegevoel van de Heer (Hebr. 2:18). 
Want het ware karakter van de verzoeking bestaat in de poging van 
satan ons er toe te brengen de weg van gehoorzaamheid en 
vertrouwen aan God, te verlaten. Wij moeten hem weerstaan door als 
de Heer te zeggen ‘Er staat geschreven’ en ‘er staat wederom 
geschreven’. Wij hebben als voorbeeld een Mens die hem 
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overwonnen heeft. Niet door zijn kracht als Zoon van God maar door 
zijn gehoorzaamheid aan God. 

De Heer haalt telkens woorden uit Deuteronomium aan, waar 
wij lezen van het volk dat zoveel eigen wil en ontrouw had getoond en 
op het punt staat het land van belofte binnen te gaan. Mozes heeft 
voor het volk van de Heer de voorwaarden waaronder het van de 
zegeningen van Kanaan zal kunnen genieten. Ondanks zijn treurige 
toestand bleef er een hulpbron over om gezegend te worden, namelijk 
de geboden des Heren te bewaren. Zo is het ook nu, in de treurige 
toestand waarin de Gemeente zich bevindt. Het Woord Gods blijft; 
door ons daarnaar te richten in eenvoudige gehoorzaamheid, zullen 
wij de zegeningen kunnen genieten die behoren aan het kind van God 
en aan de gemeente. 

De eerste verzoeking heeft betrekking op de mens, op zijn 
natuurlijke behoeften. De tweede op de Messias en de laatste op de 
Zoon des mensen. In Lukas is de volgorde zedelijk; de eerste is 
vleselijk, de tweede werelds en de derde geestelijk. 

Nu is de sterke gebonden. De Heer gaat zijn vaten roven 
tijdens Zijn dienst onder de mensen, door hen te bevrijden die de 
duivel onderworpen had aan zijn slavernij. Hij zal tenslotte door Zijn 
dood hem overwinnen die de macht over de dood had. 

Vers 11. ‘Toen verliet Hem de duivel’. In Lukas 4:13 staat ‘hij 
week van Hem voor een tijd’, dat wil daar zeggen tot aan 
Gethsemane. Dit kan niet gezegd worden in Mattheüs waar de Heer 
zegt: ‘Ga weg satan’. Alles is volmaakt in het Woord, dat kan ook niet 
anders zijn. In Mattheüs chronologisch, in Lukas in zedelijke volgorde 
de verzoekingen. In beide Evangeliën nemen de verzoekingen in 
kracht toe naar het speciale karakter van elk Evangelie. In Lukas was 
de listigste de geestelijke verzoeking. Die zal later gevolgd worden 
door een verschrikkelijke beproeving in Gethsemane. In Mattheüs die 
de Heer in Zijn koninklijke rechten voorstelt is de sterkste verzoeking 
voor de Zoon des mensen dat waar de duivel aan de Heer de 
Koninkrijken der aarde aanbiedt en hun heerlijkheid. Hij kon ze uit 
satans hand ontvangen, maar Hij moest ze van God ontvangen als 
vrucht van Zijn gehoorzaamheid. 

Als wij de Heer navolgen in Zijn gehoorzaamheid, zullen wij 
kostelijke ervaringen meemaken. Als wij weigeren wat ons de 
afhankelijkheid van God zou doen verlaten, zal Hij tussenbeide komen 
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in onze noden. Soms door middelen die wij zelf niet zouden kunnen 
gebruiken. 

Engelen kwamen en dienden Hem. Zij zien in Hem een mens 
die hun diensten nodig heeft; Hem die hen geschapen had. Zo ‘in het 
vlees’ is Hij gezien door de engelen (1 Tim. 3:16). In Jesaja 6 
bedekken de serafijnen het aangezicht voor Hem, als Hij op een hoge 
en verheven troon zit (zie Joh. 12:41). Het was de Heer; de Drie-
eenheid werd pas geopenbaard toen de Zoon mens werd. 

Vers 12-17. De Geest van God gaat stilzwijgend voorbij aan 
wat gebeurd is van de doop tot de gevangenneming en plaatst Jezus 
in de omlijsting die past bij het karakter van het Evangelie. Hij wordt 
gezien als de Zoon van David, Immanuel, de Koning aan zijn volk 
voorgesteld, maar vanaf het begin verworpen. 

Hij vertrok naar Galilea, dan verlaat Hij Nazareth waar wij Hem 
zien in Lukas 4:16-30). Hij gaat in Kapernaüm wonen, dat Zijn stad 
wordt genoemd, aan de zee van Galilea. Daar volbrengt Hij Jesaja 
9:1-2. Hij verlaat de trotse Joden, komt in het land door hen veracht 
en bewoond door een gemengde bevolking, daarom genoemd 
‘Galilea der volken’ omdat het land meer relaties had met de volken 
dan de andere delen van het land. Kapernaüm lag op de grens van 
Zebulon en Naftali, een open land dat als weg diende voor allen die 
naar Tyrus en de zee reisden. Maar de aanwezigheid van de Heer in 
deze streken toonde aan dat de zegeningen door de Joden geweigerd 
zouden worden en gericht naar de volken, wat reeds de zegening 
aanwees van Deuteronomium 33:18, 19 en 23. In deze verachte 
plaatsen schitterde het grote licht dat in Judea verworpen werd. Daar 
verrichtte de Heer het grootste deel van Zijn dienst. 

De Geest van God doet vanaf dit ogenblik de prediking van 
Jezus beginnen, gelijk aan die van Johannes (vs. 17). Bekering is het 
uitgangspunt van alle betrekking van de ziel met God., omdat de 
mens een zondaar is en verloren. Het is de eerste waarheid die deze 
moet leren. Daarop dringt Paulus aan bij Joden en Grieken in 
Handelingen 20:21. ‘de bekering tot God en het geloof in onze Here 
Jezus Christus’. Bekering is een verandering van gedachte over God 
en over zichzelf, voortgebracht door het gevoel van de heiligheid van 
God en Zijn gerechtigheid. Het is de vrucht van de werking van de 
Heilige Geest die de ziel het Goddelijke licht brengt, wat wij zien in de 
gelijkenis van de verloren zoon. 
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In Johannes 4:2 doopten de discipelen ook op datzelfde 
ogenblik. Maar de Heer doopte niet, want de doop van Johannes had 
betrekking op een levende Christus, terwijl Jezus zijn verwerping voor 
zich had. Hij moest met een doop gedoopt worden tot de dood en Hij 
werd gedrongen tot het is volbracht (Luk. 12:50). De christelijke doop 
heeft betrekking op een gestorven Christus, Zijn dood heeft een einde 
gemaakt aan alles wat de mens in Adam kenmerkte. Toch werd het 
Joodse volk geroepen om zich te bekeren en de Christus aan te 
nemen zoals Hij zich hier voorstelde. Want het Koninkrijk der hemelen 
was nabij zoals Johannes het zegt in hoofdstuk 3. Tot op dat ogenblik 
hadden de mensen en Israël zich niet bezig gehouden met het gezag 
van God en Zijn bestuur. Nu ging het erom zich te bekeren om aan 
het oordeel van God over het volk te ontkomen. God heeft nooit het 
oordeel uitgevoerd zonder de mensen voldoende te hebben 
gewaarschuwd. Het Koninkrijk is niet gevestigd kunnen worden in 
heerlijkheid omdat de koning verworpen is. Heden is deze Koning 
gezeten op de troon van Zijn Vader, wachtend om op Zijn eigen troon 
te zitten als Hij zijn Bruid bij zich zal hebben. Nu bestaat het Koninkrijk 
in verborgenheid omdat de Koning verworpen is. Maar de gelovigen 
die Zijn gezag erkennen en Zijn verwerping delen wachten om met 
hem te heersen. 

Vers 18-22. Jezus wil arbeiders in het werk aannemen. Hij ziet 
Petrus en Andreas een net werpen in de zee, een beeld van wat Hij 
met hen wilde doen; mensen optrekken uit de zee die de wereld 
voorstelt om ze tot Hem te brengen (Joh. 1:35-43), laten ons de 
eerste contacten zien van de discipelen met Jezus. Andreas was een 
discipel van Johannes de Doper. Na zijn meester gehoord te hebben 
over Jezus volgde hij Hem. Daarna vond hij Petrus zijn broer en 
leidde deze tot Hem. Daarna zijn zij zeker naar hun arbeid 
teruggekeerd. Het Johannes Evangelie stelt hun roeping niet voor 
maar alleen hun eerste aanraking met de Heer, in overeenstemming 
met het zinnebeeldige karakter van dat Evangelie. Lukas die altijd de 
feiten geeft in zedelijk verband, laat ons in Simon het noodzakelijke 
werk zien, opdat de discipelen van de Heer Zijn medewerkers worden. 
Tijdens de vangst der vissen erkend Petrus zijn toestand als zondaar, 
maar Jezus zegt: ‘vrees niet, voortaan zult gij mensen vangen’ (Luk. 
5:1-11). In Markus waar Jezus de dienaar is wordt eenvoudig gezegd: 
‘Hij stelde er twaalf opdat zij met hem zouden zijn’ (Mark. 3:14). In 
Mattheüs gebruikte de Heer Zijn gezag om ze te roepen: ‘En zij 
terstond de netten verlatende zijn Hem gevolgd’. Terstond, dit woord 
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kenmerkt de dienstknecht, dit woord staat vaak in Markus. Verder ziet 
Jezus Jakobus en Johannes die hun netten verstellen. Hij riep ze en 
hun schepen verlatend zijn Hem gevolgd. 

In de woorden tot Petrus en Andreas: ‘Volg mij, Ik zal u vissers 
van mensen maken’ zien wij een belangrijk onderwijs voor onszelf. 
Om nuttige dienstknechten te worden moet men de Heer volgen. Men 
kan Hem niet dienen zonder Hem eerst te hebben gevolgd. Er is geen 
andere school. Hij is de volmaakte Dienstknecht die allen een 
dienstknecht kan maken zoals Hij hem wenst. Dat is een school die 
men dikwijls in het verborgen volgt. Maar het belangrijkste is in de 
voetstappen van de Heer te wandelen door naar Hem te luisteren. Als 
men geroepen is moet men alles verlaten, zoals de zonen van 
Zebedeüs. In vers 19:27-30 zegt de Heer wat Zijn discipelen zullen 
ontvangen in ruil voor wat zij hebben verlaten om Hem te volgen (zie 
ook 8:22 en Luk. 14:26-33). 

Vers 23-25 vormen een kort overzicht van de werkzaamheden 
van Jezus in Mattheüs. Zijn prediking werd vergezeld van Zijn macht. 
Zijn werkzaamheden beantwoordden aan Jesaja 53:1. De ‘arm des 
Heren’ is de macht waarmee Hij genas en duivelen uitwierp. Zijn 
gerucht ging uit in Syrië, men bracht vele zieken en vele scharen 
volgde Hem. Het Evangelie van het Koninkrijk was een blijde tijding, 
aan het volk voorstellend de bevrijding en de zegen die het 
aangekondigde Koninkrijk kenmerken zouden. Als dit volk de ervaring 
zou hebben van het ondragelijke juk van de mensen die ze 
overheersten. Maar het stelt ook voor wat hen moet kenmerken, die in 
het Koninkrijk wilden ingaan waar de zonde niet toegelaten werd. 

Als het volk de Heer had aangenomen zou wat we hier hebben 
de vervulling zijn geweest van het feest des geklanks (Num. 29:1), dat 
het volk samenriep om zich voor te bereiden op de schone regering 
van Christus, daar voorgesteld door het Loofhuttenfeest. Maar omdat 
het de Koning verworpen heeft is alles wat Israël betreft onderbroken 
om plaats te maken voor de gemeente en zal weer beginnen als de 
huidige bedeling ten einde zal zijn. 
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MATTHEÜS 5 

Vers 1-12. Na de inleiding van hoofdstuk 4 hebben we in 
hoofdstuk 5 t/m 7 de Bergrede. In Mattheüs samengevat in één 
toespraak. In Lukas aangegeven bij verschillende gelegenheden, bij 
de omstandigheden die er aanleiding toe gaven (zie Luk. 6:27-49; 
11:1-12; 12:22-31 en 16:13). Dit verschil komt door het karakter van 
het Evangelie van Mattheüs, waarin Hij zijn macht doet gelden en het 
Koninkrijk voorstelt.  

Vers 1 en 2. De menigten werden meer aangetrokken door 
openbaringen van kracht dan door de prediking van de Heer wat voor 
de discipelen een valstrik zou kunnen zijn en hun de karakters uit het 
oog zou doen verliezen die het Koninkrijk zou kenmerken. Want het 
Koninkrijk kon niet gevestigd worden door de aantrekkingskracht van 
wonderen die de mensen zagen. Daarom geeft de Heer aan hen, 
maar ook aan ons het karakter weer van het Koninkrijk en van hen die 
er zouden ingaan. Een Koninkrijk niet gevestigd door uitwendige 
kracht en niet geopenbaard door heerlijkheid. Het wordt gekenmerkt 
door lijden want het heeft als uitgangspunt de dood van de Heer. Zij 
die er deel van willen zijn moeten lijden accepteren als zij de Koning 
volgen die verworpen is. Dit terwijl zij ze de karakters openbaren van 
het leven van Jezus op aarde, in genade, nederigheid, gerechtigheid, 
waarheid enz. in het lijden en de smaad die Zijn deel is geweest. Er is 
het geweld van het geloof voor nodig om in dit Koninkrijk in te gaan, 
waar de beginselen tegengesteld zijn aan de beginselen die de wereld 
besturen (zie Matt. 11:12). 

Al het onderwijs van de Heer is van toepassing op de wandel 
van de discipelen die hem omringden en waar het toekomstig 
overblijfsel op volgt. Deze beginselen hebben ook hun toepassing op 
de wandel van de christenen, hoewel deze niet verwachten ingevoerd 
te worden in aardse zegeningen, want hun zegeningen zijn hemels. 
De Heer op de berg spreekt de zaligsprekingen uit van hen die tot het 
Koninkrijk behoren. 

Er zijn zeven kenmerken van (geluk)zaligen. De eerste vier 
staan in betrekking tot de praktische gerechtigheid, de drie volgende 
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tot de liefde. Dan geeft de Heer twee zaligsprekingen die de zeven 
samenvatten (vs. 10 en 11). 

Eerst die lijden om de gerechtigheid wil, dit is het beginsel en 
karakter van de eerste vier. Dan die vervolgd worden om de Naam 
des Heren; zij moeten zich verheugen (vs. 14), dat is in de liefde voor 
Hem die de grondslag is van hun trouwe wandel en die liefde die het 
lijden over hen brengt. Deze beide karaktertrekken van de zaligen zijn 
die welke de Heer zelf heeft bekleed in Zijn wandel op aarde. Het 
woord (welgeluk)zalig staat vijfentwintig keer in de Psalmen die van 
het begin van het lijden van Christus spreken en van hen die de 
bevrijding verwachten om van Zijn regering te genieten. 

Vers 3. De armen van geest zijn geen personen van verstand 
beroofd zoals spotters wel zeggen. Integendeel, ze kunnen met grote 
natuurlijke gaven begiftigd zijn, maar ze bedienen zich daarvan niet 
om te redetwisten en te redeneren over het Woord van God. Zij 
nemen zonder aanmatiging het oordeel aan dat dit Woord over de 
natuurlijke mens uitspreekt. In Mattheüs 11:25 prijst de Heer zijn 
Vader dat Hij deze dingen voor wijzen en verstandigen heeft 
verborgen en aan kinderen heeft geopenbaard. In hoofdstuk 18 staat 
dat men zich moet bekeren en worden als de kinderen om in het 
Koninkrijk in te gaan en om groot te zijn in dit Koninkrijk moet men 
zich vernederen als een kind. Die de Heer zalig noemt zijn niet de 
toeschouwers van Zijn wonderen maar zij in wie Zijn woord weerklank 
heeft gevonden en die daardoor tot zelfveroordeling zijn gebracht. 

De Bergrede stelt het werk van Christus voor als middel om in 
te gaan en toont wat zij moeten zijn die er in gaan. Natuurlijk kunnen 
zij de vereiste karakters niet vertonen zonder het Goddelijke leven te 
hebben. 

Vers 4. De liefde tot een verworpen Koning, te midden van een 
volk dat zich verheugd over Zijn afwezigheid veroorzaakt rouw bij hen 
die aan Hem gehecht zijn en die al het kwaad zien dat in de wereld is. 
Zij zullen vertroost worden als allen, die zich op hun gemak voelen in 
zulk een toestand, geoordeeld worden door God en als de Koning 
uitgeroepen zal worden. Dit vinden we bij de profeten, vooral Jesaja 
(zie 57:18; 60:20; 61:3 en 66:13). Mattheüs bevestigt de profeten. 

Vers 5. De eerste twee zaligsprekingen hebben betrekking op 
de uitwendige toestand van de ziel. Deze toestand moet geopenbaard 
worden tegenover anderen. Het karakter van de zachtmoedige is 
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vooral niet op eigen rechten staan. De Koning is verworpen, men 
moet zijn rechten niet doen gelden. Hij heeft dat ook niet gedaan op 
aarde. Die Hem navolgen kunnen het evenmin. Nu regeert de vijand 
die ten tijde van het toekomstig overblijfsel zijn satanische macht zal 
gebruiken om te heersen over een Koninkrijk dat van hem niet is, 
terwijl zij die de aarde zullen beërven geen enkel recht doen gelden. 
Psalm 37:11 zegt: ‘De zachtmoedigen zullen (nadat de boze 
weggedaan zal zijn) het land (Israël) beërven’. 

‘De Heer is aan de zachtmoedigen een blijde boodschap 
komen brengen’ (Jes. 61:1). De gelovige moet dit karakter aan allen 
openbaren. ‘Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend’ (Fil. 4:5). Hij 
staat niet op zijn recht. Hij geeft het over aan God, alles wat hem 
betreft. In 1 Petrus 2:23 staat dat Hij het voorbeeld is van de 
zachtmoedige. 

Vers 6. De Koning die eenmaal in gerechtigheid zal oordelen is 
nu verworpen. De gerechtigheid kan de toestand van hun, die Zijn 
verwerping is nagevolgd in deze wereld die door satan wordt 
bestuurd, niet kenmerken. Daarom getuigt de Heilige Geest op aarde 
dat de gerechtigheid in zo’n wereld niet gevonden wordt. Zij wordt pas 
gezien in de heerlijke plaats die de Heer in gerechtigheid inneemt aan 
de rechterhand van God. (Joh. 16:8-11) De rechtvaardige heeft dan 
ook honger en dorst naar de gerechtigheid in afwachting van de 
openbaring van de heerlijkheid en kracht van de Koning die een einde 
zal maken aan het geweld en de ongerechtigheid die op de aarde 
heersen (zie Jes. 56:1). Op vele plaatsen in de Psalmen en Jesaja is 
het heil verbonden met de gerechtigheid, bijvoorbeeld Psalm 51:4, 
25:5; 65:6; Jesaja 45:8; 51:5, 6 en 8. Gerechtigheid zal het 
duizendjarig Rijk kenmerken. Heden heerst de genade door 
gerechtigheid. Dan zullen de ongerechtigheden elke morgen verdelgd 
worden (zie Ps. 101:8). In afwachting daarvan moeten wij de 
gerechtigheid beoefenen. Dat had Paulus gedaan, de kroon der 
gerechtigheid was voor hem weggelegd en de Heer, de rechtvaardige 
Redder zal hem die geven alsook aan allen die Zijn verschijning 
liefhebben (2 Tim. 4:8) en als de resultaten van het gedrag van de 
christenen openbaar zullen worden. 

Vers 7. Barmhartigheid is goedheid bewijzen aan de ellendige, 
terwijl genade bewezen wordt aan de schuldige. In de mate waarin wij 
de barmhartigheid tegenover onszelf begrijpen kunnen wij de 
barmhartigheid naar anderen bewijzen. Barmhartigheid ontbrak de 
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man in Mattheüs 18 aan wie zijn heer tienduizend talenten schuld had 
kwijtgescholden en die zijn medeslaaf ontmoette die hem honderd 
denaren schuldig was. Hij had geen besef van de genade die hij had 
ondervonden. Dat is de toestand van het Joodse volk die door de 
Heer barmhartigheid was aangeboden. Die barmhartigheid had het 
volk voor zichzelf verworpen en het wilde ook de volken verhinderen 
ervan te genieten. Het volk staat onder het bestuurlijk oordeel van 
God tot de dag dat het zich zal bekeren na het dubbele voor al zijn 
zonden te hebben ontvangen (Jes. 40:2 en Matt. 18:34). Wij leven 
slechts door de barmhartigheden van God, wij moeten dan ook 
barmhartig zijn tegenover allen. 2 Samuël 19:24-30 is een mooi 
voorbeeld van barmhartigheid waarmee Mefiboseth handelt tegenover 
Ziba die hem belasterd had. Hij was zo doordrongen van de 
barmhartigheid waarmee David hem had behandeld dat hij van Ziba 
zegt: ‘Hij neme het (land) gans weg, naardien mijn heer de koning met 
vrede in zijn huis gekomen is’ (2 Sam. 19:30). 

Vers 9. God wordt dikwijls de God van de vrede genoemd. De 
zonde heeft in de wereld onenigheid en onrust gebracht, de 
kenmerken van de wereld, terwijl de vrede van God komt. De gelovige 
die de vergeving van zijn zonden geniet leeft in vertrouwen op Hem, 
bezit de vrede en kan die om zich heen openbaren (zie Ef. 6:15) het 
Evangelie des vredes. De wandel van de christen moet het kenmerk 
van de vrede vertonen die voortkomt uit een goed geweten en 
vertrouwen op God. Zo bewijst hij dat hij een zoon van de God des 
vredes is. Men wordt zoon van God door geloof in de Here Jezus, 
waarvan de Geest getuigenis geeft (Rom. 8:14-15). Maar hier verbindt 
het Woord de titel zonen Gods aan ons getuigenis. Die vrede maken 
worden zonen Gods genoemd, want zij zijn verantwoordelijk de 
kenmerken te openbaren die voortkomen uit onze betrekking tot God. 
Filippi 4:8 en 9 zegt wat we moeten doen opdat de geest van de vrede 
met ons zij. De verzen 6 en 7 zeggen hoe de vrede Gods onze harten 
en zinnen bewaren zullen in Christus Jezus. Romeinen 14:19 
vermaant ons na te jagen wat de vrede en de onderlinge opbouw 
bevorderd. Jakobus 3:18 zegt: ‘En de vrucht der gerechtigheid wordt 
in vrede gezaaid voor hen die vrede maken’. 

Vers 8. Het reine hart zoekt alleen de Heer te behagen door 
zicht te laten doordringen door het licht van het Woord, om alle 
beweegredenen die hem doen handelen, te zuiveren. Iemand heeft 
gezegd: ‘een zuiver hart is een hart waar slechte beweegredenen niet 
aanwezig zijn, dat zich rein toont door het kwaad te verwerpen’. Men 
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moet oppassen om niet in de dwaling te vallen van hen die zeggen 
alle kwaad uit hun hart te hebben uitgeroeid. Die rein van hart zijn 
zullen God zien. Zich geregeld in Zijn tegenwoordigheid bevinden zal 
natuurlijk tot gevolg hebben Hem ten slotte in Christus te zien, als Hij 
zal geopenbaard worden bij Zijn verschijning. Er is heden een grote 
zegen voor hem die onafgebroken in het licht van Gods 
tegenwoordigheid wandelt waarin het werk van Christus ons heeft 
geplaatst. 

Vers 10. Zij erkennen het gezag en de kenmerken ven de 
verworpen Koning en zijn Hem trouw. Als Hij zijn Koninkrijk in 
heerlijkheid zal vestigen zal dit hun deel zijn. Want zij hebben geleden 
omdat zij zich gedroegen naar de beginselen van dit Koninkrijk, toen 
alles zich er tegenover stelde. Zij zullen vervolgd worden omdat zij de 
gerechtigheid in deze wereld beoefend hebben, waar zij hongeren en 
dorstten naar de gerechtigheid. De haat die de bozen hen toedroegen 
ontstond omdat hun wandel degenen veroordeelde die er getuige van 
waren.  

Vers 11 en 12. Er bestaat een verschil tussen lijden voor de 
Naam van Christus en lijden om de gerechtigheid. Dat verschil vindt 
men in 1 Petrus 2:19-24; 3:14-18. Het lijden om de gerechtigheid komt 
voort uit de gehoorzaamheid aan de wil van God in deze wereld, waar 
de mens geleid wordt door zijn eigen wil. Lijden voor de Naam van 
Jezus komt voort uit de gerechtigheid van het hart aan Hem en hij 
leeft om alleen Hem te behagen. Dat verwekt de vijandschap van Zijn 
tegenstanders (Hand. 5:41). De gelovige volbrengt niet alleen 
rechtvaardige daden, maar hij moet ook trouw zijn in alle dingen aan 
zijn Heer en de kenmerken openbaren van zachtmoedigheid, vrede 
en reinheid, waardoor hij toont dat hij in Christus is, want deze 
beginselen hebben Zijn leven op aarde gekenmerkt. Zo draagt hij de 
goede reuk van Christus die de mensen niet kunnen verdragen. 

Hoewel de zegeningen die aan de getrouwen beloofd zijn – 
diegenen die de Heer volgen en aan het toekomstig overblijfsel dat 
hun voetstappen zal volgen - voor de aarde zijn en hun gegeven 
zullen worden als zij genieten van het land van de belofte. Zullen zij 
ook een beloning in de hemel hebben. Het zijn niet de geestelijke 
zegeningen van de Gemeente die hun zijn beloofd, maar een eeuwige 
vreugde in de hemelen. Dit geldt in het bijzonder voor hen die door 
trouw aan de Heer hun leven zullen laten na de opname van de 
Gemeente tot op het ogenblik dat het Koninkrijk zal gevestigd worden 
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door de verschijning van Christus. Zij zullen deel hebben aan de 
eerste opstanding en zullen met Christus heersen in het hemels deel 
van Zijn Koninkrijk, met alle heiligen uit het Oude Testament en de 
verenigde Gemeente. Deze heilige martelaren vinden we in twee 
klassen in Openbaring 20:4. De eersten zijn ter dood gebracht om het 
getuigenis van Jezus en de tweede zijn gemarteld omdat zij het beest 
en zijn beeld niet hadden aangebeden tijdens de tweede halve week 
van Daniël 9. Het deel van deze twee klassen van getuigen die de 
dood zullen ondergaan voor de Heer, is hemels. Daarboven zal iedere 
daad van trouw zijn beloning in de hemel hebben. Deze getrouwen, 
lijdend voor de Naam van de Heer, werden geëerd omdat ze deel 
hadden aan hetzelfde lijden dat de profeten ondervonden, die het volk 
had teruggeroepen tot de wet en de komst van Christus hadden 
aangekondigd. 

Vers 13. Het zout heeft de eigenschap het bederf te weren van 
het reine. Het Godvrezend overblijfsel dat de Heer omringde droeg de 
karakters van de welgelukzaligen van vers 1-12 en als zodanig had 
het te midden van het ongelovige volk de plaats door dit zinnebeeld 
uitgedrukt. Het volk had zijn smaak verloren, het had geen reden van 
bestaan meer als getuige Gods. Het zou dan ook buitengeworpen 
worden door de legers van Titus en ‘door de mensen vertreden’. Deze 
laatste woorden drukken de plaats uit als beschreven in Jesaja 18:1-
7, op het ogenblik dat het tot zijn land zal worden teuggeroepen. Een 
Christen kan ook smakeloos worden als hij geen getuigenis meer 
geeft van de Heer; de wereld verliest zelfs alle achting voor hem. 

Het zal met de christenheid gaan als met het Joodse volk. Zij 
heeft Israël als getuige vervangen maar heeft haar smaak verloren. 
Daarom zal zij buitengeworpen worden, uitgespuwd uit de mond van 
de Heer en door de mensen vertreden. Het systeem dat haar in hun 
ogen voorstelt, en dat door afgoderij Zijn toorn heeft opgewekt, zal de 
waarheid worden van deze laatste woorden ondervinden zoals 
Openbaring 17:16 en 17 zegt. In afwachting van dat oordeel moeten 
de trouwe christenen de ware karaktereigenschappen dragen van hen 
die in het Koninkrijk ingaan. Dat wil zeggen het Woord van de Heer 
bewaren, Zijn Naam niet verloochenen en de Naam van de Heilige en 
Waarachtige en houden wat ze hebben terwijl zij de Heer verwachten. 

Vers 14-16. Dat licht had Israël moeten zijn te midden van de 
volken. Het licht heeft niet de eigenschap te bewaren wat rein is. Het 
licht maakt de zedelijke toestand openbaar waarin het schijnt.. De 
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wereld is de plaats van zijn openbaring. Het is even zichtbaar als een 
stad op een berg. In de plaats die de woorden van de Heer uitdrukken 
is geen sprake van de mate waarin de Zijnen hun 
verantwoordelijkheid verwerken, maar van het feit zeker, het kan niet 
verborgen zijn. Dat zal Jeruzalem kenmerken in het 1000-jarig Rijk, op 
een berg gelegen (Zach. 14:10. Zie ook o.a. Jes. 2:2, 3 en 24, 24:23). 

De Heer op aarde was het licht der wereld. Hij heeft geschenen 
om elk mens te verlichten, of zij het aangenomen hebben of niet. Het 
was zichtbaar als een stad op een berg. Mocht het in elke christen zo 
zijn. 

Vers 15. Het moet de aandacht trekken om te schijnen voor 
allen die in het huis zijn. De korenmaat is het beeld van alles wat in 
het leven van de gelovige (vooral in zaken) het licht kan opslorpen en 
verhinderen te schijnen, namelijk het leven van Christus. Dat heeft het 
Joodse volk gedaan. De handel heeft zo in beslag genomen en 
verdorven dat de Heer zegt wat in Mattheüs 21:13 staat. Helaas heeft 
de Gemeente niet anders gehandeld (Op. 18). Het licht moet schijnen 
voor de mensen. Het is de openbaring van het Goddelijke leven, dat 
zijn volmaakte uitdrukking heeft gehad in Christus op aarde. Dit licht 
wordt getoond door vruchten die door de Heer ‘goede werken’ worden 
genoemd (Ef. 5:9). Deze goede werken hebben Christus als doel en 
beweegreden. Dit in tegenstelling tot de mensen die leven en werken 
voor zichzelf. Deze goede werken kunnen de verachting en vervolging 
aantrekken van hen die er getuigen van zijn omdat zij ze beoordelen. 
Maar het ogenblik komt dat, hetzij in deze wereld, hetzij in de dag van 
het oordeel, de mensen de Vader die in de hemelen is zullen 
verheerlijken voor deze goede werken die zij zien. Zij zullen ze 
kunnen verbinden aan hun goddelijke bron. Op aarde kan dit 
plaatsvinden als een mens tot de Heer wordt gebracht. Die kan 
getuigen van het goede dat hij heeft gezien bij de gelovigen en dat 
zijn geweten erkend, zonder dat hij het wilde bekennen. (Lees 1 Petr. 
2:12). De bezoeking kan op aarde plaats hebben en tot resultaat de 
bekering hebben. Indien niet op de aarde zal die plaats hebben op de 
dag van het oordeel. Het is het licht dat voor de mensen moet 
schijnen. Het licht heeft het hele leven van de Heer gekenmerkt. Wat 
de wereld in het algemeen ‘goede werken noemt’ is wat zij als 
zodanig acht en goedkeurt. Maar die God erkent en die de vrucht van 
Zijn genade zijn kunnen veel lijden aantrekken van de wereld. De 
gelovige is de brief van Christus, maar deze brief moet leesbaar zijn. 



  Het evangelie naar Mattheüs 

32 

Heden spreekt men over veel goede werken als werken van 
barmhartigheid, maar niet over een wandel naar het Woord. 

Met vers 17 begint een derde onderwerp in dit hoofdstuk. Vers 
1-12 geeft de karaktertrekken aan van hen die het Koninkrijk binnen 
gaan. Vers 13-16 hun plaats te midden van het volk en de wereld. 
Vers 17 geeft de betrekkingen van de beginselen van het Koninkrijk 
met de wet. Opdat God onder de wet zou kunnen zegenen had men 
deze wet moeten houden, maar dat is nooit gebeurd. Als de Heer nu 
leert wat de kenmerken zijn van hen die in het Koninkrijk zullen gaan, 
gebeurt dat niet om de wet of de profeten op te heffen. Want wat van 
God komt kan niet nietig verklaard worden. Integendeel, Hij is komen 
volbrengen wat de wet en de profeten hadden aangekondigd. Hij is 
door de deur ingegaan (Joh. 10:2) zoals van Hem was gezegd. Niet 
alleen heeft hij alles gehouden wat de wet voorschreef, maar Hij heeft 
ook volbracht wat de wet en de profeten Hem toeschreven. Hij zei dat 
tot de Emmaüsgangers (Luk. 24:25-27) en in vers 45 opent Hij hun 
verstand om de schriften te verstaan. Alles wat de wet zegt zal 
gehandhaafd en volbracht worden (vs. 18). Deze bevestiging is in 
staat om hen in de war te brengen die nu leren dat men niet alles wat 
in de Bijbel staat letterlijk moet nemen (vs. 19 Lees ook Op. 22:19). 
Hier in vers 19 staat ‘zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk 
der hemelen’. Men kan in het Koninkrijk zijn, dat uitgebreid is zoals 
men in hoofdstuk 13 kan zien, zonder het leven te hebben en dus 
verloren te zijn. Maar ‘wie ze zal gedaan en geleerd zal hebben die 
zal groot genoemd worden’. De praktijk gaat het leven vooraf. De 
Farizeeën leerden het volk maar brachten het niet in praktijk. Ze zaten 
dus in de stoel van Mozes; men moest doen wat ze zeiden, maar hun 
werken niet navolgen. Om werkelijk in het Koninkrijk in te gaan moest 
men een gerechtigheid hebben die overvloediger was dan die van de 
schriftgeleerden en Farizeeën. Deze kleedden zich in hun eigen 
gerechtigheid die hun veroorloofde de mug te ziften terwijl zij de 
kameel doorzwelgden. Dit was een schijnheilige gerechtigheid. Het 
gaat altijd om de praktische gerechtigheid waarmee de gelovige 
bekleedt is. Dit is hier niet aan de orde. 

Wij leven onder de genade maar hebben nodig oplettend te zijn 
voor het onderwijs dat de Heer hier geeft om de gerechtigheid in de 
praktijk te brengen. Dit door oplettend te zijn op alles wat het Woord 
leert. Vanaf vers 21 wordt de praktische gerechtigheid in tegenstelling 
gebracht met de twee grote kenmerken van het kwaad zoals die zich 
hebben geopenbaard na de zondeval in de wereld, geweld en bederf. 
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De wet verbood zijn naaste te doden, maar de Heer wil dat men het 
kwaad aan de wortel oordeelt. Zich ten onrechte toornig maken op zijn 
broeder is de beweging die tot moord leidt (1 Joh. 3:5). 

Vers 21 en 22. De wet veroordeelde de uitwendige daden maar 
de Heer treft het kwaad aan de bron. ‘Uit het hart van de mensen 
komt alle kwaad’ (Mark. 7:21-23). Dit moet geoordeeld worden naar 
zijn ernst in Gods oog. De aanwezigheid van de Heer op aarde is de 
gelegenheid geweest om te openbaren wat in het hart van de mensen 
is. Hij heeft het geopenbaard en geoordeeld naar de heiligheid en 
gerechtigheid Gods. Tegenover het goddelijke licht heeft elke 
openbaring van de opstandige natuur van de mensen de veroordeling 
als gevolg. Tot de ouden was gezegd: ‘Gij zult niet doden maar wie 
doodt zal strafbaar zijn door het gericht’ (vs. 21). In Deuteronomium 
16:18 had de heer gezegd: ‘Rechters en opzieners zult gij 
aanstellen… …zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige 
rechtspraak’. Zij veroordeelden de doodslagers. De Heer zegt: ‘ieder 
die ten onrechte op zijn broeder toornig is zal strafbaar zijn door het 
gericht’. Dit is hetzelfde oordeel dat de Heer wel uitsprak tegen de 
moordenaar. Die Raka of leeghoofd zegt zal strafbaar zijn voor de 
raad, het Sanhedrin, de opperste rechtbank in Jeruzalem. Wie zegt: 
‘dwaas’ zal strafbaar zijn met de hel van het vuur. Dit woord: 
‘Gehenna’, komt van ‘Gó Hinnom’, een dal bij Jeruzalem waar de 
Joden hun kinderen aan Moloch hadden geofferd. Koning Josias 
verontreinigde het (2 Kon. 23:10). Later werd het de plaats waar men 
het lichaam van de veroordeelden en het vuil van de stad verbrandde. 
Van toen af werd zijn naam genoemd als een beeld van het eeuwige 
vuur (Jes. 33:33). De hel van het vuur is een oordeel zonder dat er 
beroep mogelijk is. Zulk een streng oordeel doet begrijpen dat de 
mens in zijn natuurlijke toestand het oordeel van God niet kan 
ontlopen. Om het goede te doen moet hij opnieuw geboren worden. 
God heeft de mens in Adam niet verbeterd. Hij heeft een einde aan 
zijn bestaan gemaakt door de dood van Christus. Door de opstanding, 
waarin de gelovige verenigd is met Christus door het geloof, bezit hij 
een natuur die hem in staat stelt de gerechtigheid te beoefenen, die 
tevergeefs geëist werd onder wet (Rom. 8:4). In de gesprekken van 
de Heer die wij overdenken wordt het leven, waardoor het goede dat 
vereist wordt van hen die in het Koninkrijk ingaan, niet genoemd; het 
gaat om de vruchten van de nieuwe natuur. Zo ook in Romeinen 2:7-9 
waar men, om het eeuwige leven in heerlijkheid te krijgen, men moet 
volharden in goede werken en ‘heerlijkheid, eer en onverderfelijkheid’ 
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moet zoeken, dat zijn zij ‘die tot de opstanding des levens zullen 
opstaan, zij die het goede gedaan hebben’ (Joh. 5:29). Terwijl zij die 
‘twistziek en ongehoorzaam aan de waarheid, maar de 
ongerechtigheid gehoorzaam zijn, toorn en gramschap vergolden 
worden’. Maar dat goede kan slechts beoefend worden door hen die 
het leven van God bezitten. 

Geheel dit onderwijs van de Heer zal vervuld worden als Hij de 
regering van de gerechtigheid zal gevestigd hebben, waarin alle 
openbaring van een eigen wil en een weerspannigheid zal onderdrukt 
worden. 

Men kan de waarheden uit de Bergrede uit drie gezichtspunten 
zien. Eerst als verwerkelijkt op volmaakte wijze in de wandel van de 
Heer te midden van de mensen. Zulke volmaakte wandel te 
aanschouwen brengt ons tot aanbidding. Ten tweede zien wij er van 
tevoren in de openbaring bij het volk dat een volk van vrije wil 
geworden is onder het gezag van de Heer als het Koninkrijk in 
heerlijkheid gevestigd is. Dat vervuld het hart met vreugde als we door 
het geloof zien de tegenstelling van dat Koninkrijk met de huidige 
toestand van de wereld. Als derde in de betrekking tot het gedrag van 
de gelovigen in de tegenwoordige bedeling. In dit opzicht zijn wij diep 
verootmoedigd want wij erkennen hoe weinig wij door de Goddelijke 
natuur en de Geest, die de kracht van dit leven is, zo een wandel 
verwezenlijken (Ef. 2:10). Met zulke voorrechten is onze 
verantwoordelijkheid veel groter dan die van de heiligen uit het Oude 
Testament, en zelfs van hen die de regering van Christus zullen 
genieten. Deze laatsten zouden helemaal niet te verontschuldigen zijn 
als ze niet in gehoorzaamheid aan de Heer wandelen, omdat satan 
gebonden zal zijn zodat hij de mensen niet zal kunnen verleiden. Ook 
omdat zij de zegeningen zullen genieten die het Koningsschap en 
priesterschap van Christus zullen brengen. 

Als het zeggen van ‘dwaas’ tegen zijn broeder strafbaar zal zijn 
met de hel van het vuur onder het bestuur van God, hoe moeten wij 
dan letten op onze woorden en daden. Het feit dat de gelovige zijn 
heil niet kan verliezen moet hem niet onverschillig maken voor de 
zonde. Integendeel, omdat hij de maat van het goede heeft in zijn 
volmaakte openbaring van Christus op aarde, met de kennis van het 
oordeel van het kwaad dat op het kruis heeft plaatsgehad, is hij 
verantwoordelijk te wandelen in de kracht van dit leven, terwijl hij het 
goede najaagt en het kwade veroordeelt. Als hij gezondigd heeft moet 
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hij er diep over verootmoedigd zijn en het belijden, om opnieuw van 
de gemeenschap met zijn God te kunnen genieten. ‘Dwaas’ zeggen 
tegen zijn broeder is hem beschuldigen dat hij een man is die zich 
overgeeft aan zijn eigen zin en zich niet laat leiden door het woord 
van God, het Woord der wijsheid zoals wij dit in Spreuken vinden. De 
Heer heeft de Farizeeën dwazen genoemd (23:17), want dat waren 
zij. Raka of dwaas zeggen is bijzonder ernstig als deze woorden 
voortkomen uit de boosaardigheid van hem die ze uitspreekt.  

Vers 23 en 24. Onder de wet kan men een gave op het altaar 
offeren zonder dat het geweten werd geoefend, ten opzichte van wat 
het altaar betekende. Maar als men dat begrijpt kan men er niet 
komen zonder in orde met God te zijn en dus ook met zijn broeder. 
Het altaar was net als het kruis, de ontmoetingsplaats van de 
rechtvaardige en heilige God met de zondaar. Het was van sittimhout 
met koper overtrokken. Het sittimhout stelt de mensheid van Christus 
voor. Hij moest mens worden om de kwestie van de zonde met God te 
regelen op het kruis, door te voldoen aan alle eisen van de goddelijke 
gerechtigheid tegen de zonde. Als slachtoffer is Hij verteerd door de 
hitte van het vuur van het oordeel van God. Het koper stelt voor de 
gerechtigheid van God, zich kerend tegen de zonde. Het koperen 
altaar spreekt dus zinnebeeldig van het kruis waar Christus het 
oordeel van God tegen de zonde heeft ondergaan. Daarom kan men 
het niet naderen met ongeoordeeld kwaad. Als men schuldig was 
tegenover zijn broeder moest men zijn gave voor het altaar laten en 
zich met hem gaan verzoenen en daarna zijn gave offeren. Het is 
hetzelfde met de tafel van de Heer, die ons er aan herinnert dat Hij 
het Heilige slachtoffer, het oordeel van God in onze plaats heeft 
ondergaan zodat wij Hem zouden kunnen naderen om Hem te 
aanbidden. Men kan dus niet naar deze tafel gaan met een niet 
geoordeelde zonde. Als twee broeders de gedachtenis van de dood 
van de Heer verwezenlijken, kunnen zij daaraan niet deelnemen als in 
hun hart gevoelens van haat tegen de ander wordt gekoesterd. Er 
staat: ‘laat uw gave voor het altaar en ga heen en verzoen u met uw 
broeder’. Na de verzoening moest de aanbidder terugkomen en zijn 
gave offeren. Want hij mocht God niet beroven van wat aan Hem 
gewijd was. Zo ook in 1 Korinthe 11:28. ‘en ieder beproeve zichzelf en 
ete alzo’. Men moet zich niet onthouden van het brood te breken om 
te ontsnappen aan de noodzaak zichzelf te oordelen. 

In Mattheüs 18:15-17 leert de Heer ons dat hij die onrecht is 
aangedaan moet gaan naar zijn broeder om hem te winnen, omdat 



  Het evangelie naar Mattheüs 

36 

het gaat om de zorg die wij voor onze broeders moeten hebben. In 
hoofdstuk 5 gaat het om de eredienst die niet gedaan kan worden 
zonder verzoend te zijn met hem tegenover wie men gefaald kan 
hebben. 

Vers 25 en 26 stellen de toestand van het Joodse volk voor, 
toen de Heer in hun midden was. God gebruikte geduld met dit volk 
door het uit te nodigen welgezind te worden, terwijl Hij met hen op de 
weg was. Door de zonde had het volk zich het misnoegen op de hals 
gehaald van God, die zijn tegenpartij was geworden. Niet God heeft 
nodig zich te verzoenen met de zondaar, want Hij is nooit de vijand 
van de mens geweest. Maar de zonde heeft een slagboom opgericht 
tussen de mens en Hem, zodat de mens om aan het oordeel te 
ontsnappen zich voor Hem moet verootmoedigen en Zijn genade 
aangrijpen. Israël heeft niet geprofiteerd van de tijd van genade die 
het gegeven is door de tegenwoordigheid van de Messias, die in 
liefde gekomen was om het volk te verzoenen met God. Deze tijd 
heeft geduurd totdat het volk de Heer verworpen heeft en ook het 
getuigenis van de Heilige Geest, gegeven door de dienst van Paulus. 
God is dan ook dit volk hun rechter geworden en heeft het in de 
gevangenis gezet. Daar bevindt het zich tegenwoordig onder de 
volken, tot op het ogenblik dat ‘de tijd van zijn lijden volbracht is en 
zijn ongerechtigheid geboet heeft, dat het uit de hand des Heren 
dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden (Jes. 40:1-2). Dit dubbel 
kenmerkt het bestuurlijk oordeel dat op dit volk gevallen is, 
bevoorrecht boven allen en dat God noemt: ‘Mijn zoon, mijn 
eerstgeborene’ (Ex. 4:22), van wie de kastijding dus des te strenger is 
geweest. 

Vers 27-30. De Heer behandelt nu het onderwerp van de 
begeerlijkheid, die tot verderf leidt. Zoals ook bij het geweld, treft hij 
het kwaad bij de bron daarvan. ‘Die een vrouw aanziet om haar te 
begeren heeft reeds overspel met haar in zijn hart gedaan’. Daarom 
vers 29. De Heer wil dat wij het kwaad oordelen aan de bron zodat wij 
niet tot de uiterste gevolgen zouden komen. Een ernstige 
waarschuwing voor ons allemaal. De begeerlijkheid woont in het 
natuurlijke hart van alle mensen. Die is daarin gekomen bij de val in 
zijn drievoudig karakter (zie 1 Joh. 2:16). Om ons van zulk een natuur 
te verlossen moest Christus sterven en de gelovige is met Hem 
gestorven. Daarom kan en moet hij zich dood houden voor de zonde 
en levend voor God in Christus Jezus (Rom. 6:11). Hij heeft in de 
Here Jezus een persoon die zijn vreugde en geluk uitmaakt. Als hij 
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met Hem bezig is, is hij in praktische zin bevrijdt van de bewegingen 
van de oude natuur die hij nog altijd in zich heeft. In plaats van de 
ogen te richten op de voorwerpen van begeerlijkheid die zich 
voordoen in de wereld, zijn, zijn blikken gericht op Jezus, de overste 
Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebr. 12:2). Dan kan hij 
verwerkelijken (Fil. 3:8). Er wordt een grote waakzaamheid vereist om 
te leven te midden van de voorwerpen van de begeerlijkheid van het 
vlees, zonder er een blik op te werpen. Daartoe is nodig dat het hart 
met Christus bezig is. Er staat veel lering hierover in Spreuken, vooral 
de eerste negen hoofdstukken, waar de wijsheid waarschuwt tegen 
het geweld en vooral tegen het bederf, voorgesteld door de vreemde 
vrouw. ‘De jongeling die zich had laten overhalen door de vreemde 
vrouw ging uit’ (Spr. 4:23-25) ‘aan de avond van de dag, ten tijde van 
de nacht en donkerheid’ (Spr. 7:9). Men moet blijven in het licht van 
de tegenwoordigheid van God, waar Jezus het voorwerp van het hart 
is. Dan zullen de voorwerpen van de begeerlijkheid zonder gevolgen 
blijven. Maar als het oog een aanleiding is tot val, moet men het 
uittrekken en van u werpen; dit om geen verzoeking te hebben om 
(het oog) weer terug te nemen. Dit wil zeggen het kwaad krachtig 
oordelen dat zich in ons bevindt. De natuurlijke neigingen verschillen 
naar de personen, niet allen worden verzocht door dezelfde dingen 
(Jak. 1:15). Daarom zegt de Heer hier: ‘het is u nut dat een uwer 
leden vergaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde’. 
‘Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook 
het leven van Jezus in ons lichaam openbaar worde’ (2 Kor. 4:10). 
Ook de rechterhand kan ons doen struikelen, dit lid is een beeld van 
de kracht en zo nuttig en haast onmisbaar. Als hij onder de leiding van 
de Heilige Geest staat kunnen wij alle kracht, die de arm kenmerkt 
gebruiken om het goede te doen. Als wij het niet doen dan moeten we 
hem afsnijden en verre van ons werpen, hoe nuttig en onmisbaar hij 
ook schijnt. 

Het gaat in deze twee voorbeelden over zedelijk leden die 
praktisch geoordeeld moeten worden. Men moet de zelfverloochening 
toepassen en ophouden te leven om aan het vlees te voldoen, terwijl 
men in het bijzonder moet werken om zekere natuurlijke neigingen 
niet te laten werken, die ons gemakkelijk meeslepen om te zondigen. 

Vers 31 en 32. De wet veroorloofde een Israëliet zijn vrouw te 
verstoten, om welke redenen dan ook. Maar de Heer zegt dat een 
vrouw niet verstoten mag worden, behalve ingeval van hoererij die 
maakt dat zij overspel doet. Want de band van het huwelijk is 
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onlosmakelijk en kan slechts verbroken worden door de dood of door 
echtbreuk. Wie een verstotene trouwt doet overspel. Alles wat God 
ingesteld heeft moet gehandhaafd blijven in het Koninkrijk der 
hemelen en ook onder de bedeling van de genade, waar wij ons nu 
door genade in bevinden. Beide teksten zijn zeer eenvoudig als wij 
onze eigen gedachten er niet aan toe voegen. Men zou er in willen 
lezen de machtiging om opnieuw te trouwen na een scheiding; een 
gedacht die vreemd is aan het Woord. 

 Wat niet verwerkelijkt is kunnen worden door de mens onder 
de wet kan volbracht worden onder de genade, omdat deze de 
gelovige een leven meedeelt die de kenmerken draagt van zijn bron 
en dat bestuurd wordt door de openbaring die God van zichzelf 
gegeven heeft. Daarom is de wet niet de leefregel voor de christen. Zij 
wordt toegepast op de mens in Adam en die heeft een einde 
genomen op het kruis. De Heer die ons bevrijd heeft van de toestand 
van de mens in het vlees geeft ons zelf het onderwijs dat wij nodig 
hebben om zijn eigen karaktertrekken te openbaren in het Koninkrijk 
waar Hij ons heeft ingevoerd. 

De verstoting kwam in Israël veel voor, dikwijls om onbenullige 
redenen. Daarom zegt de Heer in Maleachi 2:16: ‘Ik haat de 
echtscheiding’. De band van het huwelijk is heilig en moet behouden 
worden met alle ernst die hij vereist. Wij moeten erin openbaren de 
karaktertrekken van God, in liefde en heiligheid waarvan wij 
voorbeelden in Christus vinden. Alleen Mattheüs spreekt over de 
uitzondering betreffende het verstoten. Die woorden in vers 32 
‘behalve uit oorzaak van hoererij’ zijn geen bevel om de schuldige 
door de scheiding te verstoten. In Lukas 16:15 staat die beperking 
niet. Markus, die ons de Heer voorstelt als de volmaakte dienstknecht, 
houdt zich strikt aan de orde gevestigd door de Schepper (Mark. 
10:9). Jeremia 3:9 wat verteld over de ontrouw van Israël, dat 
gehoereerd heeft door de Heer te verlaten, schijnt niet in 
overeenstemming te zijn met de lering in Mattheüs. Het gaat daar 
echter over de manier waarop de Heer zal handelen tegenover het 
volk als het gereinigd zal zijn en in een heel nieuwe toestand zal zijn 
gebracht. Niet meer onder de wet, maar als een voorwerp van de 
goddelijke barmhartigheid, zal het ingevoerd worden in de zegeningen 
van dat hoofdstuk en elders in het profetisch Woord. 

Vers 33-37. De woorden van vers 33 staan niet letterlijk in de 
wet. Maar de Joodse overlevering heeft ze vastgesteld als een korte 
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samenvatting van de wet. Ze betekent dat de eed niet moest worden 
geschonden en ook niet lichtzinnig moet worden geacht. Men moest 
trouw zijn aan de Heer om de eden of geloften te volbrengen (Richt. 
11:39 en Ps. 50:14). Jezus zegt: ‘Zweert ganselijk niet’ (vs. 34). De 
eden waren geoorloofd onder de wet, maar nu de proef met de mens 
gemaakt is en bewezen dat hij zijn verplichtingen niet kan nakomen 
moet hij, die door de genade onderwezen is, niet zweren. De gelovige 
is in de tegenwoordigheid van God geplaatst, waar hij moet blijven in 
het gevoel van de oneindige grootheid van God die liefde en licht is, 
om in alle dingen naar het goddelijke licht te handelen. De majesteit 
van God wordt door deze woorden beklemtoont. De hemel is Zijn 
troon, de aarde de voetbank van Zijn voeten. Jeruzalem de stad van 
de grote Koning. Dat doet de ernst uitkomen die bestond in het 
zweren bij de hemel waar de troon van God is. Die troon is de zetel 
van de Rechter, waaraan allen rekenschap zullen geven. De aarde is 
de voetbank van Zijn voeten, die voeten zullen eenmaal de boze 
vertreden. Jeruzalem de stad van de grote Koning, daar zal Zijn 
heerlijkheid geopenbaard worden en de rechten van God in de 
regering van de gerechtigheid, zullen opgeëist worden. Hoe groot de 
hemel, de aarde en Jeruzalem ook zijn (die men tussenbeide liet 
komen om kracht aan zijn eden bij te zetten), God staat wel boven 
deze plaatsen waar Hij Zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Zou men 
in Zijn tegenwoordigheid iets anders durven uitspreken dan wat waar 
is? Ja of nee is voldoende. Die Hem vreest moet evenmin zweren bij 
zijn hoofd, waarover wij geen enkele macht hebben om één haar 
zwart of wit te maken. Het ‘ja’ moet ‘ja’ zijn en het ‘nee’ ‘nee’. Wat 
meer dan dit is, is uit de boze en niet naar God. In plaats van het 
gesproken woord te versterken komt er dikwijls kwaad door een 
verkeerde zaak te bevestigen. God bij elke gelegenheid tussenbeide 
te laten komen betekent dat men niet voortdurend in Zijn 
tegenwoordigheid leeft. In het verbod te zweren is geen sprake van 
eden die door de overheid worden geëist, maar vrijwillige eden bij elke 
gelegenheid gedaan. Als de christen de tegenwoordigheid van God 
verwerkelijkt zal hij voor de overheid slechts dat zeggen wat hij voor 
God zegt. 

Vers 38-42. Oog om oog en tand om tand. Maar zij die in het 
Koninkrijk der hemelen ingaan moeten genade en barmhartigheid 
openbaren, waarvan zij het voorwerp zijn en wat de Heer op aarde 
heeft geopenbaard. In vers 39 hebben wij de lijdzaamheid tegenover 
hem die geweld gebruikt. Deze lijdzaamheid moet zover gaan dat 
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men zich laat beroven wat ons toebehoort. Zoals de Hebreeërs, die 
met vreugde de roof van hun goederen hadden aangenomen. De 
Heer is er het volmaakte voorbeeld van geweest (zie 1 Petr. 2:23 en 
Jes. 50:6). In vers 40 en 41 moet men goedheid gebruiken door te 
geven en niet afkeren van hem die van u lenen wil. Maar deze 
goedheid zou zijn karakter verliezen als men aan het egoïsme 
voldeed van hen die er misbruik van willen maken door te wandelen in 
een weg tegengesteld aan het Woord. Als er staat zich niet af te keren 
als iemand lenen wil, zo staat er ook: de boze ontleent en geeft niet 
terug (Ps. 37:21).  

Op een algemene manier zij de beginselen van het Koninkrijk 
door de Heer vastgesteld in vers 27-37. De ontwikkeling van de 
gerechtigheid die dit Koninkrijk moet bekleden en de beginselen van 
vers 38-48 doen een tweede karaktertrek van dit Koninkrijk uitkomen, 
namelijk de barmhartigheid die de openbaring is van de liefde van de 
Vader tegenover ellendigen als wij.  

Vers 43. Gij zult uw naasten liefhebben en uw vijand haten. 
Maar de Heer vermaant om te handelen naar de beginselen van de 
goddelijke liefde waarvan Hij de uitdrukking is geweest te midden van 
de mensen die Hem haatten. Een liefde die de beweegredenen in 
zichzelf had. Zolang het Koninkrijk niet in heerlijkheid gevestigd is 
moeten zij die er deel van uitmaken leven zoals de Heer heeft geleefd 
te midden van Zijn vijanden. Door hun deelhebben aan het leven van 
Christus kunnen zij hun vijanden liefhebben, goed doen aan hen die 
hen vervloeken en bidden voor die hun geweld aandoen en hen 
vervolgen. Dat heeft de Heer gedaan voor hen die Hem kruisigden, Hij 
bad voor hen: ‘Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’. 
Stefanus, gestenigd door zijn vijanden, volgde van nabij de 
voetstappen van zijn Meester, toen hij deze bede opzond: ‘Heer, 
reken hun deze zonde niet toe’. Als ze zo handelen zullen de 
discipelen tonen dat zij zonen zijn van Hem die Jezus als Vader 
openbaarde, want zij zullen Zijn eigen karaktertrekken openbaren. 

 Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De zon en de 
regen zijn de openbaringen van de goedheid van God tegenover 
allen, bozen en goeden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
Ondanks de opstand en ondankbaarheid van Zijn gevallen 
schepselen voorziet Hij in hun heilige noden (Hand. 14:17). Wij 
moeten navolgers zijn van Hem die goed is en deze goedheid 
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weerkaatsen, waarvan wij het voorwerp zijn. Dit voor hen die de Heer 
en de Zijnen haten en voor wie Hij geduld betoont voordat Hij met het 
oordeel tussenbeide komt. De gelovigen hebben om te handelen 
verhevener beweegredenen dan de zondaren. Want deze kennen de 
liefde van God niet terwijl de verlosten in hun wandel moeten toten dat 
deze liefde het uitgangspunt is van al hun activiteit. Het is niet 
noodzakelijk het leven van Christus te bezitten om lief te hebben die 
ons liefhebben; de tollenaars deden dit ook. Welke beloning zullen wij 
krijgen als wij ons niet verheffen boven de beweegredenen van het 
natuurlijk hart en niet anders doen dan de volken? Het overzicht van 
al deze vermaningen van de Heer staat in vers 48. ‘Weest gij dan 
volmaakt gelijk uw hemelse Vader volmaakt is’. De maat van 
verantwoordelijkheid staat altijd in betrekking tot de openbaring die 
God van zichzelf heeft gegeven in de verschillende betrekkingen die 
Hij met de zijnen heeft vastgesteld. Toen Hij zich aan Abram 
openbaarde als de Almachtige zij Hij tot hem: ‘Wandel voor Mijn 
aangezicht en wees oprecht’ (Gen. 17:1). In heel zijn gedrag moest 
Abram tonen dat hij zich onvoorwaardelijk toevertrouwde aan deze 
oneindige macht van God, voor de vervulling van de beloften. Toen 
God Zijn volk bevrijdde en het uit Egypte liet uitgaan, openbaarde Hij 
zich aan hen als de Here; dezelfde die de beloften gegeven had en 
die trouw is in het volbrengen (Ex. 6:2-3). Hij ging ze het land van de 
belofte geven, bewoond door afgodische volken en Hij vermaant hen 
om niet op die volken te gelijken. ‘Gij zult volmaakt zijn met de Here 
uw God’ (Deut. 18:13). Nu heeft God zich aan ons geopenbaard als 
de Vader, in de persoon van Zijn geliefde Zoon. De maat van onze 
verantwoordelijkheid staat dus in betrekking tot deze volheid van 
liefde en heerlijkheid. Die doet ons de enige Zoon van de Vader 
kennen, waarvan Hij op de aarde de volmaakte openbaring is 
geweest. Wij worden dus geroepen Zijn voetstappen te volgen en de 
karaktertrekken van onze Vader te weerspiegelen, naar het volmaakte 
voorbeeld van de Heer Jezus op aarde. 
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MATTHEÜS 6 

Vers 1-4. In vers 1-18 leert de Heer Zijn discipelen in welke 
geest zij goed moeten doen. De oefeningen van de godzaligheid 
worden aan de ene kant geopenbaard tegenover mensen door middel 
van aalmoezen en aan de andere kant tegenover God door gebed en 
vasten. Ten opzichte van deze drie daden van godzaligheid zegt de 
Heer: ‘Maar gij …’ (vs. 3, 6 en 17). In tegenstelling tot de huichelaars; 
God ziet het hart aan. De beweegredenen die ons doet handelen 
bepalen de waarde van onze daden voor Hem. Deze beweegredenen 
moeten gezuiverd worden in de tegenwoordigheid van God, die in het 
verborgene ziet. Hij ziet de gedachten en overleggingen van de 
harten. ‘Alle dingen zijn naakt en geopend voor Zijn ogen’ (Jer. 17:10). 
Deze kennis moet ons voldoende zijn om niet de goedkeuring van 
mensen na te jagen. Wij moeten daaraan denken in de vervulling van 
alle dienst voor de Heer. Als wij de goedkeuring van mensen zoeken 
en hun lof, dan verliezen we de beloning die van God komt en die Hij 
in de hemel geven zal. Daar zullen we niet met mensen te doen 
hebben. Voor de rechterstoel van Christus zullen de heiligen Zijn lof 
ontvangen, voor dingen waaraan zij geen groot belang hebben 
gehecht. Werken met een grote schijn, met veel vertoon verricht, 
zullen zonder vrucht zijn. De Heer zal inderdaad oordelen naar de 
beweegredenen die hebben doen handelen. De beloning is niet de 
beweegreden die ons moet doen handelen; zij is een aanmoediging 
om in de praktijk van het goede te volharden. Niet de daad van 
aalmoezen zal beloond worden, maar wel de manier waarop zij 
gebeurd zijn. Om aangenaam voor God te zijn in wat we voor het 
welzijn van onze naasten doen, moeten we geen andere 
beweegredenen hebben dan de wil van God en dat wij handelen 
tegenover hen, naar Zijn gedachten van genade tegenover ons. 

In Israël had de beloning voor het goede op aarde plaats onder 
het bestuur van God, maar in het Koninkrijk der hemelen voornamelijk 
in de hemel (zie Matt.5:12 en 6:1). ‘Gij hebt geen loon bij uw Vader 
die in de hemelen is’. Toch heeft de christen ook te maken met het 
bestuur van God op aarde. Want reeds op aarde vindt hij naar de 
beginselen van dat bestuur een beloning voor zijn werkzaamheid. 
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Voor de mensen willen de huichelaars schijnen dat ze met God 
wandelen. Maar Jesaja zegt in hoofdstuk 29:13, mét vers Mattheüs 
6:3, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Hier toont 
de Heer met hoeveel zorg men moet vermijden dat anderen behalve 
onze Vader kennis krijgen van onze werken van barmhartigheid. 

Vers 5-10. In het gebed moet de ziel op een heel bijzondere 
wijze in de tegenwoordigheid van God zijn. Hoe zou men kunnen 
denken dat het gebed een verdienstelijke daad is van de mensen? 
Hun opvatting zoeken in de dingen die alleen God betreffen is 
huichelarij want het is beweren gevoelens van godzaligheid te hebben 
die men niet heeft. Het gebed zoals de Heer het aanbeveelt is een 
daad van afhankelijkheid, vertrouwen en vertrouwelijkheid tegenover 
onze Vader (vs. 6). Alles gebeurd tussen de Vader en zichzelf. Het 
gaat hierom zijn Vader persoonlijke en andere noden bekend te 
maken en niet om het gebed in het openbaar als aanbevolen in 1 
Timotheüs 2. De beloning van het gebed is de verhoring, zoals alle 
zegeningen die voortkomen uit het vertrouwen op God. De Heer 
spreekt ook over de manier waarop wij moeten bidden. Geen omhaal 
van woorden gebruiken. Het gebed is het voorstellen aan God van de 
noden die in Zijn tegenwoordigheid worden gevoeld. De heidenen 
herhaalden werktuigelijk dezelfde dingen voor hun valse goden. 
Helaas bidden velen op die manier, of beter gezegd doen gebeden en 
menen dat hoe talrijker de gebeden zijn hoe meer verdiensten zij 
zullen hebben. Wij moeten tot God naderen met het bewustzijn dat Hij 
weet wat wij nodig hebben. Maar dat is niet voldoende, Hij wil dat wij 
met Hem in de gemeenschap van Zijn gedachten zijn om Hem onze 
verzoeken voor te leggen die Hij verhoren zal omdat ze in 
overeenstemming zijn met Zijn wil. De gebeden moeten werkelijke 
behoeften voorstellen. Nog meer, zij moeten in overeenstemming zijn 
met het karakter van de tijden die zij, die bidden, doormaken en de 
plaats waarin zij zich voor God bevinden. Dit sluit elke omhaal van 
woorden uit. Daarom leert de Heer zijn discipelen hoe zij moeten 
bidden, gezien de tijden en de omstandigheden waarin zij verkeerden 
(vs. 9 en 10). Het gebed moet allereerst de heerlijkheid van God op 
het oog hebben, Zijn belangen en de openbaring van Zijn rechten op 
aarde. De eerste drie beden hebben daarop betrekking, de laatste vier 
hebben betrekking op de behoeften van de discipelen. Ze worden 
gericht tot de Vader in de hemelen, niet de Heer (de Eeuwige) riepen 
ze aan, want Jezus was op de aarde, Hij openbaarde de Vader. Het 
was nog niet het genot van de betrekking van kinderen met de Vader 
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zoals dit later plaats had na de verlossing en door de inwoning van de 
Heilige Geest in hen. In Johannes 17:26 zegt Jezus: ‘Ik heb hun Uw 
Naam bekend gemaakt en zal die bekend maken’. Hij had Hem 
bekend gemaakt toen Hij bij de discipelen was en Hij zal die bekend 
maken als Hij zal zijn opgestaan en door hen met zich te plaatsen op 
het terrein van de verlossing, in dezelfde betrekking als Hijzelf met de 
Vader en Zijn God. Alleen in Mattheüs wordt gezegd ‘Vader die in de 
hemelen is’. In Johannes wordt deze uitdrukking niet gebruikt door de 
Heer omdat de Vader gezien wordt in de persoon Zijns Zoons. ‘Die Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Het gebed dat de Heer leerde 
was in overeenstemming met de toestand waarin de discipelen zich 
toen bevonden. Zij hadden Jezus aangenomen, Hij die door het volk 
verworpen was en zij verwachtten dat Hij zijn heerlijke regering 
vestigen zou. Krachtens het werk van de verlossing en de 
verheerlijking van de Zoon de Mensen wordt het Koninkrijk der 
hemelen ingewijd. Maar het bekleedt een verborgen karakter door het 
feit dat de Koning verborgen is in de hemelen en dat alleen het geloof 
Zijn heerlijkheid ontdekt en zich aan Zijn gezag onderwerpt. Wij leven 
dus in de tijd van het Koninkrijk in verborgenheid. De discipelen waren 
in de positie waarin het Joodse overblijfsel zich zal bevinden, met 
uitzondering dat de Heer nog in hun midden was. Daarom kan het 
gebed dat Hij onderwijst niet in gebruik genomen worden in de 
Gemeente die door het geloof ingevoerd is in de geestelijke en 
hemelse zegeningen, mét de kennis van een volbrachte verlossing, 
terwijl zij de Heer verwachten om ingevoerd te worden in de hemel. 
Toch zijn de beginselen in dit gebed vervat toepasselijk in de 
tegenwoordige tijd. We moeten altijd in de eerste plaats denken aan 
de heerlijkheid van God. Wij wensen de heerlijke regering van de 
Heer gevestigd te zien, want wij zullen met Hem heersen. En wij 
wensen ons te gedragen tegenover onze naaste zoals de Heer het 
ons aanbeveelt, terwijl we bewaard worden voor het kwaad. Maar de 
gelovige bevindt zich in een sfeer van verhevener zegeningen dan die 
de discipelen konden verwerkelijken, zodat hij behoeften heeft die 
verre die van de discipelen overtreffen in de toestand waarin zij zich 
toen bevonden en waarin het toekomstig overblijfsel zich zal 
bevinden. 

De Naam van Jehova was niet door Zijn volk geheiligd (lees 
Ezech. 36:23). Tegengesteld aan wat het ongelovige volk deed 
moesten de discipelen de Naam van de Vader heiligen, terwijl zij 
wachtten dat de naam van Jehova zou geheiligd worden door de 
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oordelen die op Israël zouden komen én over de volken, maar ook 
door het herstel dat Hij Zijn volk zou geven (Jes. 29:22-23, Ezech. 
20:41 en 28:25). De Naam van de Vader heiligen is bewustzijn 
hebben van Zijn heiligheid en handelen overeenkomstig in al ons 
gedrag. Dat houdt in een wandel in heiligheid, een wandel die het volk 
niet heeft verwerkelijkt en de Gemeente evenmin. ‘Weest heilig, want 
Ik ben heilig’. Wij staan in betrekking met de heilige God, dat geeft de 
maat van onze verantwoordelijkheid aan.  

Vers 10. ‘Uw Koninkrijk kome’. De vestiging van het Koninkrijk 
was de wens van de discipelen en zal ook die van het toekomstig 
overblijfsel zijn. De Gemeente wacht eveneens deze openbaring van 
Zijn heerlijkheid na Zijn opneming. Het is het Koninkrijk van de Vader 
(13:43), het hemels deel van het Koninkrijk is het Koninkrijk van de 
Vader, terwijl het aardse deel het Koninkrijk van de zoon is. 

Vers 10. ‘Uw wil geschiede’. Dat zal gebeuren als Christus 
regeert. In de hemel volbrengen de engelen de wil van de Heer (lees 
Ps. 103:20), terwijl tot op dit ogenblik de mensen slechts hun eigen wil 
hebben gedaan. Eenmaal zal de aarde vol zijn van de kennis des 
Heren en dan zullen de mensen Zijn wil volbrengen onder de scepter 
van de Zoon des mensen. 

Vers 11. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Deze bede 
drukt de dagelijkse afhankelijkheid uit voor alle behoeften van het 
tegenwoordige leven. Wij moeten deze afhankelijkheid verwerkelijken, 
wat ook de hulpbronnen zijn waarover wij kunnen beschikken. Die de 
goederen van de aarde bezit moet niet ‘zijn vertrouwen stellen op de 
onzekerheid van de rijkdom, maar op God’ (1 Tim. 6:17). Hij moet 
evengoed op de Heer vertrouwen voor zijn tegenwoordige behoeften 
dan hij die zonder materiële hulpbronnen is. Alles wat men bezit moet 
van God ontvangen worden, aan wie we dank moeten brengen voor 
alle dingen. Men begrijpt wel dat deze bede in het bijzonder 
betrekking heeft op de meer of minder moeilijke omstandigheden 
waarin de discipelen zich bevonden als gevolg van Zijn verwerping en 
Zijn heengaan uit deze wereld. Dit geldt ook voor het godsdienstig 
overblijfsel in de laatste dagen tot aan de vestiging tot aan het 
Koninkrijk der hemelen in heerlijkheid. De christen moet van dag tot 
dag leven terwijl hij de Heer verwacht. Israël in de beste dagen van 
zijn geschiedenis had zulke aansporingen niet nodig, want het bevond 
zich in het land vloeiende van melk en honing. Later moest het door 
de gevolgen van zijn ontrouw meer direct afhankelijk zijn van God 



  Het evangelie naar Mattheüs 

46 

voor zijn onderhoud. Deze bede staat ook in verband met de 
godsdienstige gevoelens van Agur (zie Spr. 30:8-9). 

Vers 12. ‘Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze 
schuldenaren’. Deze bede die ook op ons betrekking heeft 
verondersteld, evenals de voorgaande beden, dat de getrouwen 
moeilijke omstandigheden tegenkomen tijdens de afwezigheid van de 
Heer. Zo zal het met het overblijfsel zijn dat het getuigenis zal 
voortzetten van de discipelen tot wie de Heer zich richtte. Het zal 
godzalig leven zoals beschreven wordt in de Psalmen, genade 
bewijzende tegenover zijn vijanden en God vragend zo tegenover hen 
te handelen. Want het zal altijd het bewustzijn hebben van de schuld 
van het volk in het verleden en van de bestuurlijke toorn van God die 
op hen rust, terwijl ze de vergeving van God verwachten zonder er 
nog het volle genot van te hebben, tot op de dag dat de Messias in 
heerlijkheid zal verschijnen. Daarom leert de Heer Zijn discipelen in 
deze woorden te bidden: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze 
schuldenaren vergeven’. In dit gebed gaat het niet om de vergeving 
van zonden voor het heil van de ziel, maar om de vergeving onder het 
bestuur van God van de zware schuld door het volk gemaakt toen het 
zijn Messias en de genade die Hij Zijn volk bracht, heeft verworpen 
(Matt. 5:26 en 18:34). Deze bede komt uit een oprechte ziel, dankbaar 
dat de genade van God zijn enige hulpbron is. Oprechtheid in het hart 
is noodzakelijk opdat een gebed verhoort wordt. 

Vers 13. ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze’. Wij hebben allen het kwaad in ons, dat wil zeggen de zonde in 
het vlees. Dit laatste wordt gekenmerkt door slechte neigingen; wij 
moeten voortdurend hiervoor waken opdat ze zich niet openbaren 
door uitwendige zonden. ‘Leid ons niet in verzoeking’ zou zó 
uitgedrukt kunnen worden: ‘veroorloof niet dat wij verkrijgen wat ons 
vlees wenst en laat ons niet zonder kracht tegenover gelegenheden 
om het te bevredigen’. Door de werking van het Woord op onze 
gewetens en harten worden wij in staat gesteld de bewegingen van 
onze slechte natuur te onderdrukken en zo van het kwaad bevrijd te 
worden. Als wij niet luisteren naar de stem van God door Zijn Woord, 
kan Hij toelaten dat wij in de verzoeking vallen, opdat wij zouden leren 
onder de werking van satan wat wij hadden moeten leren met God. 
Want nooit kan wat wij een val noemen, dat wil zeggen een meer of 
minder ernstige of openbare zonde plaats vinden, zonder dat de 
schuldige vooraf berispt is in het verborgen en met geduld 
gewaarschuwd is door God. Als God ziet dat wij niet van het kwaad 
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bevrijd kunnen worden zonder een smartelijke ervaring, veroorloofd 
Hij dat wij vallen, zoals in het geval met Petrus. Deze discipel had 
meer vertrouwen in zichzelf dan in de woorden des Heren die hem 
gewaarschuwd had, en hij smaakte de bittere ervaring van de 
dwaasheid en het bederf van het vlees. Maar deze ervaring bracht 
hem tot een volledig oordeel over zichzelf en tot de bevrijding van het 
kwaad. De Heer, wetend dat hij zou vallen, zegt tot hem: ‘Ik heb voor 
u gebeden, opdat uw geloof niet ophoude’ (Luk. 22:32). De Heer 
vraagt niet dat hij niet gezift zou worden,, want Hij wist dat het 
noodzakelijk was dat hij door deze verschrikkelijke beproeving ging. 
Omdat satan gevraagd had om de discipelen te mogen ziften, had de 
Heer gebeden voor Petrus, opdat zijn geloof zou blijven en hij zou 
profiteren van de gevolgen van deze beproeving tot welzijn van zijn 
broeders. Zonder deze barmhartige voorspraak zou hij tot wanhoop 
hebben kunnen vervallen zoals Judas toen hij de afschuwelijkheid van 
zijn zonde ontdekte. Een ander voorbeeld van dit genre vinden we in 
de geschiedenis van Hiskia (2 Kron. 32:31). ‘God verliet hem om hem 
op de proef te stellen om te weten al wat in zijn hart was’. 

De bede, of God ons niet in de verzoeking leidt schijnt in 
tegenspraak te zijn met Jakobus 1:13. ‘Niemand zegge als hij 
verzocht wordt; ik wordt door God verzocht. Want God kan niet 
verzocht worden door het kwaad en Hijzelf verzoekt niemand’. De 
verzoeking tot het kwaad doen heeft zijn oorsprong niet in God maar 
in onze eigen begeerlijkheid, voortkomende uit de zonde die in ons is. 
Als wij deze begeerlijkheid laten werken baart zij zonde. Daarom 
moeten wij het kwaad in zijn wortel aantasten om er van bevrijd te 
worden. Dat leert de Heer Zijn discipelen te vragen in dit gebed. Als 
wij niet bewaard worden voor het kwaad door het oordeel over ons 
zelf, veroorloofd God dat wij in de verzoeking vallen met het oog op 
een volle bevrijding, verwerkelijkt door de dood aan de zonde. Maar 
God is niet de bron van het kwaad; het kwaad komt voort uit de zonde 
die in ons is. 

Er is een ander soort verzoeking of beproeving (Jak. 1:2,3 en 
12). Deze richt zich niet tot het natuurlijke hart door een beroep te 
doen op zijn begeerlijkheden. Zij komt van God die ze zendt, niet tot 
verzoeking van het vlees maar die van het geloof (1 Petr. 1:6, 7). 
Deze beproeving heeft wondervolle gevolgen omdat ze zal bevonden 
worden tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus 
Christus. Ze is, zegt Jakobus, een voorwerp van vreugde. Paulus zegt 
ook dat ‘wij roemen in de verdrukkingen’ (Rom. 5:3), omdat we weten 
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welke gevolgen er uit voortkomen. God beproefde Abraham om de 
grootheid van zijn geloof te doen uitkomen. 

De Heer heeft deze verzoeking verdragen, die van buiten komt. 
‘Hij is verzocht in alle dingen gelijk wij, uitgenomen de zonde’, want Hij 
had de zonde niet in zich. De zonde die verderven wil en onze natuur 
in Adam kenmerkt en zo gemakkelijk het gebruik van onze leden 
opeist om aan zijn begeerlijkheden te voldoen. Verzocht geworden 
door alles wat de vijand Hem kon voorstellen, om Hem af te leiden 
van de weg van de gehoorzaamheid, is de Heer in een volmaakte 
afhankelijkheid van God gebleven, stipt gehoorzamend aan Zijn 
Woord. Daarom is Hij in staat te hulp te komen aan hen die op 
dezelfde manier verzocht worden, dat wil zeggen door het uitwendig 
kwaad en de tegenstrijdige omstandigheden waaraan wij worden 
blootgesteld, vooral in de weg van het geloof. 

Wat de inwendige verzoekingen betreft, die de Heer niet kon 
hebben, komt de Heer ons te hulp om ons er van te bevrijden door 
middel van het Woord. Het Woord dat de gedachten en overleggingen 
van de harten oordeelt brengt hulp aan onze zielen door ons te helpen 
de dood op onze oude natuur toe te passen. Dat vinden we in 
Hebreeën 4:10-13, terwijl in vers 14-16 het medelijden van Christus 
genoemd wordt, die ondersteund en aanmoedigt, in alle dingen 
verzocht zijnde als wij, uitgenomen de zonde. 

Vers 14. Het gaat altijd om het bestuur dat God in deze wereld 
uitoefent, en in het bijzonder tegenover de Zijnen. Er is een 
rechtvaardige beloning voor alles wat we op aarde doen. Onder dit 
bestuur hebben alle dingen hun gevolgen in het goede en het kwade. 
Als wij hardheid tegenover onze broeders gebruiken zal God hetzelfde 
tegenover ons doen (Ps. 18:25-27). In de bedeling van de genade, 
waarin wij de volle vergeving van God genieten volgens de verklaring 
die ons geloof heeft aangegrepen - ‘hun zonden en ongerechtigheden 
zal ik niet meer gedenken’ (Hebr. 10:17) - zijn wij des te meer 
verantwoordelijk tegenover onze broeders en tegenover allen om een 
geest van genade en vergeving te openbaren. Hoe zou het mogelijk 
zijn dat een broeder niet in staat zou zijn broeder te vergeven als hij 
enigszins bewust is van de ernst van de zonden die hij zelf tegen God 
heeft begaan en die God zich niet mee herinnert? Want het is 
onmogelijk dat een broeder ten opzichte van ons even ernstig 
gezondigd heeft als wij tegenover God. Die niet vergeeft handelt in 
eigen gerechtigheid en weet niet wat de zonde is in de ogen van God 
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én de genade die hem heeft vergeven. Hij handelt als hij aan wij zijn 
heer de schuld van zesduizend talenten had vergeven en die zijn 
broeder wurgde omdat hij hem honderd dinaren schuldig was. Hij was 
een boze slaaf (Matt. 18:32). Hij werd aan de beul overgeleverd totdat 
hij zijn schuld betaald zou hebben (vs. 35). ‘Zo zal mijn hemelse 
Vader u doen indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder’. 
In dit hoofdstuk zegt de Heer ook: ‘zo zal uw hemelse Vader ook u 
vergeven, maar indien gij de mensen niet vergeeft, zo zal uw Vader 
uw misdaden ook niet vergeven’. God zal op ons de gevolgen 
brengen van ons gebrek aan genade, terwijl wij op aarde zijn. Dat 
raakt niet de positie van de gelovige voor God. Maar de gelovige moet 
leven in overeenstemming met de verhevene en gezegende plaats die 
hij door het geloof verkregen heeft krachtens het werk van Christus op 
het kruis. Het gebrek aan overeenstemming tussen leer en leven 
verklaart de weinige vreugde die men dikwijls in het leven van een 
christen ontmoet. 

Vers 16-18. Wat over het vasten gezegd wordt heeft hetzelfde 
karakter als dat wat betrekking heeft op de aalmoezen en op het 
gebed. Deze drie openbaringen van het goddelijke leven zijn nauw 
met elkaar verbonden. Het vasten is de uitdrukking van de 
zelfverloochening, het vergeten van de wettige behoeften van het 
lichaam om geheel voor God te zijn. Het ware vasten wordt 
gekenmerkt bij een godsdienstige ziel door het in verootmoediging 
zoeken van de tegenwoordigheid van God, voortgebracht door een 
toestand van dingen die niet aan de gedachte van God beantwoordt. 
Zo zal het zijn voor het overblijfsel van het einde, en het moet 
hetzelfde zijn in de huidige christenheid voor allen die Zijn heerlijkheid 
op het hart dragen. Het vasten wordt in het Woord altijd verenigd met 
verootmoediging, berouw en boetvaardigheid. In veel 
omstandigheden werd het aanbevolen in de geschiedenis van Israël. 
Het moet gebeuren in het smartelijk gevoel van de gebeurtenissen die 
er de oorzaak van waren, en in de geest van gebed. Aan de ene kant 
vormde het een tegenstelling met de feesten die vergezeld waren met 
openbaringen van vreugde, en aan de andere kant maakte het de 
geest meer geschikt om de gedachten van God te zoeken en die te 
kennen. Zedelijk is het vasten afstand doen van alles wat ons het 
onderscheid kan doen ontnemen wat God behaagt in onze wandel en 
dienst, wat die ook zij. In Antiochië vastten de discipelen toen de 
Heilige Geest zei Barnabas en Saulus af te zonderen voor het werk 
waartoe Hij ze riep. En na gevast en gebeden te hebben lieten ze hen 
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gaan. Ze hadden gevast eer zij de leiding van de Geest ontvingen en 
deden het nog na die te hebben ontvangen. Daarna ‘hun de handen 
opgelegd te hebben lieten zij hen gaan’ (Hand. 18:2, 3). Zoals onder 
de wet het vasten een stoffelijke zaak was die bestond in het 
onthouden van spijzen, kon het vasten gedaan worden onafhankelijk 
van de toestand van het hart van degene die vastte. Daarom gaven 
de godsdienstige huichelaars zich er aan over, evenals bij de 
aalmoezen en het gebed, omdat dat hun belangrijk maakte in de ogen 
van de mensen. Hun vasten was zonder waarde voor God. Dat 
verweten de profeten het volk. (Jes. 58; Zach. 7:4-7; Joël 2:12, 13). 
De Farizeeën versierden zich met de uitwendige tekenen van het 
vasten, om godsdienstig te schijnen voor de mensen. Terwijl het ware 
vasten vergezeld wordt met uitwendig berouw voor God met wie we te 
doen moeten hebben. Als het letterlijk vasten niet meer gebeurt zoals 
in het begin van de Gemeente, blijft zijn betekenis in al zijn 
werkelijkheid bestaan. De christen moet leven in een absolute 
scheiding van alles wat het vlees lichamelijk en zedelijk kan opwinden 
en hem de geschiktheid kan ontnemen altijd beter de gedachten van 
God te kennen over zijn gedrag, in alle opzichten. Het is duidelijk dat, 
als wij de zedelijke betekenis van het vasten verwerkelijken, wij ook 
bewaard zullen blijven om de feesttafel te zoeken. De gelovige door 
God gekend zal eenvoudig eten om te leven en niet leven om te eten, 
wetende dat de overmaat in eten en drinken in het algemeen de 
helderheid van de geest wegneemt, die noodzakelijk is voor een 
godvruchtig leven (1 Kor. 10:31). 

De Heer spreekt over een beloning voor het vasten als voor de 
aalmoes en het gebed. Alles wat voor Hem gedaan wordt is Hem 
aangenaam en zal zijn beloning in de hemel hebben. Maar er is een 
beloning waarvan we reeds op aarde kunnen genieten. ‘De 
godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het 
tegenwoordig en het toekomende leven’ (1 Tim. 4:8). 

In vers 19-34 spreekt de Heer over het oordeel van de geest 
der wereld, het oordeel dat de Zijnen moet kenmerken wat betreft de 
rijkdommen en de zorgen. In vers 19-21 zegt Hij waar zich de 
schatten en het hart bevinden. Een schat is niet altijd een materiële 
rijkdom, het is de uitdrukking van de waarde die het hart aan een 
voorwerp geeft. De schatten van de aarde nemen niet alleen een 
einde maar staan bloot aan verwoesting van mot en roest; niets 
verzekerd het bezit er van. De schatten van de hemel zijn buiten 
ieders bereik, onbeweeglijk en eeuwig. Die moet men verzamelen, 
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daaraan moet het hart zich hechten en ze waarderen. Zij worden een 
kracht die voor hen die ze bezitten, doet wandelen terwijl ze vruchten 
voor de hemel voortbrengen (Ef. 5:9). ‘Vergadert’ betekent een grote 
hoeveelheid verzamelen. Alleen het vernieuwde hart kan de hemelse 
dingen waarderen en hij vermeerdert zijn schat door altijd meer en 
beter te leren kennen Hem, die er het voorwerp van is en alles voor 
Hem te doen. Dat begreep Paulus op de weg naar Damaskus. 
Voortaan beschouwde hij alles als verlies wat niet van Christus was. 
Als ons hart niet in de hemel is en bezig met Christus, verliezen we 
onze tijd in deze wereld. Het hart volgt noodzakelijk het voorwerp 
waaraan het gehecht is. Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn 
(vs. 21). 

Vers 22 en 23. Het oog is het venster van de ziel. Daardoor 
dringt het Goddelijke licht in ons binnen. Om de schat te waarderen, 
die Christus is, en zich in overeenstemming daarmee te gedragen 
moet men een eenvoudig oog hebben. De lamp van het lichaam is het 
oog; als dat eenvoudig is zal het lichaam verlicht zijn. Het eenvoudige 
oog in de natuur is een oog dat maar op één voorwerp tegelijk gericht 
kan zijn. Zo is het oog van de mens. Als het hart Christus kan 
waarderen zal het hele lichaam door Hem bestuurd worden. De mond, 
handen en voeten zullen geleid worden om te doen alles wat voor de 
Heer aangenaam is. Maar als uw oog boos is zal uw hele lichaam 
duisternis zijn. Het tegengestelde van het eenvoudig oog wordt niet 
genoemd ‘samengesteld oog’ maar ‘boos oog’ Het is boosheid een 
ander voorwerp te hebben dan Christus en niet door onze liefde voor 
Hem geleid te worden. Als het oog op andere voorwerpen gericht is 
zal het hele lichaam vervuld zijn met wat het bezighoudt. Dat zal het 
besturen en zo zal het met zedelijke duisternis vervuld zijn. Als het 
oog niet eenvoudig is zal het licht, dat men zou hebben kunnen 
krijgen, duisternis worden en hoe groot zal die duisternis zijn! Groter 
dan bij hen die nooit met het licht in aanraking zijn gekomen. Dat zal 
plaatsvinden in de belijdende christenheid, evenals voor Israël. Met de 
Joden zal gebeuren wat de Heer in hoofdstuk 12:43-45 zegt: ‘Als de 
boze geest uitgegaan uit een mens, het huis leeg vindt, zal hij met 
zeven andere geesten terugkomen, bozer dan hijzelf, en het laatste 
van die mens zal erger zijn dan het eerste’. 

Vers 24-34. De discipelen tot wie de Heer Zijn onderwijs richt in 
hoofdstuk 5, 6 en 7, leven in een tijd van getuigenis, lijden en strijd die 
de vestiging van Zijn Koninkrijk in heerlijkheid voorafgaan. De 
weinigen die Hem omringden vertegenwoordigden hen die geroepen 
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zouden worden Hem te volgen na Zijn heengaan uit deze wereld. Zij 
die in Zijn afwezigheid tegenstand zouden ontmoeten van de 
tegenstander en zijn trawanten, vóórdat de dag zou komen dat de 
macht van de koning zou aanbreken om al Zijn vijanden te verslaan. 
Zodat allen, of dat het nu gaat om de discipelen zelf, of om het 
toekomstig overblijfsel dat hun getuigenis zal voortzetten, óf om hen 
die in de tussentijd de gemeente vormen van Pinksterdag tot Zijn 
wederkomst, zij hebben de vermaningen en waarschuwingen nodig 
die de Heer de Zijnen gaf die met Hem op de berg waren. Als het 
Koninkrijk zal gevestigd zijn in heerlijkheid zullen deze onderwijzingen 
niet meer nodig zijn. Hoewel zelfs in die heerlijkheid het aardse volk 
en de volken altijd het voorwerp zijn van de waakzame zorg van de 
Koning, opdat de zegen niet in gevaar komt. Nu leven we in de tijd 
van het Koninkrijk in verborgenheid. Wij erkennen door het geloof de 
rechten en heerlijkheid van Hem die éénmaal in kracht zal heersen 
over het heelal. Wij moeten Zijn karaktertrekken vertonen door onze 
wandel in overeenstemming te brengen met de beginselen van het 
Koninkrijk, zoals in deze toespraken wordt uiteengezet. 

Vers 19-21. De Heer vermaant ons geen schatten op aarde te 
verzamelen door ons te tonen wat zij in werkelijkheid zijn, op een 
aarde die door de noodzakelijke oordelen bij de vestiging van het 
Koninkrijk weldra zal worden gezuiverd. Nu reeds ontdekt het geloof 
het voorbijgaand karakter van alle dingen die zichtbaar zijn, en hecht 
zich aan de eeuwige werkelijkheden. Als de schat in de hemel is volgt 
het hart de schat. Christus is het voorwerp van de genegenheid van 
de vernieuwde ziel die zich afkeert van de leugenachtige ijdelheden, 
en daarin slechts een lokaas ziet van de begeerlijkheden waardoor de 
god van deze eeuw de mensen naar het verderf sleept.  

Vers 24. Zo worden de rijkdommen een meester aan wie het 
menselijk hart wordt onderworpen. Als wij God door het geloof 
toebehoren kunnen wij niet onderworpen worden aan een ander 
gezag dan het Zijne. Als Mammon ons hart bezit zullen we Hem 
verachten die wij zeggen te kennen, lief te hebben en te dienen.  

Vers 22 en 23 geven ons het noodzakelijke licht opdat wij 
onderscheiden wie van de beide meesters het verdient ons hart te 
bezitten en door ons gediend te worden. Want het is duidelijk dat wij 
ons hechten aan allebei tegelijk. Met een eenvoudig oog, dat wil 
zeggen slechts één voorwerp hebbend, zullen wij de onwaardige 
afgoden verwerpen en zal ons hele lichaam (ons zedelijk wezen) 
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verlicht worden. De Heer zegt niet: ‘als uw oog samengesteld is’, 
maar als het ‘boos’ is. want het is een ongerechtigheid voor hen die 
belijden Hem te kennen en Zijn gezag te erkennen, hun 
genegenheden aan een ander voorwerp te geven dat een afgod van 
afgunst wordt en de verontwaardiging opwekt van Hem die alle recht 
op ons heeft. Door het geloof had Mozes de waarheid gezien die de 
afscheiding vormt met de afgoden en had zich aan de God van zijn 
vaderen gehecht. Hij achtte de smaadheid van Christus grotere 
rijkdom dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning 
(Hebr. 11:26). 

De mensen menen rijkdommen te bezitten en weten niet dat 
deze over hen heersen. Daarom noemt de Heer ze bij de naam valse 
goden der heidenen; Mammon, die gezag over hen voerde door 
middel van de rijkdommen. Hoe diep is de zedelijke duisternis van 
een hart dat het licht verwerpt en zich hecht aan wat hem afkeert van 
de ware God, de enige bron van licht, leven en geluk. Deze 
vermaning om de rijkdommen niet lief te hebben moest hen die de 
Heer omringden wel verwonderen. Want stoffelijke goederen behoren 
tot de zegen van het volk Israël onder de wet. Toch konden de 
godvruchtige zielen, gehecht aan het Woord reeds onder het oude 
verbond onderscheiden dat God voor hen die Hem liefhebben 
zegeningen in reserve had, van een verhevener karakter dan de 
vergankelijke dingen. Herhaaldelijk verklaren de schrijvers van het 
Oude Testament dat alle pogingen om ze te krijgen en daarin een 
duurzaam geluk te vinden, nutteloos zijn en bij de dood eindigen (Spr. 
23:4-5). Salomo vat zijn ervaringen samen in: ‘IJdelheid der 
ijdelheden, alles is ijdelheid’ (Pred. 1:12) en Agur in Spreuken 30:8. 
Asaf zegt dat de boze in de wereld vooruitgaat terwijl de rechtvaardige 
dagelijks kastijding ondervindt (Ps. 73:12). Maar hij leert in het 
heiligdom dat hij daardoor bewaard wordt voor gladde plaatsen die 
ten verderve leiden (vs. 18). Wij zien daaruit dat God de gedachten en 
genegenheden der Zijnen boven de zichtbare dingen wilde verheffen 
vóórdat de hemelse zegeningen werden geopenbaard (Ps. 62:10). De 
gelijkenis van de rentmeester in Lukas 16 leert dat de mens, ontrouw 
aan God in de bediening van de aardse goederen onder het oordeel 
staat, zodat alle stoffelijke rijkdommen hem met het tegenwoordige 
leven worden ontnomen. Men moet ze dus gebruiken ter heerlijkheid 
van God, met het oog op de tijd dat we ze niet meer zullen hebben. 
Zo kunnen we vruchten verzamelen voor het toekomende leven en de 
Heer dienen. De meester prijst de rentmeester om zijn 
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voorzichtigheid, niet om zijn ontrouw. Alles wat ons voor een tijd wordt 
toevertrouwd behoort de Heer toe en moet aan Zijn dienst gewijd 
worden.. Er zal een beloning van Zijn kant zijn in Zijn dag voor alles 
wat voor Hem wordt opgeofferd. Om deze onrechtvaardige 
rijkdommen te gebruiken in de dienst van de Heer, moeten we niet 
onze genegenheden aan hechten, alsof ze ons eigendom waren. Ze 
zijn onrechtvaardig omdat ze niet van ons zijn en wij moeten ze niet 
tot eigen voordeel onttrekken, maar ze beheren voor Hem die ze ons 
heeft toevertrouwd en die ze spoedig ons zal afnemen. Het is 
onrechtvaardig onze genegenheden af te leiden van Hem die alleen 
waard is onze harten te bezitten, om ze over te dragen op vergankelijk 
goed dat wij spoedig zullen achterlaten. 

Wij moeten geen stoffelijke goederen zoeken, maar geestelijke 
goederen verzamelen om rijk te zijn in God. De jeugd is de zomer van 
het leven, het gunstige jaargetijde om voorraden te maken voor de 
hemel. Daartoe moet men zich voeden met het Woord en de dingen 
zoeken die boven zijn. De mier is het voorbeeld van deze 
werkzaamheid; zij verzameld in de oogst (Spr. 6:6-8). In Spreuken 
10:5 staat: ‘Die verzamelt in de zomer is een wijs zoon, die slaapt in 
de oogst is een zoon die beschaamd maakt’ (zie ook vers 4). De mier 
geeft ons het beeld van de ware wijsheid, die bestaat in het 
verzamelen voor de slechte dagen, geen tijdelijke goederen maar 
geestelijke goederen. Een toegewijd dienstknecht van de Heer, 
hulpbehoevend en blind, zei aan het einde van zijn leven ‘Ik lees mijn 
Bijbel’ en zei in zijn hart al de schatten die hij verzameld had in de 
beste dagen van zijn leven. 

Vers 25 en 26. Als we God dienen moeten we geen zorg 
hebben voor de behoeften van het leven, voor voedsel en kleding. 
Door de mens een plaats op de aarde te geven heeft God wondervol 
voorzien in alles wat betreft het onderhoud van het leven dat Hij hem 
heeft gegeven. In de hof van Eden kon hij vrij genieten van alles wat 
de goedheid van de Schepper tot zijn beschikking had gesteld en om 
zijn betrekking tot Hem te verwerkelijken. Na de zondeval heeft God 
niet opgehouden Zijn zorgen te geven aan Zijn schepselen, terwijl Hij 
ze plaatste in Zijn rechtvaardig en heilig bestuur onder de gevolgen 
van hun ongehoorzaamheid. Daarna heeft Hij Zijn liefde tegenover de 
mens getoond door hen een Heiland te geven in Zijn geliefde Zoon, 
die Hij gezonden heeft om het verlossingswerk te volbrengen. Allen 
die in Hem geloven zijn bevrijdt van de eeuwige dood. Kunnen zij die 
de voorwerpen van deze wondervolle gunst zijn, er nog aan twijfelen 
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dat zij voor alle behoeften van het leven kunnen rekenen op Zijn 
macht en liefde? Als Hij Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard voor ons, 
hoe zal Hij ons met Hem niet alle dingen schenken? God zorg voor de 
vogels van de hemel, ‘Uw Vader voedt dezelve’. Zal Hij dan niet voor 
Zijn kinderen zorgen, aan wie Hij zich geopenbaard heeft als Vader en 
die zo’n grote waarde hebben in Zijn oog? Hij is waardig ons volle 
vertrouwen te hebben, Hij houdt ons leven in Zijn hand (Job 12:12; 
Ps. 104:27-28). Hij heeft het leven gegeven, Hij zal ook het voedsel 
geven. Hij heeft het lichaam gegeven, Hij zal de kleding geven om het 
te bedekken. 

De christen kent zijn betrekking als mens tot zijn Schepper, wat 
de andere aardse schepselen niet kennen. Nog meer, hij heeft God 
leren kennen in een nauwe en gezegend karakter, dat van Zijn Vader 
die Zijn geliefde Zoon ons heeft geopenbaard. Hij openbaarde te 
midden van de mensen de heerlijkheid van de Vader, en door het 
werk van de genade werd in de harten van velen deze openbaring 
vergezeld van de mededeling van het goddelijk leven. Zodat zij door 
Zijn Woord in hen te werken met macht aangetrokken werden tot de 
Zoon en in Hem geloofden. Petrus zei: ‘Gij hebt de woorden van het 
eeuwige leven’ (Joh. 8:66). Nu is de Heilige Geest gegeven op grond 
van het verlossingswerk, de christen kent de oneindige liefde waarvan 
hij het voorwerp is van de zijde van zijn God en Vader en zijn plaats 
voor Hem in Christus. Genietend van zo’n gunst moet hij gekenmerkt 
worden door een onbegrensd vertrouwen in de liefde van de Vader in 
Zijn beloften. Al hadden de discipelen het voorrecht de Heer te 
kennen en Zijn Woord lief te hebben, ze waren nog niet verzegeld met 
de Heilige Geest en hadden niet de zekerheid van de vergeving die 
het heil, dat het werk op het kruis geheel volbracht is, geeft. Het 
overblijfsel dat de openbaring van de heerlijkheid van Christus en de 
vestiging van het Koninkrijk zal verwachten, zal in een gelijke positie 
zijn als de hunne en de bergrede zal hun kostbaar zijn. De naam 
‘hemelse Vader’ die vele malen aan God wordt gegeven in deze 
hoofdstukken, drukt de betrekking uit van een gelovig overblijfsel met 
Hem op de aarde, terwijl wij door de Heilige Geest op Pinksteren 
gegeven, Hem kennen als de God en Vader van onze heer Jezus 
Christus. Dit terwijl wij de voorwerpen zijn van dezelfde gunst en 
dezelfde liefde als Hij en wij in Hem geplaatst zijn in de hemelse 
gewesten. 

Vers 27. ‘Wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte 
toevoegen?’ Wij moeten onze onmacht in elk opzicht verwerkelijken. 
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Als wij het bewustzijn hebben van de almacht van onze God en van 
Zijn oneindige liefde, kunnen wij Hem in rust en vrede alles overgeven 
wat ons betreft. Het gebeurd soms dat onze zorgen voortkomen uit de 
behoefte onszelf te verhogen en te verkrijgen wat God ons niet heeft 
gegeven. Dit wordt aangegeven door de wens een el aan onze lengte 
toe te doen. Deze wens is niets anders dan de trots van het menselijk 
hart. Wij worden vermaand tevreden te zijn met het tegenwoordige 
(Hebr. 13:5). Als onze harten vervuld zijn met de liefde van God zullen 
we niets begeren en zullen we voldaan zijn met wat God ons geeft. 

Vers 28-30. Evenals het voedsel is de kleding noodzakelijk, 
God geeft die. Hij heeft ze Adam en Eva gegeven om hun naaktheid 
in deze wereld te verbergen en Hij heeft de gelovige bekleedt met de 
mantel der gerechtigheid om toegelaten te worden in Zijn 
tegenwoordigheid. Daarvan waren de dierenvellen na de zondeval 
een beeld. Zoals God in dit kleed heeft voorzien, dat ons veroorloofd 
ons in vrede met Hem te bevinden geeft Hij ons de kleding die nodig 
is voor het tegenwoordige leven en moeten dit van Hem verwachten. 
De arbeid van de mens is niet in staat hem een kleed te geven gelijk 
aan die van de leliën in het veld. Zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid 
was niet bekleed als een van deze. Zonder bewustzijn te hebben van 
hun bestaan en zonder te hebben bijgedragen tot hun wonderschone 
sieraad, verkondigen zij door hun schoonheid de grootheid van Hem 
die ze geschapen heeft. Als we naar ze kijken leren wij belangrijke 
lessen. Allereerst leren zij ons onvoorwaardelijk te vertrouwen op 
onze Vader. Zeker als Hij het gras van het veld zó bekleedt dat ze 
snel verwelken en afgesneden wordt, hoeveel te meer zal Hij zorgen 
voor kleren van Zijn geliefde kinderen. Te tweede in de manier 
waarop de leliën groeien, zien we hoe dit geestelijk leven zich kan 
ontwikkelen dat wij van God hebben gekregen. ‘Zij arbeiden niet en 
spinnen niet’. Aan de ene kant keren zij hun bloembladeren naar de 
zon om van zijn weldoende stralen de sterkte en de noodzakelijke 
levenskracht te ontvangen. Aan de andere kant drijven zij hun wortels 
in de grond en putten er het vocht uit dat ze voedt. Zo moet de 
gelovige zijn blikken richten op Hem die hij met ongedekt aangezicht 
kan aanschouwen in de heerlijkheid, om veranderd te worden naar 
Zijn zedelijke beeld. Vervolgens moet hij zich voeden met de 
geestelijke en zuivere melk van het Woord, waardoor hij zal opwassen 
tot behoudenis. Omdat we afhankelijk zijn van God voor onze kleding 
moeten we met Hem rekening houden, om te kiezen wat Hem 
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behaagt om ons te kleden, in plaats te voldoen aan de trots van het 
vlees door de wereld in dit opzicht na te doen. 

Vers 31-32. Deze verzen zijn de conclusie van wat voorafgaat, 
de vermaning om ons geen zorgen te maken over het tegenwoordige 
leven. Dat wil niet zeggen dat we zorgeloos of lui moeten zijn; het 
Woord oordeelt deze gebreken streng. De Heer leert ons eenvoudig 
op God te vertrouwen en op onze hemelse Vader, in alle 
omstandigheden van het leven. Hij weet dat wij al deze dingen 
behoeven. Dat moet voor ons voldoende zijn. Men begrijpt dat de 
volken ze zoeken, want ze hebben de afhankelijkheid van de 
Schepper verlaten. Zij staan niet zoals de gelovige in betrekking tot de 
hemelse Vader. 

Vers 33. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’. Onze 
grote zorg moet zijn te wandelen in overeenstemming met de 
karakters van het Koninkrijk van God, waarin wij gekomen zijn door de 
nieuwe geboorte, Zoals de heer tot Nicodemus zei in Johannes 3:5. In 
dit Koninkrijk moeten wij in praktijk brengen wat rechtvaardig is in 
Gods oog en wij zullen deel hebben aan de heerlijkheid als deze 
geopenbaard zal worden. Want het Koninkrijk van God kenmerkt in 
onze bedeling zich niet in eten en drinken maar in gerechtigheid, 
vrede en vreugde in de Heilige Geest (Rom. 14:17). Dat moeten we 
zoeken, geheel er zijn voor de belangen van de Heer, en alle andere 
dingen zullen erbij gegeven worden.  

Vers 34. Als laatste conclusie vermaant de Heer de zijnen niet 
bezorgd te zijn voor de dag van morgen. Omdat God zorgt voor alles 
wat ons betreft, kunnen wij voortgaan dag aan dag in vol vertrouwen 
op Hem. Zoals Hij voorziet in het tegenwoordige zal Hij morgen 
zorgen als wij nog op aarde zijn. Dit weet Hij alleen, want wij kunnen 
vandaag nog bij de Heer zijn. De toekomst behoort ons niet. God kan 
toelaten dat wij geoefend worden. Maar dat gebeurd om te leren op 
Hem te rekenen. Hij wil dat wij onze zorgen op Hem werpen, want Hij 
zorgt voor ons (1 Petr. 5:7 en Hebr. 12:1, 2). Wij moeten niet bij het 
kwaad van vandaag het kwaad van de morgen voegen die we 
misschien niet zullen zien; de moeite van elke dag is genoeg. Drie 
maal zegt de Heer in dit hoofdstuk: ‘weest niet bezorgd’. De gelovige 
heeft geen enkele kracht in zichzelf, daarom moet zijn leven 
gekenmerkt worden door afhankelijkheid. Die wordt uitgedrukt door 
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het gebed, waarin hij alles aan God voorstelt wat hem betreft, niet om 
zorgeloos te leven maar in de werkzaamheid onder het oog van God. 
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MATTHEÜS 7 

Vers 1 en 2. ‘Oordeelt niet…’ Het gaat hier niet om het oordeel 
dat de gemeente moet uitoefenen om zich te reinigen van het kwaad 
dat zich in haar midden openbaart. Als wij met werkelijke zonden te 
doen hebben zegt het Woord wat wij moeten doen om ons daarvan te 
reinigen. Hier waarschuwt de Heer tegen de neiging van onze harten 
om de beweegredenen te oordelen die onze broeders doen handelen, 
of hen met wie wij in aanraking komen. God alleen kent ze, want Hij 
alleen kan in de harten lezen. De liefde denkt geen kwaad. Als we 
handelen naar 1 Korinthe 13 en Romeinen 14 zullen wij ervoor 
bewaard worden onze broeders te oordelen. Integendeel, wij zullen 
hen beweegredenen toeschrijven naar Gods gedachten in wat ze 
doen, er aan denkend dat zij de heerlijkheid van Hem zoeken. ‘Wie zijt 
gij, die een anders dienstknecht oordeelt, hij staat of valt zijn eigen 
heer’ (Rom. 14:4, 7 en 8). Het Woord veronderstelt dat de heiligen in 
hun normale toestand zijn en dat zij daarom leven en handelen; niet 
om hun wil te doen maar de wil van de Heer. Als er kwaad in de 
beweegredenen is die de gelovige doet handelen, en hij zich niet 
oordeelt zal God toelaten dat dit kwaad openbaar wordt door daden 
ten opzichte waarvan wij zullen moeten handelen naar het Woord, 
hetzij door voetwassing, hetzij door de tucht als geëigend voor dit 
geval. Het kan gebeuren dat wij in het oordeel over de 
beweegredenen die anderen doen handelen, juist zien. Maar iemand 
heeft gezegd, wij oordelen onszelf als wij het uitspreken, omdat wij de 
beweegredenen beoordelen die anderen doen handelen, naar 
beweegredenen die onszelf zouden doen handelen. 

Alle dingen hebben hun gevolgen onder het bestuur van God. 
Als wij onze broeders een goede maat van zegen toemeten zullen wij 
een overmatige maat terug ontvangen van God. Echter, als wij geen 
liefde hebben voor hen door op een wettische manier te handelen, 
door ze te concretiseren en ze te oordelen bij elke gelegenheid, zullen 
wij van anderen ook een behandeling van onbarmhartigheid 
ondervinden. Tegenover allen moeten wij in liefde handelen omdat we 
dragers in deze wereld zijn van zegen, genade en licht. De genade 
die wij ervaren moet van ons uitstralen in woord en daad, goedheid en 
toewijding. Zo zullen wij navolgers van God zijn als geliefde kinderen 
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(Ps. 18:25 en 26, Matt. 5:7). Het geval van Adoni Bezek is treffend. Hij 
erkend dat de jammerlijke behandeling rechtvaardig was, en het 
gevolg van de behandeling die hij zijn vijanden had doen ondergaan 
(Richt. 1:6 en 7). ‘Naar wat ik gedaan heb heeft God mij vergolden’. 

De bergrede is gericht tot het godsdienstig overblijfsel dat de 
kenmerken van het Koninkrijk moet openbaren vóór de Koning in 
heerlijkheid verschijnt. Dit was het geval met de discipelen en waartoe 
ook wij geroepen worden tegenover de wereld, wij die de brief van 
Christus zijn. Wij geven bij voorbaat te kennen wat dit Koninkrijk zal 
zijn als het in heerlijkheid gevestigd zal worden door de verschijning 
van de Heer en Zijn hemelse heiligen. 

Vers 3. De heer veroordeeld de overhaasting waarmee we een 
kwaad ontdekken en oordelen. Hij kan een broeder zijn terwijl wij niet 
zien dat waaraan wij zelf schuldig zijn een balk vergelijken is met een 
splinter. Wij moeten onszelf en onze wegen oordelen. Als wij dat doen 
zullen we niet zo gemakkelijk geneigd zijn het kwaad bij onze broeder 
te zien. Als wij bezig zijn met het kwaad bij anderen, hebben wij niet 
het noodzakelijk licht om onszelf te oordelen. Dit is een gevaarlijke 
toestand van de ziel die over hem, die er zich in bevindt, het strenge 
verwijt van de Heer over zich brengt. De huichelarij die hem kenmerkt 
(vs. 5) brengt hem ertoe voor anderen en voor zichzelf zijn eigen 
schuld te verbergen. Door gebrek aan zelfoordeel kan onze toestand 
voor onszelf geheel verborgen zijn, zoals bij David toen Nathan hem 
van zonde kwam overtuigen. Het middel een juiste waardering te 
hebben over onze geestelijke toestand en over onze handelingen is 
ons te zien in de tegenwoordigheid van God en ons te oordelen in het 
licht van de volmaaktheden des Heren (Gal. 6:1). Een geestelijk mens 
is iemand die leeft in voortdurend oordeel over zichzelf en die, nadat 
hij zijn ziel heeft leren kennen weet dat zijn enige hulpbron voor 
hemzelf is in de genade en de barmhartigheid van God. Dat stelt hem 
in staat zich met zijn broeder bezig te houden op dezelfde manier als 
de Heer zich voor hem interesseert. Als hij alleen de heerlijkheid van 
God op het oog heeft en het welzijn van zijn broeder zal hij hem de 
voeten kunnen wassen naar de aanwijzingen van het Woord, zonder 
enige gedachte van meer voortreffelijkheid. 

Vers 4 beschouwd de tussenkomst van hem die zich wil 
bezighouden met het kwaad dat hij bij zijn broeder ziet: ‘Laat toe dat ik 
de splinter uit uw oog haal en zie de balk is in uw oog’. Hij kan 
schijnen wijs en heilig te handelen, maar hij is een huichelaar omdat 
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hij niet het kwaad oordeelt waaraan hij zich zelf schuldig heeft 
gemaakt en dat groter is dat van zijn broeder. Men moet het kwaad in 
zichzelf oordelen om het noodzakelijk licht te hebben om zich met een 
anders kwaad bezig te houden. Als wij met God te doen hebben en 
onszelf in Zijn licht zien neemt onze zonde de afmetingen aan van 
een balk in vergelijking met de splinter van onze broeder. Wij moeten 
niet onverschillig zijn voor de wandel van onze broeder, maar in liefde 
kunnen wij hem nuttig zijn en de splinter zelfs wegnemen zonder 
andere tussenkomst dan door het gebed. 

Vers 6. Wij moeten ons gedragen tegenover een ieder naar het 
onderwijs des Heren in de voorafgaande verzen. Maar wij hebben 
onderscheiding nodig om naar Gods gedachte te handelen tegenover 
hen die de kenmerken dragen van honden en zwijnen. Dat zijn twee 
zedelijke trekken van de boze, dikwijls tezamen of afzonderlijk 
genoemd in het Woord (2 Petr. 2:22, Fil. 3:2; Ps. 22:16 en Spr. 26:11). 
Deze dieren zijn het beeld van geweld en bederf, die de mens 
kenmerken die openlijk God tegenstaat. Men moet niet zonder 
onderscheiding het geestelijk voedsel van de gelovige geven aan hen 
die ongeschikt zijn dat te waarderen en ook niet de parels, de 
waarheden van het terrein van het geloof en kostbaar voor de 
gelovige, werpen voor hen die er niets om geven. Voor hen moet men 
zwijgen of het Woord brengen dat op hun geval van toepassing is, 
zoals Paulus dat deed voor Festus. Niet spreken over de voorrechten 
van de gelovige maar over gerechtigheid, matigheid en toekomend 
oordeel (Pred. 12:11). Men moet spreken met onderscheid. Paulus 
zegt tegen Timotheüs: ‘Houd aan tijdig en ontijdig’, dat wil zeggen 
grijp de gelegenheden aan om met wijsheid te spreken (Spr. 15:23, 
Pred. 3:7 en Spr. 23:9). 

Vers 7-11. ‘Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult 
vinden, klopt en u zal opengedaan worden’. Het is goed om met een 
rijk en welwillend koning te doen te hebben die zegt: ‘Bidt en u zal 
gegeven worden’ en die nooit overlast wordt aangedaan als de Zijnen 
zich tot Hem richten; God is altijd bereid te geven. Wij kunnen tot Hem 
gaan in het geval van ons volledig gebrek aan alles. De mens heeft 
zich arm gemaakt door zijn ongehoorzaamheid. Maar als hij in het 
bewustzijn van zijn val gaat tot Hem die rijk is in genade, zal hij 
ontvangen wat hij nodig heeft. Als een reiziger verdwaalt in de nacht 
wordt hij uitgenodigd zijn weg naar Hem te zoeken, die hem de weg 
van het heil kan openen. Hij is uit de tegenwoordigheid van God 
gebannen, maar als hij klopt zal hem opengedaan worden. ‘Die bidt, 
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die ontvangt, die zoekt, die vindt, die klopt die zal opengedaan 
worden’.  

Vers 8. Deze drie aansporingen worden gevolgd door drie 
beloften. God behaagt het te zegenen en te antwoorden op 
behoeften, welke die ook zijn, geestelijk of stoffelijk.. Zodra een mens 
ontwaakt is en gebracht tot afhankelijkheid van God doet hij niet 
nutteloos een beroep op Zijn goedheid. Dat wil niet zeggen dat hij 
onmiddellijk ontvangt wat hij vraagt, zelfs niet dat hij het zal 
ontvangen, want God is een goed en wijs Vader, zoals vers 11 zegt. 
Aan een onbekeerde die ontdekt dat hij zich tot God kan wenden voor 
zijn eigen behoeften zal Hij wel zo antwoorden om zijn vertrouwen 
aan te moedigen om hem tot het heil te leiden. Terwijl Hij als antwoord 
op de beden van Zijn kinderen dikwijls beproevingen zendt die nodig 
zijn, opdat zij gemeten kunnen worden van de gevraagde zegeningen. 
Wijn zijn niet altijd in staat te ontvangen wat God ons wil geven. In ons 
kunnen vele dingen zijn die we eerst moeten oordelen. Maar we zijn 
zeker dat God zal antwoorden naar Zijn liefde en wijsheid. Om ons te 
verzekeren dat onze Vader ons geen schadelijke dingen zal kunnen 
geven in plaats van de zegeningen die we Hem vragen, geeft de Heer 
twee voorbeelden. Geen Vader zal een steen voor brood of een slang 
voor een vis geven (vs. 9). Het zou kunnen gebeuren dat als God ons 
gaf wat wij vragen in onwetendheid wat goed voor ons is, wij een 
steen zouden ontvangen of een slang, dat wil zeggen schadelijke 
dingen. Maar omdat boze wezens, zoals wij van nature zijn, goede 
gaven weten te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer zal uw 
Vader in de hemelen goede gaven geven aan hen die er Hem om 
bidden. Als we bidden kunnen we zeker zijn dat God ons zal 
antwoorden. Maar dat zal Hij doen naar de kennis die Hij heeft van 
wat voor ons past. Een kennis die wij niet altijd hebben. In Johannes 
15:7 leert de Heer hoe de discipelen in staat zullen zijn te vragen wat 
tot de heerlijkheid van God en tot hun welzijn is. ‘Als gij in Mij blijft en 
Mijne woorden in u blijven, al wat gij wilt zult gij bidden en het zal u 
geschieden’. Als wij dat verwerkelijken zullen onze gebeden 
ingegeven zijn door het Woord van God en in gemeenschap met de 
Heer en zullen wij slechts vragen wat in overeenstemming is met Zijn 
heerlijkheid, zodat we zeker zullen zijn van de verhoring.  

Vers 12. Dit vers is een gevolgtrekking van wat vooraf gaat. Wij 
moeten handelen tegenover alle mensen naar de beginselen die de 
wegen van God kenmerken tegenover ons. Hij geeft ons wat wij Hem 
vragen omdat Hij goed is. Maar wat wij willen dat de mensen ons 
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doen moeten wij eerst hún doen. Wij die weten hoe God met ons 
handelt. Dat is de wet en de profeten. De wet stelt ons de volmaakte 
regel van God voor, aan Zijn volk gegeven, en waardoor Hij de mens 
op de proef stelt. Zij stelde vast wat de mens moest zijn voor Hem. 
Terwijl ze het volk tot gehoorzaamheid aan de wet trachtte te 
brengen, verkondigde de profeten de zegeningen die God voor de 
hele schepping zou brengen onder de zegeningen van Christus. Als 
wij in gehoorzaamheid aan het onderwijs van de Heer wandelen 
volbrengen wij de eisen der wet zonder dat wij onder de wet geplaatst 
worden. Wij genieten dan de geestelijke zegeningen door de profeten 
aangekondigd en die verwerkelijkt zullen worden in het Koninkrijk. 
Vers 12 bevestigt wat de Heer zegt in 5:17: ‘Meent niet dat Ik 
gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet 
gekomen om te ontbinden maar om te voleindigen’. De verzen 7-12 
beantwoorden twee gedachten die heden in omloop zijn. Aan de ene 
kant dat wij onbetekenende wezens zijn voor God en dat Hij zich met 
ons bemoeit, en aan de andere kant dat God de wet der natuur heeft 
vastgesteld en ze niet wijzigt. Alsof God onderworpen was aan Zijn 
eigen wetten en Zijn macht niet zou kunnen ontplooien buiten de 
wetten en ten gunste van hen die Hem uit geloof aanroepen! 

Vers 13 en 14. Israël heeft net als ieder mens zijn weg 
verdorven door ongehoorzaamheid aan God. De Heer vergelijkt de 
toestand die er het gevolg van is met een brede weg die tot het 
verderf leidt en waarop men komt door een wijde poort. Op die weg is 
ruimte om aan alle begeerlijkheden van het menselijk hart te voldoen, 
onder invloed van satan die een ieder aanbiedt wat aan zijn 
onverstandige wensen kan voldoen. De Heer is op aarde gekomen 
om de weg te openen die ten leven leidt. Maar de poort die er heen 
leidt is smal. Men kan er niet door met wat ook dat aan het natuurlijke 
hart voldoet. Om erdoor te gaan moet men afleggen alles waaraan de 
mens in het vlees gehecht is en wat op het kruis een einde heeft 
genomen. Daar heeft de Heer het oordeel gedragen dat wij hadden 
verdiend en daar heeft Hij ons de weg geopend die uitloopt op het 
leven in heerlijkheid. Als men door deze poort is ingegaan is de weg 
smal, men kan daar niet zijn eigen wil doen en ook niet gelijkvormig 
zijn aan deze tegenwoordige wereld. Men moet God behagen in alle 
dingen, terwijl men Zijn Woord als enige gids gebruikt. Men moet 
strijden om op de smalle weg in te gaan en strijden om erop te blijven. 
In Lukas 11:12 sprekende over het Koninkrijk: ‘Geweldenaars rukken 
het weg’. In Lukas 16:16: ‘Een iegelijk dringt er met geweld binnen’. 
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Het geweld van het geloof is nodig om alle hinderpalen te overwinnen 
die de vijand voor de poort plaatst om hen te verhinderen die er 
wensen in te gaan en om de wandel te verlammen van hen die 
binnengaan en naar het einddoel lopen. Deze weg heeft de Heer ons 
geopend door zelf te gaan in een volmaakte scheiding van alle 
beginselen van deze wereld. Daarna heeft Hij Zijn leven gegeven om 
ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4).  

Vers 15-20. Na de vermaning om in te gaan door de nauwe 
poort waarschuwt Hij de Zijnen voor hen die komen met de 
aanmatiging dat zij leren, maar slechts valse profeten zijn die zich 
voordoen onder een even aantrekkelijke als bedrieglijke schijn. Zij zijn 
bekleed met een schijn van zachtheid en onschuld als schapen, maar 
van binnen zijn zij verscheurende wolven. In plaats van goddelijke 
zegeningen te brengen, die het deel zijn van hen die luisteren naar en 
in praktijk brengen het onderwijs van de Heer, roven zij tot eigen 
voordeel wat de schapen toebehoort. Zij nemen de sleutel van de 
kennis weg van de zielen die zij verhinderen de zegeningen te 
ontvangen. In Romeinen 16:18 wordt gezegd van hen die in de 
gemeente waren: ‘Want zulken dienen niet onze Heer Christus maar 
hun eigen buik en door vleitaal en lofspraak verleiden ze de harten 
der argelozen’.  

Vers 16. aan hun vruchten zult gij ze kennen. De slechte 
vruchten vertonen zich niet onmiddellijk. Integendeel, het onderwijs 
naar Gods gedachte wordt spoedig openbaar; zijn vrucht bestaat in 
‘alle goedheid, gerechtigheid en waarheid’, (Ef. 5:9). De vrucht wordt 
eerst voortgebracht bij hem die onderwijst en daarna bij hen die 
onderwezen worden; de vrucht van de Geest die is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en matigheid (Gal. 5:22). Wat het onderwijs van een 
ware dienstknecht kenmerkt is de voorstelling van de persoon en het 
werk van de Heer. Onvermijdelijk zullen de vruchten van de Geest, 
die de navolging zijn van de karaktertrekken van Christus, zich dan bij 
hen openbaren die het onderwijs ontvangen. Daarentegen zal geen 
vrucht voorgebracht worden door een valse dienst. De valse profeten 
kunnen geen goede vruchten voortbrengen bij hen tot wie zij zich 
richten, ondanks de zachtheid van hun schijn, evenmin als dorens 
druiven en distels vijgen voortbrengen. Dorens en distels zijn het 
gevolg van de vloek over de aarde, na de zondeval. Zij zijn het beeld 
van wat uit het boze hart van de natuurlijke mens komt. Deze kan 
niets voor God voortbrengen en ook niet de druif die wijn levert en 
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God en mensen verheugd en ook niet de vijgen die tot voedsel dienen 
(Richt. 9:13). Het oordeel zal hen bereiken die, ondanks hun schijn en 
verwaandheid in hun natuurlijke toestand blijven en geen enkele 
vrucht voortbrengen, niet voor God en niet voor de Zijnen. 

Vers 19. ‘Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt 
omgehouwen en in het vuur geworpen’. De goede vrucht kan slecht 
voortgebracht worden door de nieuwe natuur. Men moet opnieuw 
geboren worden om in het Koninkrijk in te gaan en er te werken. In de 
voorafgaande bedeling waren er profeten, want het ging om de komst 
van Christus aan te kondigen en de vestiging van Zijn regering; dat 
zal nog plaats hebben voor de wederkomst van Christus in 
heerlijkheid. Er zijn valse profeten en deze zullen er nog zijn in de 
toekomst. Deze laatste worden beschreven in Mattheüs 24:23-26. 
Tijdens de huidige bedeling heeft men meer te doen met valse 
leraars. Het Woord van God is volledig en bevat alle onderwijs 
waaraan we behoefte hebben tot aan de wederkomst van Christus. 
Het zegt ons alles wat gebeuren zal na de opname der hemelse 
heiligen. Nu zijn er valse leraars die de schriften verdraaien. Dan zegt 
Hij wat ze zullen doen. Daarvoor waarschuwt Paulus de oudsten van 
Efeze in Milete (Hand. 20:29-30). Alle van God gegeven dienst heeft 
tot doel de zielen tot Christus te leiden. Zij die de verkeerde leer 
brengen trekken de discipelen achter zich aan en keren ze van 
Christus af. Wij hebben ook te doen met mensen die het karakter van 
valse profeten dragen, van deur tot deur gaande de waarheid van het 
Evangelie vervalsend en het onderwijs van het Woord verkeerd 
uitleggend wat betreft de toekomende gebeurtenissen. Bij de eerste 
kennismaking stellen zij zich voor als schapen, maar als men hen 
tegenstaat met het Woord vertonen zij spoedig de natuur van de 
dorens en de distels. Zij zijn verleiders die oprecht menen het bij het 
rechte eind te hebben, terwijl zij verblind zijn door de leugens van de 
vijand. Zij verleiden de zielen en zijn ook zelf verleid door de dwaling. 
Er is een verschil te maken tussen de actieve en krachtige 
instrumenten van de vijand en zij die door hen verleid zijn. Judas 22 
en 23 toont ons dat deze laatste bevrijd kunnen worden door de 
kracht der waarheid. In 2 Johannes zien wij hoe wij moeten handelen 
tegenover de anderen.  

In vers 21 tot 23 is er sprake van de dag waarop de gevolgen 
van de wandel op aarde geopenbaard zullen worden. De Heer wil 
werkelijkheid en geen vormen waarmee men zich tevredenstelt tijdens 
Zijn afwezigheid. Belijden dat de Heer onze meester is, is niet 
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voldoende om in het Koninkrijk van God binnen te gaan. De wil van de 
Vader doen, die de Heer is komen openbaren, geeft het recht om er 
binnen te gaan. Deze wil moet in de plaats komen van die van de 
mensen. Maar om die te kunnen doen moet men opnieuw geboren 
worden, dan komt de werkzaamheid voort uit het goddelijke leven. 
Men kan zekere krachtige daden doen, die schijnen gedaan in de 
Naam van de Heer, zonder het goddelijk leven te bezitten (1 Kor. 
9:27). Men kan niet verwerpelijk zijn, dat wil zeggen onherstelbaar 
verloren, na de waarheid van het Evangelie door het geloof te hebben 
aangenomen. Daarentegen kan men verwerpelijk zijn na anderen 
gepredikt en wonderen gedaan te hebben. Zoals zij die ze gedaan 
hebben door satanische krachten. 

De verzen 12-23 beschrijven juist de huidige toestand van het 
Christendom dat de uitwendige belijdenis heeft van het dienen van de 
Heer en de aanmatiging veel dingen voor Hem te doen die meer 
schijn hebben dan het getuigenis van hen die het leven van God 
bezitten en Zijn Woord geloven. In hoofdstuk 13 leest men dat het 
Koninkrijk der hemelen een uitgebreide belijdenis is geworden, te 
midden waarvan de Heer hen erkent die Hem toebehoren. De Heer 
noemt hen ‘te dien dage’ (vs. 22) zoals de apostel in 2 Timotheüs 
1:12, 18 en 4:8. Een dag door Hem gekend waarin alles openbaar zal 
worden. Met het oog op die dag diende Paulus de Heer. Te dien dage 
zal de Heer zeggen tot hen die voorgegeven hebben Hem te dienen: 
‘Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, werkers der 
ongerechtigheid’. Ongerechtigheid in de wandel en onafhankelijkheid 
van God wordt gekenmerkt door de eigen wil van de mensen. 

Vers 24-29. Na Zijn toespraak zegt de Heer wat de gevolgen 
zullen zijn van het feit naar Zijn woorden te horen en in de praktijk te 
hebben gebracht, of van het feit ze gehoord te hebben zonder ze in 
praktijk te hebben gebracht.. God wil werkelijkheid. Men kan het 
Woord horen en er geen enkel voordeel van hebben, zoals de 
mensen uit vers 12-23. Er kan uitwendige werkzaamheid zijn zonder 
een enkele vrucht voor God. Die in praktijk brengt wat hij hoort is 
gelijk aan een wijs man die zijn huis op een rots heeft gebouwd (vs. 
24-25). Daarentegen zal de man die zijn huis op het zand heeft 
gebouwd en zich veilig waant, terwijl hij vreemd blijft aan het 
onderwijs van het Woord dat hij ook bezit, eenmaal de totale val zien 
van alles wat hij gebouwd heeft. In deze wereld is niets zeker dan wat 
steunt op het Woord van God. Alles is wankel op deze aarde. Er komt 
altijd een ogenblik waarop wat de schijn heeft op de proef gesteld 
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wordt. De Heer zegt ‘die deze Mijn woorden hoort en ze doet’. Horen 
en doen heeft dezelfde waarde als ‘de wil van Mijn Vader doen die in 
de hemelen is’ (vs. 21). Zijn woorden hebben hetzelfde gezag dan die 
van de Vader. 

Het overblijfsel van Israël dat zich hechten zal aan de woorden 
tot hen gesproken door de Heer, zal de veiligheid verwerkelijken die 
eruit volgt als in Jesaja 28:17-18. Hij zal rusten op de zekere 
grondslag die de Heer in Sion heeft gelegd, een beproefde steen, een 
kostbare hoeksteen (Jes. 28:16). Jesaja 26:3 zegt: ‘standvastigen 
bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt’. Zo is het 
ook met de Gemeente die op de rots van de openbaring van de 
levende God is gebouwd; de poorten van de Hades zullen haar niet 
overweldigen (Matt. 16:18). 

Wat een genade een huis te hebben, een plaats waarin men 
zich kan terugtrekken, rustig en gelukkig, door te rusten op het Woord 
van God, te midden van een wereld waar men blootgesteld is aan de 
winden van tegenstand door de vijand verwekt en aan alle soort 
noodweer. Voor de christen is alles gegrond op Christus de rots der 
eeuwen, als zodanig geopenbaard door de opstanding uit de doden. 
Ons tegenwoordig geluk, onze schuilplaats, onze hoop bevinden zich 
in Hem en niet op het drijfzand van de menselijke gedachten, 
theorieën en redeneringen. Maar men moet zich herinneren dat, om 
alle rust en zege te verwerkelijken die de kennis van Christus 
verschaft, men Zijn woorden in de praktijk moet brengen en niet alleen 
horen.  

Vers 28-29. De scharen stonden verslagen over Zijn leer. 
Alleen het Woord van God oefent gezag. Zelfs zij die niet geloven 
voelen het verschil tussen dit Woord en dat van mensen. Dit Woord is 
het enige middel waardoor God Zijn werk in de wereld volbrengt. 
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MATTHEÜS 8 

Vers 1-4. Mattheüs heeft een karakter dat betrekking heeft op 
de bedelingen. Door de feiten die hij beschrijft zien we de 
verschillende tijdperken van het Koninkrijk der hemelen vanaf zijn 
aankondiging aan het volk tot zijn vestiging in heerlijkheid. Dit 
Evangelie omvat drie tijdperken:  

1. De Heer stelt het voor door woorden en daden van kracht die 
getuigen dat Hij de Messias was;  

2. het Koninkrijk gevestigd in verborgenheid, de Koning op aarde 
verworpen en opgenomen in de hemel aan de rechterhand van 
God totdat de vijanden gelegd worden tot een voetbank voor 
Zijn voeten; dat is de huidige tijd sinds Pinksteren tot Zijn 
verschijning in heerlijkheid;  

3. begint door oprichting van het Koninkrijk in kracht als de Heer 
opstaat uit de troon van de Vader om bezit te nemen van Zijn 
erfenis.  

Om het Evangelie dit karakter te geven met zijn bedelingen stelt 
de Geest van God de feiten niet altijd in geschiedkundige volgorde. 
Lukas geeft ook geen geschiedkundige volgorde, maar een zedelijke 
volgorde met het oog op ander onderwijs. Markus echter verhaalt de 
feiten in de volgorde dat ze gebeurt zijn omdat hij het schilderij geeft 
van de Volmaakte Dienstknecht. 

Om de beginselen van het Koninkrijk te geven geeft Mattheüs 
de Bergrede als één geheel (ofschoon die niet in één keer is 
uitgesproken) vóór de genezing van de melaatse, hoewel deze de 
Bergrede is voorafgegaan. Het bewijs vindt u in Markus 1:45-45 waar 
de genezing vóór de roeping van de discipelen staat. Interessant is 
het waarom deze genezing onmiddellijk volgt op de Bergrede in 
Mattheüs In Zijn toespraak vertelt de Heer de kenmerken die zij 
moeten bekleden, die deel uitmaken van het Koninkrijk der hemelen. 
Het volk Israël in onreine toestand, waarvan de melaatsheid een 
beeld is in het Woord, kon niet beantwoorden aan de eisen van de 
Goddelijke heiligheid en door zijn onreinheid geen deel hebben aan 
de zegen van het Koninkrijk dat de Heer voorstelde. De tussenkomst 
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van de Koning in genade en kracht was nodig om hén voor te 
bereiden die er deel aan hadden. Daarom komt Hij op dat ogenblik om 
de mens van zijn onreinheid te bevrijden. Zonder dat zou niemand 
deel kunnen hebben aan de zegeningen voorgesteld in de Bergrede 
door de Heer, zowel niet onder de Joden als onder de heidenen. 

De melaatse twijfelde niet aan de macht van Jezus ‘Indien gij 
wilt, gij kunt mij reinigen’. Maar hij twijfelde aan Zijn goedheid. Hij 
kende de genade nog niet die Hem op aarde had doen komen tot 
dicht bij hem om hem te kunnen aanraken en bevrijden van zijn 
melaatsheid. Hij zegt: ‘Ik wil, wordt gereinigd’. Hij kon niet dit woord 
spreken vanuit de hemel, om de zonde. Om onze bevrijding te 
bewerken is Jezus volmaakt mens geworden, ons gelijk uitgezonderd 
de zonde. Hij heeft in absolute heiligheid geleefd wat hem 
veroorloofde niet alleen de melaatse aan te raken zonder zelf 
bezoedeld te worden, maar om hem te reinigen van zijn melaatsheid. 
Hij moet een arm hebben om die uit te strekken naar de onreine, de 
arm des Heren. De hand die nooit te kort geworden is om te bevrijden 
(Jes. 59:1). Dezelfde hand die doorboord zou worden om de zondaar 
te redden, strekte zich op dat ogenblik uit om een ongelukkige te 
bevrijden. Dat was de openbaring van de goddelijke heerlijkheid in de 
volmaakte Mens. 

In Lukas 5 wordt gezegd: ‘Een man vol melaatsheid’. Deze 
bijzonderheid herinnert ons de instelling van de reiniging ven de 
melaatse (Lev. 13:12-13 en Lev. 14), waar de melaatse rein verklaard 
wordt als hij helemaal bedekt is met melaatsheid. De priester had dan 
slechts zijn genezing te constateren. Het is een beeld van de zondaar 
die gebracht is tot de volle kennis van zijn toestand van zonde en bij 
wie geen spoor van eigengerechtigheid is. Als de priester de melaatse 
opzocht, bij wie de melaatsheid over de hele oppervlakte van zijn huid 
was, verklaarde hij hem rein naar het bevel van de Heer, die hem zo 
van zijn melaatsheid reinigde. Dat zal het overblijfsel kenmerken als 
de Heer zal verschijnen om het te bevrijden. Zo is het met elke 
zondaar die tot de kennis van het heil is gebracht. Om gereinigd te 
worden van zijn geestelijke melaatsheid moet hij in persoonlijke 
aanraking gebracht worden met de Heer die hem rein verklaard als hij 
door het geloof Hem zijn volledige verval belijdt en op Zijn offerande 
vertrouwt. 

Vers 4 ‘Zeg het niemand, ga heen, vertoon u aan de priester, 
offer de gave die Mozes bevolen heeft, hun tot een getuigenis’. 
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Belangrijk was niet dat de mensen dit grote wonder kenden (de 
menigten zijn altijd een hinderpaal in Gods werk), maar dat de 
priesters het getuigenis van de godheid van Jezus kregen. Zij 
moesten leren dat deze Mens de Here was die alleen de melaatsheid 
kon genezen (Ex. 15:26; 2 Kon. 5:7). De gave die Mozes geboden 
had was een offerande voorstellend een beeld van het werk van 
Christus op het kruis. Onder de bedeling van de genade gereinigd te 
zijn moeten wij God onze lichamen offeren, ons gehele leven, door ze 
toe te wijden in de dienst van de Heer (Rom. 12:1). Laten wij deze 
vermaning niet vergeten. 

Twee maal zegt de Heer: ‘Ik wil’. Hier wíl hij de zondaar van zijn 
onreinheid reinigen en nadat Hij hem gereinigd heeft wíl Hij dat hij bij 
Hem zal zijn in de hemel, opdat hij Zijn eeuwige heerlijkheid zou zien 
(Joh. 17:24). 

Vers 5-13 geeft een schildering van de te tonen genade die de 
Heer zou ontwikkelen tegenover de volken als gevolg van de 
verwerping door de Joden. De profeten hadden dit al gezegd (Deut. 
32:43; Jes. 56:7). Het gaat niet meer om de zinnebeeldige genezing 
van Israël dat onrein was, maar om de genade die zich uitstrekt tot de 
volken.  

Vers 5-8. Dat het niet nodig was dat de Heer tot de zieke ging 
om hem te genezen doet het karakter uitkomen van de genade en 
kracht van het Woord om zondaars in deze bedeling te redden. Na 
Zijn verwerping en dood is Jezus niet meer in deze wereld, maar het 
geloof steunt op Zijn Woord waardoor ieder mens wordt genezen van 
de zedelijke en geestelijke verlamming die de mens na de val 
kenmerkt. Wat een liefde in het woord van de Heer: ‘Ik zal komen en 
hem genezen’. Tegenover de genade is er geen verschil tussen Jood 
en heiden. Het geloof van de hoofdman had de waarde en de kracht 
van het woord van de Heer aangegrepen. Dat woord had de werelden 
gemaakt, en dat geneest en redt ook de zondaar. Deze man 
onderscheidde in de vernedering van de Heer Zijn gezag, zowel als 
Zijn afhankelijkheid van Hem die Hem gezonden had. Evenals Hij was 
ook de hoofdman onder het gezag van een ander en als hij aan dit 
gezag gehoorzaam bleef kon hij het gezag doen gelden dat hem was 
toevertrouwd en dat zijn knechten erkenden. De Heer in Zijn 
volmaaktheid had slechts een woord te spreken door de Goddelijke 
macht die in Hem was geopenbaard en om allen te bevrijden die op 
Hem vertrouwden. 



Het evangelie naar Mattheüs 

  71 

De Heer verwondert zich om het geloof van de hoofdman. Toch 
had Hij de goddelijke alwetendheid waardoor Hij in de harten las. 
Maar het woord stelt Hem voor de gehele vernedering die Zijn 
volmaakte mensheid kenmerkte en als volmaakte mens onder de heel 
natuurlijke indruk van de omstandigheden om Hem heen. Normaal 
had Hij dit geloof in Israël moeten vinden, want al wat Hij zei en deed 
bewees dat Hij hun Messias was. Daarom staat er in Markus 6:6 dat 
Hij zich verwonderde om hun óngeloof. In Lukas 7:3 staat dat de 
hoofdman oudsten naar Jezus zond, hem biddende zijn zieke slaaf te 
genezen. Deze zeiden dat de hoofdman het waard was dat Jezus dat 
deed, want hij heeft ons volk lief en heeft zelfs de synagoge gebouwd. 
Lukas stelt dikwijls de genade voor die de grenzen van Israël 
overschrijdt en zich uitstrekt tot de volken. De Geest van God bedient 
zich van een heiden om dit op te schrijven. Daarom is deze opmerking 
in het Evangelie op zijn plaats om aan te tonen dat deze, hoewel de 
genade tot de volken komt als gevolg van Zijn verwerping door de 
Joden, dit volk altijd met een eerbied moeten beschouwen, want het 
heil is uit de Joden. Het vermelden van dit Joodse gezantschap zou 
niet op zijn plaats in Mattheüs geweest zijn, die de verwerping van de 
Messias door Zijn volk voorstelt. Integendeel, in dit Evangelie vinden 
we het oordeel uitgesproken door de Heer over dit opstandige volk, 
evenals de verklaring in vers 11 en 12. Dit zal zijn volledige vervulling 
hebben in het Koninkrijk als het in macht en heerlijkheid gevestigd zal 
zijn. Deze waarschuwing aan de Joden gegeven zou niet op zijn 
plaats in Lukas geweest zijn en wordt er ook niet gevonden. In het 
verschil in de geïnspireerde schriften die ons het leven en de dienst 
van de Heer beschrijven ziet men de volmaaktheden van het Woord 
van God terwijl het menselijk verstand er slechts tegenspraak vindt. 

De melaatse en verlamde, evenals de schoonmoeder van 
Petrus met koorts te bed liggend geven ons de droevige natuurlijke 
toestand van de mens door de zonde: De onreinheid die hem beroofd 
van de tegenwoordigheid van de Heilige God, de verlamming die hem 
ongeschikt maakt voor enige werkzaamheid naar Gods gedachte en 
de koorts die een beeld is van de koortsachtige ongedurigheid van de 
mensen die ver van God zijn. Zonder vrede en hoop en ongeschikt 
om God te dienen. Dat zijn de trekken van zijn zedelijke toestand als 
gevolg van zijn val, maar de machtige Bevrijder is hem bevrijding 
komen brengen. 

Vers 14-15. De genezing van Petrus’ schoonmoeder is 
opzettelijk verhaald ná die van de slaaf van de hoofdman die, volgens 
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het bedelingkarakter van Mattheüs ons toonde dat de heidenen hun 
plaats in het Koninkrijk zullen krijgen ná de onderwerping van 
Christus. Dit laatste wonder zegt ons dat de Heer Zijn volk niet 
vergeet en het niet voor altijd verwerpt, ondanks zijn grote schuld die 
de deur van de genade voor de volken heeft doen openen. Romeinen 
11:5 wordt hier voorgesteld door Petrus’ schoonmoeder (het 
overblijfsel naar de verkiezing van de genade). De gedachten van 
God in genade worden voortgezet tot hun volledige vervulling. Door 
heel de tijd van de verwerping van de Heer wordt een overblijfsel 
bewaard en in de Gemeente gebracht. Na de opneming van de 
Gemeente zal God zich Zijn oude volk herinneren. ‘Want de 
genadegave en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:29). 
De koorts is een beeld van de hevige ongedurigheid van de 
natuurlijke mens Het is een aanwijzing van de volledige afwezigheid 
van vrede (Jes. 57:20-21). Al wat uit het hart des mensen onder de 
slavernij der zonde komt is slechts onrust en onreinheid. Dat kenmerkt 
de toestand der tegenwoordige wereld waaraan de oordelen van God 
weldra een einde zullen maken. Maar als een ziel in aanraking met de 
Heer komt maakt onrust plaats voor een volmaakte vrede. Het hart is 
niet meer overgegeven aan wereldse verstrooiingen en ijdelheden, 
het is bezig met de Heer en kan Hem dienen. Dat deed Petrus’ 
schoonmoeder ‘zij stond op en diende Hem’. Als de kracht van het 
woord in een ziel werkt brengt zij een volledige verandering in zijn 
genegenheden en gedachten. Die deze werking heeft ervaren kan en 
moet opstaan en de verandering toten door het dienen van de Heer. 
Dat is een beslissend ogenblik in zijn leven. Hij moet nog veel leren, 
maar hij moet opstaan en de toestand verlaten waarin hij zich bevond. 
Dat ziet men bij de terugkeer van de verloren zoon, ‘Ik zal opstaan’ en 
toen Jezus Mattheüs riep in Mattheüs 9:9 ‘en opstaande volgde hij 
Hem’. (zie ook Mark. 5:41, Luk. 7:14 en Joh. 5:8). Dat kenmerkt een 
ware bekering (1 Thess. 1:9).  

Vers 16-17. Wat een treurige toestand waarin het volk door de 
macht der boze geesten was. Dit was het ernstige bewijs van zijn val 
en slavernij. Maar midden in zulk een verval is de beloofde Messias in 
genade gekomen om te bevrijden. Hij was ‘hier gekomen’ (vs. 29) 
zegt de bezetene. Wat een genade dat de Heer in zulk een plaats 
gekomen is! Niet allen gekomen met de noodzakelijke kracht om aan 
de slavernij te ontrukken hen die zaten in ‘het land en de schaduw des 
doods’ (4:16), maar met alle medegevoel van een volmaakte 
mensheid en in dienst van de goddelijke liefde. Jezus volbracht Jesaja 
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53:4 ‘Hijzelf heeft onze krankheden op zich genomen en onze 
smarten heeft Hij gedragen’. Hij ondervond in Zijn volmaakt menselijk 
hart het lijden waarvan Hij de ongelukkigen bevrijdde. Dat kenmerkte 
Zijn leven tot op het kruis. Heden in Zijn verheerlijkte mensheid blijft 
Hij dezelfde. Hoewel niet meer lijdende is Hij altijd medelijdend en vol 
medegevoel met al de zijnen. Zoals iemand gezegd heeft ‘bewaart Hij 
de herinnering aan hetgeen Hij geleden heeft’. Jesaja 53:4 zegt : ‘Wij 
achtten Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en 
verdrukte, maar Hij is om onze overtredingen gewond, om onze 
ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld en…’. Dit profetisch woord 
beschrijft eerst het toneel van Zijn leven van gehoorzaamheid en 
lijden op aarde, daarna Zijn verzoenend lijden onder het oordeel van 
God op het kruis. Gedurende de drie uren van duisternis, toen Hij van 
God verlaten was werd Hij ‘door God geslagen en verdrukt’. Men 
moet dus onderscheid maken tussen het feit dat Hij in medegevoel 
onze ziekten droeg tijdens Zijn dienst van liefde en genade en macht, 
en het feit dat Hij om onze overtredingen werd gewond en gedood om 
onze ongerechtigheden. Dit laatste alleen in de drie uren van 
duisternis toen Hij leed van de heilige God op het kruis, het oordeel 
over de zonden van allen die geloven. Daarentegen was Hij tijdens 
Zijn gehele leven de Man van smarten en Zijn medegevoel met Zijn 
schepselen was volmaakt en ononderbroken. Om deze 
onderscheiding te maken zegt de Geest van God in vers 17: ‘opdat 
vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja’ en niet zoals 
ergens anders: ‘opdat vervuld werd’. Als in de aanhalingen uit het 
Oude Testament de eerste uitdrukking wordt gebruikt gaat het om een 
feit, met het enige doel de volle vervulling van de profetie. De tweede 
uitdrukking bedoelt de volledige vervulling van het profetisch woord 
(zie Matt. 2:15, 7:14 en 12:17). 

Behalve het verzoenend lijden, dat alleen plaats had in de drie 
uren van duisternis op het kruis, onderscheidt men vele karakters van 
lijden die de Here Jezus heeft ondergaan in Zijn leven op aarde. Hij 
heeft geleden in medegevoel met de gevallen mensheid die onder de 
gevolgen van de zonde is, terwijl Hijzelf op geen enkele manier er aan 
onderworpen was. Dat zegt ons vers 17  

(1) Hij heeft geleden om der gerechtigheid als de enige 
rechtvaardige, die de rechten Gods handhaafde in een wereld 
van ongerechtigheid (1 Petr. 2:23).  
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(2) Hij gaat in medegevoel en in het vooruitvoelen in het lijden van 
het toekomstig overblijfsel, onder het bestuur van God de 
kastijding ondergaand voor zijn zonden.  

(3) Hij bad in Gethsemane in het voorvoelen van het kruis. Het was 
nog niet de toorn van God tegen de zonde, maar een lijden dat 
Hij doormaakte in gemeenschap met Zijn Vader.  

(4) Dit terwijl Hij op het kruis van God verlaten was (Luk. 22:39-46). 
Wij hebben in zekere mate het voorrecht de beide eerste 
soorten van lijden te verwerkelijken als wij in de gemeenschap 
met de Heer leven. 

Vers 18-22. Nadat Hij volbracht had alles wat Hij te doen had 
onder de menigte (16) onttrok Hij zich aan hun nieuwsgierigheid, 
wetend welke beweegredenen hen deed handelen. Een 
schriftgeleerde, ongetwijfeld bezield met dezelfde gevoelens als de 
menigte, nadert Jezus en zegt: ‘Meester ik zal u volgen, waar gij ook 
gaat’. Hij vond het voordelig een mens te volgen die zulke wonderen 
volbracht. Om hem te antwoorden neemt de Heer de titel aan van de 
Zoon des Mensen en verklaart dat Hij geen plaats heeft om het hoofd 
neer te leggen, terwijl de vossen holen en de vogels nesten hebben. 
De Heer neemt deze titel aan op het ogenblik dat Zijn verwerping als 
Messias openbaar wordt bij Zijn volk. De Zoon des Mensen is op 
aarde gekomen vanwege de afschuwelijke toestand waarin de mens 
is gekomen door de zonde. Tijdens Zijn leven verwerkelijkte Hij dat in 
een plaats waarin Hij geen rust kon vinden, zodat iemand die Hem 
wilde volgen dit ook alleen kon doen als hij wandelde op dezelfde weg 
als zijn Meester. Daarna laat Hij hen begrijpen dat deze weg hen naar 
het kruis leidde en dat hij niets aangenaams voor het vlees zou 
vinden. De zegeningen die de Heer aan zijn volgelingen geeft zijn 
geestelijk, het geloof alleen grijpt ze aan in een weg van afzondering 
van de wereld. Ze zullen ten volle genoten worden in de hemel. Een 
heerlijke toekomst is weggelegd voor allen die de Zoon des Mensen 
gevolgd hebben in Zijn vernedering en verwerping. 

In zulk een weg roept de Heer Zijn discipelen Hem te volgen. 
Maar zodra deze oproep wordt gehoord stelde de natuur 
tegenwerpingen: ‘Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te 
begraven’ zegt de een die de Heer uitnodigt Hem te volgen. De 
schriftgeleerde zag geen moeilijkheid in de weg waarop hij voorgaf de 
Heer te volgen zonder kennis van zijn eigen onmacht en van de 
hulpbronnen van het geloof. Terwijl zij die de Heer in genade roept, 
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hun zwakheid voelen om op deze oproep te antwoorden. De Heer 
miskent de plichten niet die wij moeten vervullen in de natuurlijke 
betrekkingen. Integendeel, Hij beveelt ze aan de kinderen tegenover 
hun ouders, maar Zijn rechten gaan boven die van de ouders zoals Hij 
aantoont in Lukas 14:26. ‘Laat de doden hun doden begraven’ zegt de 
Heer. Het gaat om een toestand gekenmerkt door de dood, die moet 
men overlaten aan hen die in die toestand zijn. Het belangrijkste is te 
gehoorzamen door aan de Heer de eerste plaats te geven; ‘Zoek 
eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en alle dingen 
zullen u erbij gegeven worden’. De weduwe moest eerst een koek 
voor de profeet bakken. Als zij begonnen was er eerst een voor 
zichzelf en haar Zoon te bakken zouden haar hulpbronnen uitgeput 
zijn en zij zou de heerlijkheid van de kracht van de Heer niet gezien 
hebben (1 Kon. 17:13). Het voorbeeld van deze beide mannen geeft 
ons het beginsel van alle verschillende roepingen die de Heer tot de 
Zijnen richt. Als Hij iemand tot een bijzondere dienst roept moet deze 
gehoorzamen. Maar het vlees heeft gewoonlijk tegenwerpingen. Als 
de dienst zelf een andere aantrekkelijkheid heeft dan een blinde 
gehoorzaamheid aan de Heer, zoals bij de schriftgeleerde, is men niet 
geschikt om die dienst te volbrengen. Want de ware dienst van de 
Meester vereist het compleet afstand doen van het eigen ik. Het vlees 
is altijd vol durf een aanmatiging, maar als het moet gehoorzamen 
weigert het vlees. 

Vers 27-28. De Heer had gezegd: ‘naar de overzijde te varen’. 
Telkens als de Heer dit bevel geeft in de Evangeliën, houdt dat een 
verandering in van Zijn manier van handelen of van de 
omstandigheden van hen tot wie Hij zich richt. Het stelt ook 
zinnebeeldig Zijn vertrek voor van het toneel van Zijn dienst en Zijn 
ingaan in de heerlijkheid in Mattheüs 14:22-23 en Markus 6:47-52. Na 
de scharen van zich gelaten te hebben neemt de Zoon de Mensen 
hen met zich die Hem moesten volgen. Maar door Hem te volgen 
ontmoet men moeilijkheden die men alleen door het geloof in Hem 
kan overwinnen. Dit geloof wordt altijd op de proef gesteld als wij de 
weg van de gehoorzaamheid bewandelen. De storm op zee bewijst 
niet dat de discipelen niet op zulk een weg waren. Als de apostel de 
discipelen versterkt vermaant hij ze: ‘dat we door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koninkrijk van God’ (Hand. 14:22). De 
aanmoedigingen en de nodige kracht om de moeilijkheden te 
trotseren vinden we in het geloof en in de Persoon van de Heer en in 
Zijn Woord. Dat moesten de discipelen in het bootje en wij heden ook 
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leren. Jezus was bij hen maar Hij sliep. Hij scheen ongevoelig voor de 
storm en de golven die het schip bedekten. Maar Hij was daar en Zijn 
tegenwoordigheid moest voor hen voldoende zijn. Als zij geloofden 
dat Hij de Schepper van wind en water was en dat Hij op aarde 
gekomen was om ze te redden zouden ze niet ongerust zijn 
geworden. Om te vertrouwen op de Heer moet men de heerlijkheid 
van Zijn Persoon kennen. De vijand zal altijd proberen ons te doen 
twijfelen aan de macht en de liefde van de Heer. Hij zal de stormen 
laten komen die onze hoop lijken te moeten vernietigen. Maar hoewel 
onzichtbaar, de Heer is met ons. Hij schijnt ongevoelig te zijn voor 
onze moeiten en schijnt niet tussenbeide te komen voor ons. Hij is 
‘Het zilver reinigend en smeltend’ (Mal. 3:3). Hij beschouwt oplettend 
het kostbare metaal dat de beproeving van de oven doorstaat. Hij zal 
niet toelaten dat de hevigheid van de beproeving overtreft dat wat 
nodig is voor de zegen die Hij geven wil aan hem die door de 
beproeving gaat. 

In Markus staat nog een klein interessante bijzonderheid: ‘Hij 
was in het achterschip, slapend op het kussen’ (Mark. 4:38). Op het 
achterschip bevindt zich het roer. Zelfs als de Heer schijnt te slapen 
leidt Hij onze omstandigheden om alles tot een goed einde te brengen 
voor ons. Psalm 57:3 3 zegt dat. Als het ogenblik om de Zijnen te 
bevrijden komt maakt Hij de storm tot een stil suizen en leidt Hij hen 
naar de haven van hun begeerte (Ps. 107:29-30). Dat zal de ervaring 
zijn van het Joodse overblijfsel dat de grote verdrukking zal doorgaan 
aan het einde. 

De discipelen wekken de Heer die onverschillig scheen voor het 
gevaar. Toch denken zij dat Hij hen kan redden. ‘Heer behoud ons, wij 
vergaan’. Wij geloven gemakkelijker aan de macht van de Heer als wij 
Hem zien handelen, dan in de tijd dat Hij geduld oefent alvorens 
tussenbeide te komen (Luk. 18:7). De Heer verwijt hun klein geloof en 
openbaart dadelijk de heerlijkheid van Zijn persoon. Als vermoeit 
mens, afhankelijk van Zijn Vader, kon Hij slapen in de bewegelijke 
boot. Maar Hij staat op en openbaart de goddelijke macht van de 
God-mens door de wind en de golven te bestraffen die Hij had 
geschapen. Deze openbaring van Zijn heerlijkheid veroorzaakt een 
grote verwondering bij de discipelen die Hem zo weinig kenden: 
Hoedanig één is deze dat zelfs de wind en de golven Hem 
gehoorzamen? Zoals Hij tot de Zijnen zegt in Joh. 16:17 was het 
nuttig dat Hij wegging opdat de Heilige Geest zou neerdalen om hun 
de heerlijkheid van Zijn persoon te openbaren. Wij die Hem beter 
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kennen dan de discipelen die toen bij Hem waren, vertrouwen wij 
meer op Hem? 

Vers 28-34. Het scheepje komt in het land van de Gergesénen 
(Gadarenen). Dit land is een beeld van de wereld waar satan zijn 
mensen onder zijn macht houdt. Twee bezetenen komen tot Hem. Zij 
gingen uit de graven en waren zeer woest zodat niemand veilig was 
die door deze weg ging. Het bederf, geweld en de dood kenmerken 
de wegen van de mensen onder de macht van de vijand. Niemand 
ontkomt aan die verschrikkelijke toestand en kan er ook geen 
verbetering in brengen. Maar in Zijn genade was de Heer in het huis 
van de sterke gegaan en kon hem onbevreesd het hoofd bieden. Hij 
had hem gebonden bij de verzoeking in de woestijn door drie dingen, 
een:  

(1) volmaakte afhankelijkheid van God,  

(2) onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Zijn Woord en 

(3) een absoluut vertrouwen in Zijn beloften.  

Nu de tegenstander tot zwijgen is gebracht kon de Heer zijn 
goederen roven. De boze geesten zeggen: ‘Wat hebben wij met u te 
doen Jezus, Zoon Gods? Zijt Gij gekomen om ons te pijnigen vóór de 
tijd?’ Zij erkennen de godheid van de Heer Jezus en de waarheid van 
Zijn Woord, terwijl de boze geesten geloven en sidderen (Jak. 2:19). 
De mensen gaan evenwel zonder vrees naar de ontmoeting met de 
Rechter die alles eeuwig zal veroordelen die Hem niet als Heiland 
zullen aannemen. 

Daar was een kudde zwijnen en de boze geesten vragen om in 
hen te mogen varen. De Heer staat het toe en de kudde stortte in de 
zee. Deze kudde is een beeld van wat de onreine en bezoedelde 
natie zal overkomen die, omdat ze de Heiland verworpen hebben, 
geworpen zal worden in de zee der volkeren. Daar bevinden zich nog 
de verstrooide Joden, totdat ze Hem zullen erkennen die ze 
doorstoken hebben. De steilte is een beeld van de verheven plaats 
die dit volk had, van God verkregen boven de andere volken, maar nu 
in afgoderij gedompeld. Een plaats die het volk heeft verloren door 
ongeloof en opstand tegen God. 

Toen de stad alles hoorde gingen allen naar Jezus om te 
vragen of Hij hun landpalen wou verlaten. De tegenwoordigheid van 
Jezus en de bevrijding van de macht van satan was onverdraaglijker 
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voor hen dan de aanwezigheid van de boze geesten. De eigen wil van 
de mensen wordt minder tegengewerkt door de duivel, dan door 
openbaring van God in genade. Mattheüs spreekt van twee 
bezetenen, terwijl Lukas 8 maar spreekt van één. Mattheüs zich 
richtend tot de Joden geeft hun een volledig getuigenis, voorgesteld 
door het getal twee van de toestand van val en verlaging door de 
macht van de duivel. Lukas geeft zedelijk onderwijs en richt zich 
zonder onderscheid tot allen en had slechts een enkele bezetene 
nodig om ons de toestand van alle mensen te schilderen. 
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MATTHEÜS 9 

Vers 1-8. In hoofdstuk 8 en 9 geeft de Geest van God een serie 
schilderingen om de toestand van het Joodse volk te tonen en het 
verwerpen van de Messias. In hoofdstuk 8 is het de melaatse, de 
toestand van onreinheid. De genade en de kracht van de Heer als 
antwoord op het geloof was zijn enige hulpbron. In hoofdstuk 9:1-8 
een ander beeld van de zonde, die de mens alle geschiktheid 
ontneemt voor God. Het is een verlamming even ongeneeslijk als de 
melaatsheid. Toch was de Heer daar in genade en kracht om te 
genezen en het volk geschikt te maken in de tegenwoordigheid van 
God en Zijn Koninkrijk te komen door hem te verlossen van zijn 
onreinheid en zijn zedelijke verlamming, maar Hij is niet aangenomen. 
Het geloof in Zijn persoon ontbrak. Hoofdstuk 8 vermeldt het ongeloof 
dat hem vraagt weg te gaan. In hoofdstuk 9 verwerpen de 
godsdienstige hoofden Hem. Men zou de verachting van de Heer 
kunnen toeschrijven aan de onwetendheid van het volk. Maar de 
leiders die zeiden de schriften te kennen en die het volk had moeten 
leren hun Messias aan te nemen, openbaren hetzelfde ongeloof. 

De Heer verlaat de streken waar de bezetenen genezen zijn en 
komt in Zijn eigen stad, waar Hij wilde wonen te midden van Zijn volk. 
‘Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen hebben hem niet 
aangenomen’. In Kapernaüm (stad van vrolijkheid) was de verlamde 
een beeld van het volk, ongeschikt om God te dienen. Mensen die 
vertrouwen hadden in de macht des Heren, brengen deze invalide tot 
Hem. Hun geloof ziende zegt Hij: ‘wees welgemoed kind, uw zonden 
zijn u vergeven’. Jezus in het midden van het volk als de Heer die al 
zijn zonden vergeeft, al uw krankheden geneest (Ps. 103:3). Hij die uit 
de Hoge vroeger dit Woord had volbracht, was nu op deze aarde en 
bereid te redden en te genezen allen die door het geloof tot Hem 
kwamen en in Hem genade en kracht vonden om Zijn volk te 
verlossen. In Markus, het Evangelie van de volmaakte Dienaar staat 
dat vier mannen hem tot de Heer brachten. Bij deze vier mannen was 
een eenheid van gedachte en handeling, voortkomend uit liefde en 
geloof die hen alle hinderpalen deed overwinnen en met de lamme tot 
Jezus kwamen. Zij openden het dak en lieten de man naar beneden. 
Deze bijzonderheden doen volharding uitkomen die zo nodig is in de 
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dienst die tot doel heeft zielen tot de Heer te brengen. Dit voorbeeld is 
voor ons om na te volgen en zondaren tot de Heiland te brengen om 
de genade te leren kennen die ons heeft gered. Zulk een werk is Hem 
aangenaam en Hij beantwoordt het geloof: ‘Ziende hun geloof zegt 
Hij, wees welgemoed kind, uw zonden zijn u vergeven’. Het geloof 
van deze mannen vormt een tegenstelling met het ongeloof van de 
godsdienstige leiders.  

Vers 3. Totale verblinding tegenover alle bewijzen dat Jezus de 
gezondene van de Vader was. Zij redeneerden onder elkander, maar 
Hij kende de gedachten en overleggingen des harten. Voor Zijn ogen 
waren alle dingen naakt en open (Hebr. 12:13). Hij antwoordde: 
‘Waarom denkt gij kwaad in uw harten?’ Wat een verschil tussen de 
gedachten van genade van Jezus over ellendigen en die van 
ongelukkigen die Jezus een lasteraar noemen. Dezelfde genade en 
kracht konden even gemakkelijk zeggen: ‘Uw zonden zijn vergeven’ 
als ‘Sta op en wandel’. Zij moesten leren wie Hij was die zij 
beschuldigden van lastering. Hij die voor hen eenvoudig een mens 
was bezat de macht die aan de Heer toegeschreven wordt in Psalm 
103:3. Op aarde gekomen had Hij, de Zoon des mensen, de macht te 
vergeven en te genezen. Tot hiertoe had de Heer slechts uit de Hoge 
deze macht gebruikt. Salomo zegt in 2 Kronieken. 6:25 en 26: ‘hoor 
Gij dan uit de hemel en vergeef de zonde van Uw volk’. Nu was deze 
macht op aarde in de persoon van de Zoon des Mensen gekomen te 
midden van de mensen; wondere genade! Deze woorden van de Heer 
stellen ook de belangrijke waarheid vast dat op de aarde de zonden 
kunnen worden vergeven, in tegenstelling met de dwaalleer die nu in 
omloop is, volgens welke de niet verzoende zondaren op aarde 
vergeven kunnen worden na de dood. Op aarde alleen kunnen de 
zonden vergeven worden, na de dood volgt het oordeel en niet het 
heil (Hebr. 9:27). Als Jezus als Zoon des mensen de zonden vergeeft, 
zo heeft Hij ook macht ontvangen om als Zoon des Mensen te 
oordelen (Joh. 5:27). Psalm 80:18 zegt: ‘Uw hand zij op de Man van 
Uw rechterhand, op de Zoon des Mensen die Gij gesterkt hebt’. 

Jezus zegt: ‘Sta op, neemt uw bed op en ga heen naar uw 
huis’. Hier staat ook: ‘Sta op’. Een getuigenis moet gegeven worden 
aan het volbrachte werk aan hem die bevrijd is. Pas na de vergeving 
kan men opstaan en aan allen de bevrijding verkondigen die men 
heeft verkregen. Daarom gaat de vergeving aan de genezing vooraf. 
De scharen werden bevreesd en verheerlijkten God die zulk een 
macht de mensen gegeven had. Zij zagen in Jezus slechts een mens. 
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Toch verkondigden zij een waarheid als zij zeggen ‘aan de mensen’, 
want door het werk van het kruis moesten de apostelen ook grote 
wonderen doen door de kracht van de Heilige Geest. Nog meer, later 
lezen we dat de twaalf apostelen ‘macht over onreine geesten en elke 
ziekte hadden’ (Matt. 10:11). 

In dit verhaal vinden we drie openbaringen van de goddelijke 
heerlijkheden van de Heer: 

(1) Hij vergeeft de zonden.  

(2) Hij las in de harten van allen. Hij was: ‘Hij die de bergen 
formeert en de winden schept en de mensen te kennen geeft 
wat zijn overleg is’ (Amos 4:3).  

Hij openbaarde Zijn oneindige macht door met een enkel woord 
de verlamde te genezen. Ondanks al de bewijzen van de godheid van 
Jezus, en van al wat bewees dat Hij de beloofde Messias was, is 
Israël ongelovig gebleven. Die Hem omringden zeiden tenslotte dat 
Hij de duivelen uitwierp door Beëlzebub, de overste der duivelen.  

Vers 9. De roeping van Mattheüs volgt op de genezing van de 
verlamde. Alle mensen zonder uitzondering zijn in de toestand der 
zonde voorgesteld door melaatsheid en verlamming. De verschillen 
tussen hen onderling, gemaakt door de eigengerechtigheid, hadden 
geen waarde voor de genade die Jezus openbaarde en die allen 
nodig hadden. Hij roept Mattheüs de tollenaar, veracht door de Joden 
om zijn ambt. Maar wat hem onderscheidt in ’s Heren oog zijn niet zijn 
zonden of hoedanigheden. Hij roept hem in genade met het oog op 
wat Hij van hem wilde maken. Hij wilde Mattheüs meedelen wat Hij 
aan anderen ook gaf, de nodige kracht om in genade te handelen in 
het midden van het volk. Deze twee woorden: ‘Volg Mij’ hadden in 
zichzelf evenveel kracht voor Mattheüs dat hij opstond en de Heer 
volgde, als die Hij tot de verlamde had gesproken. Met Zijn Woord 
deelt de Heer ook de nodige kracht mee om te doen wat Hij beveelt. 
Het bevel dat Jezus aan Mattheüs geeft openbaart ons het verval van 
alle orde van zaken waartoe de mens behoort en ook het oordeel dat 
God over hen brengt. In Zijn genade heeft Hij hem uit deze ellendige 
toestand willen halen, en na hem gered te hebben roept Hij hem op te 
staan en zijn Heiland te volgen en Hem te dienen. De Zijnen bevinden 
zich zo in dezelfde positie als Hij was in de wereld, waar de Zoon des 
Mensen een vreemdeling was, gehaat en verworpen. 
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Mattheüs was een vat van barmhartigheid die de Heer tevoren 
kende. De gehoorzaamheid had als eerste gevolg hem afstand te 
laten doen van al zijn aardse belangen en Jezus in zijn huis te 
ontvangen. De zegen van Mattheüs strekt zich uit tot anderen, want 
‘vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus 
en Zijn discipelen’ (vs. 10). Zij hadden zo het voorrecht in aanraking te 
komen met de Heer en Zijn Woord te horen. Lukas zegt van Levi dat 
‘hij Hem een grote maaltijd aanrichtte in zijn huis’ (Luk. 5:29). 
Mattheüs de geïnspireerde schrijver laat deze bijzonderheid weg. Hij 
wil zichzelf geen belang toekennen als hij schrijft wat hij gedaan heeft. 
De Farizeeën kunnen niet begrijpen dat Jezus met tollenaars en 
zondaars aanzit. Juist hén trok de genade aan die op Zijn lippen was 
uitgestort (Ps. 45:2). Zij waren van hun zonden overtuigd, terwijl de 
Farizeeën er geen bewustheid van hadden (Luk. 15:1). Hoe meer de 
genade geopenbaard werd en aangenomen door hen die er behoefte 
aan hadden, hoe meer de haat toenam bij de godsdienstige leiders 
die hen zagen ontsnappen die tot de Heer gingen. Zij meenden de 
genade voor zichzelf niet nodig te hebben en hielden zich bezig met 
hen die zij voorgaven te hoeden. Hun enige zorg was de voordelen te 
handhaven die zij uit de plaats haalden die zij te midden van het volk 
innamen. Dat verwijt de Heer hen in Ezechiël 34. Het is duidelijk dat 
als de Heer zich te midden van zondaren bevond dat Hij geen 
gemeenschap met het kwaad had of Hij daar luchtig over heenging, 
maar Hij was daar om hun de genade te brengen waaraan zij 
behoefte hadden. 

Vers 12 en 13. Tot de tollenaars en zondaars zei Jezus ‘Kom’, 
maar tegen de Farizeeën ‘Gaat heen en leert’ (Hos. 6:16). Dit woord 
moesten zij kennen, maar hadden het niet op zichzelf toegepast. Zij 
moesten leren dat zij verloren zondaren waren en geen rechtvaardige 
of welvarende lieden; daarna terugkomen tot de Heer en genieten van 
de genade die Hij zondaren bracht. Deze Farizeeën hechtten veel 
belang aan de offerande zoals zij dat noemden, dat wil zeggen aan 
overleveringen en instellingen. Zij verwierpen de barmhartigheid die 
kostbaarder is in Gods ogen dan alles wat de mens kan offeren in zijn 
natuurlijke toestand (1 Sam. 15:22). Gehoorzaamheid en 
barmhartigheid zijn karaktertrekken van Christus, die zij moeten 
openbaren die het leven uit God hebben (Matt. 12:7). Zij hadden de 
les niet geleerd die de Heer in ons hoofdstuk hen uitnodigt te 
overdenken.  
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Die de Heer hier rechtvaardigen noemt zijn de eigen 
gerechtigden en niet zij die God gerechtvaardigd heeft. Die daar 
gezond zijn zij die zich hun zedelijke ziekte niet bewust zijn. Door ze 
‘rechtvaardigen en gezonden’ te noemen neemt de Heer de Farizeeën 
op het terrein waar ze zichzelf plaatsten. De mens laat zich moeilijk 
overtuigen van zijn absoluut verval, van zijn ongeschiktheid om het 
goede te doen en van het oordeel dat God over hem brengt. Zelfs de 
christen heeft moeite bevrijdt te worden van zijn eigen gerechtigheid. 
Hij moet dicht bij de Heer leven, blijven in Zijn tegenwoordigheid, Zijn 
volmaaktheden beschouwen om waarlijk zichzelf te leren kennen. Wij 
worden in ootmoed bewaard als we opmerken hoever wij afstaan van 
het volmaakte voorbeeld door steeds meer te begrijpen dat wij slechts 
voorwerpen zijn van de genade van God. 

Vers 14-17. De discipelen van Johannes behoorden tot de tijd 
die aan de komst van de Heer vooraf ging. Zij hadden de 
heerlijkheden van Zijn persoon niet begrepen en ook niet de 
verandering die Zijn aanwezigheid en Zijn werk onder Zijn volk 
brachten. Zij vragen waarom Zijn discipelen niet vastten. ‘Kunnen de 
bruiloftskinderen vasten zolang de Bruidegom bij hen is?’ De 
Bruidegom is de Heer. Zijn discipelen zijn de bruiloftskinderen. Een 
uitdrukking die een nieuwe zegen, een nieuwe vreugde voor hen 
betekent, in tegenstelling met het deel van Israël op dat ogenblik. In 
zulke omstandigheden konden de discipelen niet vasten. In Johannes 
3:29 vergelijkt Johannes Zijn vreugde met die van de vriend van de 
Bruidegom ‘die staat en hem hoort’. Die zou hij maar tijdelijk hebben 
want hij moest minder worden en verdwijnen. Hier gaat het over de 
bruiloftskinderen die bij de Bruidegom blijven. Later als de Bruidegom 
zal weggenomen worden dan zullen ze vasten (Joh. 16:20). ‘Gij zult 
wenen en weeklagen en de wereld zal zich verheugen’. Zij die vasten 
als een vorm, terwijl de Heer op aarde was zouden zich bij Zijn vertrek 
verheugen, terwijl de discipelen vasten omdat de Bruidegom hen 
ontnomen was. 

Deze bruiloftskinderen zouden later deel uitmaken van de 
Gemeente door de overwinning van de Heer over de dood, Zijn 
ingaan in de heerlijkheid en het neerdalen van de Heilige Geest. 
Hoewel deze waarheden niet in de woorden van de Heer 
geopenbaard worden, wordt Zijn dood stilzwijgend bedoeld in het feit 
dat de Bruidegom weggenomen zal worden. Zij zullen de Heer 
terugvinden in de opstandingsdag en hun droefheid zal in blijdschap 
veranderd worden. 
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Al wat het wettisch systeem kenmerkte werd toegepast op de 
mensen in het vlees die aan de eisen van de wet niet hebben kunnen 
voldoen. Dat systeem zou terzijde gesteld worden door het kruis 
waardoor Christus de vloek onderging als gevolg van een 
geschonden wet, opdat het heil het deel zou worden van allen die 
zouden geloven. Deze oude staat van zaken wordt vergeleken met 
een oud kleed dat versleten is en niet hersteld kan worden. Het zou 
vergeefs zijn er een nieuwe lap op te zetten. Het nieuwe zou een stuk 
van het kleed wegnemen en de scheur zou erger worden. De 
wettische vormen kunnen niet overeenstemmen met de genade die 
de Heer bracht. Een genade die een zondaar aanneemt en van een 
tollenaar een apostel maakt. Terwijl een leraar van de wet, hoe 
godsdienstig en eerwaardig hij ook was, opnieuw geboren moest 
worden als iedere zondaar om in het Koninkrijk Gods te kunnen 
ingaan. De oude zakken van het Jodendom konden niet dienen om de 
kracht van de geest des levens in Jezus Christus te openbaren. Men 
moest nieuwe zakken hebben om de nieuwe wijn ven het christendom 
te bevatten, om beide te behouden. Geen vermenging van wet en 
genade is mogelijk om de waarheid van het christendom in zijn 
zuiverheid te bewaren. De huidige toestand van het christendom is 
het gevolg van deze vermenging, omdat het met het onderwijs van de 
Heer geen rekening heeft gehouden in dit opzicht. Men kan de 
beginselen en vormen van de wet niet vermengen met de genade in 
het Evangelie geopenbaard. 

Vers 18-26. In Markus en Lukas staat dat bij de eerste 
ontmoeting met de Heer het meisje nog niet gestorven was maar op 
haar uiterste lag en ging sterven (Mark. 5:23 en Luk. :42). In Mattheüs 
is zij een beeld van het volk als reeds gestorven, maar Jezus is 
onderweg om haar het leven te geven. Niet alleen kunnen de oude 
orde van zaken zich vermengen met de nieuwe, maar Jezus moet 
noodzakelijk het leven aan Zijn volk geven om de zegeningen te doen 
genieten die Hij bracht. Daar de Heer verworpen werd zal Israël pas 
de bevrijding van zijn toestand van zedelijke dood kunnen krijgen als 
Hij zal weerkomen in heerlijkheid. Hij zal de nationale opwekking van 
het volk bewerken van Ezechiël 37 en het noodzakelijke berouw en 
wedergeboorte om het Koninkrijk in te gaan (Zach. 12:10). 

Onderweg naar Jaïrus (Mark. en Luk.) kwam een vrouw die 
twaalf jaar met bloedvloeien ziek was tot Hem en raakte de zoom van 
Zijn kleed aan. ‘Indien ik slecht Zijn kleed aanraak’. Was een schoon 
voorbeeld van de eenvoud van het geloof die gebruik weet te maken 
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van de tegenwoordigheid van Hem, ondanks de nederige verschijning 
waaronder Hij zich voorstelde. Deze genezing leert ons dat, terwijl 
Jezus op weg is om Israël op te wekken, ieder die persoonlijk het 
geloof in Hem heeft gered wordt. Zo wordt iedere ziel in de tijd tussen 
de verwerping van de Heer en Zijn openbaring in heerlijkheid, die 
zoals deze vrouw tot de Heer komt met geloof, ontrukt aan de 
eeuwige dood. Ieder mens is behept met een ziekte die onfeilbaar 
uitloopt op de dood indien de genade van de Heer de genezing niet 
bewerkt. Allen die in het geloof tot de Heer kwamen werden genezen. 
Dit werk wordt voortgezet tot in onze dagen. Allen die de verworpen 
Heiland aannemen zijn beschut voor het oordeel en vormen de 
Gemeente die Hij spoedig zal opnemen. Daarna zal Hij zich weer met 
Zijn aards volk bezighouden om hen het leven te geven zoals aan 
Jaïrus dochter.  

Vers 23 en 24. Voor de Heer in wie de kracht des levens was 
waardoor Hij doden opwekte, was de dood slechts een slaap. Van 
Lazarus zij Hij in Johannes 11:11: ‘…om hem uit de slaap op te 
wekken’. De genade en kracht van Jezus ontmoetten bij de menigte 
slechts ongeloof. ‘Zij belachten Hem’. Zonder kracht tegenover de 
dood konden zij slechts hun klagen laten horen. De dood veroorzaakt 
veel onrust en angst in de wereld. Zij is de openbaring van de 
onmacht van de mensen. De mens zoekt niettemin de gevolgen er 
van te verzwakken en zich te verstrooien door de fluit en andere 
muziekinstrumenten die uitgevonden zijn om het oordeel van God te 
doen vergeten. Al deze openbaringen maken deel uit van een 
toestand die onder de macht van satan en de dood staat. De Heer zet 
de ongelovigen buiten en (vs. 25) ‘vatte haar hand en het meisje 
stond op’. Wat een merkwaardige aanraking van de hand van de Heer 
die de macht had doden tot leven te roepen (Rom. 1:4). Op het terrein 
van de dood gekomen om er het leven te brengen heeft Hij de dood 
overwonnen door in een graf te dalen waaruit Hij overwinnend is 
uitgegaan. We vinden vele gelegenheden in de Evangeliën waar de 
Heer Zijn liefdehand uitstrekt tot ellendigen die Zijn hulp nodig 
hadden. Wat is de genade groot en heerlijk die Hem op deze aarde 
bracht om een helpende hand te kunnen reiken tot Zijn verloren 
schepselen, bij welke aanraking de ziekte en de dood moest wijken! 
De dood kon niet bestaan in de tegenwoordigheid van Hem die de 
opstanding en het leven is. Voor Hem is de dood een slaap waaruit Hij 
allen zal opwekken die in Hem ontslapen zijn, bij de opstanding uit de 
doden. 
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Vers 27-31. In dit verhaal is de Heer op weg om Israël op te 
wekken en in de tussentijd allen die in het geloof tot Hem komen te 
redden. En Hij beantwoordt het geloof van hen in Israël die een 
beroep op Hem deden als de Zoon Davids. Blindheid is een ander 
beeld van de zedelijke toestand van Israël en ieder mens. Als gevolg 
van de zonde zijn allen ongeschikt om de dingen te zien zoals God ze 
ziet. Toen Hij in het huis gekomen was (beeld van Israël, waarin Hij 
gegaan is om het te zegenen en dat hij verlaten heeft toen Hij 
verworpen was (13:11), zei Hij: ‘Gelooft gij dat ik dit doen kan?’ 
Voordat Hij hen geneest stelt Jezus hun geloof op de proef. Dat zal 
gebeuren met het overblijfsel dat op de proef gesteld zal worden aan 
het einde. In zijn nood zal het roepen ‘Tot hoelang?’ voordat de Heer 
tussenbeide komt. Terwijl Hij hen antwoordt zal Hij hun geloof 
overtreffen waarover gezegd wordt ‘Als de Zoon des mensen zal 
komen, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’ (Luk. 18:8). Mattheüs 
noemt twee blinden evenals twee bezetenen (Hfd. 8). Een volledig 
getuigenis voor het volk en het Evangelie dat zich tot dat volk richt in 
zijn verval, waar de Messias bezig was om hen te bevrijden die in 
Hem geloofden. In Markus en Lukas is één voldoende om de 
heerlijkheid te doen schitteren van Hem, gekomen om de verloren 
mens te redden. ‘Ziet toe, dat niemand het te weten komt’. Jezus 
wilde de aandacht van de menigte niet trekken, die zonder enige 
geestelijke behoefte tot Hem kwamen, alleen om vreemde dingen te 
zien. Toch was het volk verantwoordelijk, omdat het getuige was 
geweest van zoveel machtsdaden die bewezen dat Jezus de Christus 
was.  

Vers 32-34. Nog een werk zal nodig zijn tot volle bevrijding van 
Israël. We zien het in het beeld van de genezing van de stomme 
mens, bezeten door een duivel. Deze toestand stelt voor die van het 
volk en alle mensen onder de macht van satan en onbekwaam God 
eer te geven door het Woord. Toen de duivel uitgeworpen was sprak 
de stomme. Satan heeft nadat hij de mens van God afgekeerd heeft 
door hem onder zijn macht te plaatsen, de mens ongeschikt gemaakt 
de waarheid te kennen en te verkondigen terwijl hij zijn Schepper 
looft. Al wat God is wordt verkeerd uitgelegd in de ogen der mensen 
door de leugenaar en moordenaar. In Zijn oneindige genade heeft 
God Jezus op aarde gezonden om de mens van de macht van satan 
te verlossen en hem in staat te stellen te spreken over de genade en 
God te prijzen voor Zijn grote liefde. ‘Zo is het nooit in Israël gezien’ 
(vs. 33). Het getuigenis van de Goddelijke kracht in genade was met 
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glans gegeven aan dit bevoorrechte maar ongelovige volk. De 
Farizeeën zeggen: ‘Hij werpt de duivelen uit door de overste der 
duivelen’. Deze lastering, herhaald in hoofdstuk 12 heeft het oordeel 
over het volk gebracht, dat de Heer daar uitspreekt. De tegenstand 
van de godsdienstige mensen kon Jezus niet verhinderen Zijn werk 
van genade te volbrengen onder het volk dat zij onder hun invloed 
trachtten te houden, zonder zich te bekommeren over zijn talrijke 
noden. 

De verschillende karakters van de zedelijke toestand van het 
volk werden afgebeeld door de ziekten en krankheden waardoor zij 
getroffen waren en die door de Heer bevrijd werden. Door deze 
verschillende beelden zien we de heerlijkheden schitteren van Hem 
die de Messias was maar door dit volk werd verworpen. Als het Hem 
had aangenomen, welke zegeningen zouden zij genoten hebben 
onder het bestuur van God in genade en bevrijd van de gevolgen van 
de zonde! Spoedig zal dit werk in kracht en heerlijkheid volbracht 
worden tot volle zegen van dit volk en de volken. In afwachting 
daarvan wordt de gemeente verzameld, de Bruid waarmee Christus in 
heerlijkheid aan Zijn volk verschijnen zal over het heelal. 

Vers 35-38. De treurige toestand van de Farizeeën doet de 
behoeften van de kudde uitkomen. Voor de Heer was het Koninkrijk 
nodig tot zegen en bijeen verzamelen van Zijn volk, dat door 
ongehoorzaamheid in een toestand van verval en verstrooiing was, 
door de profeten voorspeld (Ps. 119:76 en Jes. 3:6). Deze gedachte 
vinden we dikwijls in het Woord, de Heer was daar om het te 
verzamelen (Jes. 40:11). De volledige vervulling van alle woorden van 
de profeten zal plaatsvinden onder de regering van de Zoon van 
David. De Heer was tot Zijn volk gekomen om ze te volbrengen. Als 
Hij was aangenomen zou deze verzameling gebeurd zijn. Gedurende 
de verstrooiing van Israël wordt nu de gemeente gevormd. 

Vers 35 is een overzicht van de werkzaamheden met het oog 
op de vestiging van Zijn regering. Hij predikte het Evangelie van het 
Koninkrijk en genas. Dit Evangelie was de blijde boodschap die een 
nieuwe orde van zaken deed kennen onder het bestuur van God. 
Deze toestand werd gekenmerkt door gerechtigheid en vrede 
tegenover de onrust, vermoeidheid verstrooiing en lijden die het volk 
door zijn verwijdering van God kende. 

Vers 36. Afgemat en verstrooid omdat hun zogenaamde 
herders zich met hen niet bezighielden. Verstrooid om hun afgoderij, 
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(lees Deut. 18:64) en opnieuw verstrooit door de verwerping van de 
Messias. Maar spoedig zal het volk verzameld worden (Jer. 31:10, zie 
ook Deut. 30:3). De Heer was daar om die beloften te vervullen, als zij 
Hem aangenomen hadden. Met ontferming was Hij bewogen over hun 
ellende en vergelijkt met een grote oogst het werk van de genade en 
bevrijding die Hij wilde volbrengen. Hij had alleen gearbeid (4:23-25 
en 9:35) maar om de uitgestrektheid van het werk wil Hij andere 
arbeiders verbinden met Zijn arbeid der liefde. Hij wekt belangstelling 
bij Zijn discipelen en vraagt hun in vers 38 ‘Bidt dan de Heer van de 
oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt’. De oogst was groot, 
omdat niet alleen het gebied waarin God zou werken uitgestrekt was, 
maar ook omdat het resultaat van Zijn werk van de liefde onmetelijk 
zou zijn en de grenzen van Israël zou overschrijden. De Heer noemt 
dit werk een oogst, want het zaaien was door de profeten gedaan. Ze 
hadden een tijd van zegen aangekondigd die zich over het volk en 
daarbuiten zou uitbreiden. In Johannes 4:38 staat dat de 
Samaritaanse wist dat de Messias zou komen, omdat de profeten die 
hadden aangekondigd. Zij was dus het bewijs dat hun arbeid niet 
vergeefs was geweest. De profeten hadden onderzocht (1 Petr. 1:10-
12). De Heer zou het werk van de verlossing volbrengen opdat de 
beloofde zegen zou komen tot hen voor wie ze bestemd was. De 
grote oogst zou ingezameld worden als de Heer zou zijn 
aangenomen. Ze zal nu later ingezameld worden en de zaaiers zullen 
zich verheugen met de maaiers. De verwerping van de Heer, 
smartelijk door Hem gevoeld, verhinderde Hem niet te werken onder 
dit volk en er arbeiders naar toe te zenden. 
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MATTHEÜS 10 

Vers 1-4. De discipelen moesten smeken om arbeiders uit te 
stoten. Jezus was afhankelijk van Zijn Vader om hen te kiezen die Hij 
wou zenden. Lukas 6:12 zegt: ‘Hij bracht de nacht door in gebed’. 
Hoewel Hij de macht had om hun macht mee te delen voor hun dienst 
was Hij altijd afhankelijk van Zijn Vader. Het te volbrengen werk 
omvatte de gehele bevrijding van de gevolgen van de val waaronder 
de mens zich bevond. Door te luisteren naar satan heeft de mens zich 
onder zijn macht gesteld (2 Petr. 2:19). Daarna lijdt hij in zijn lichaam 
alle kwalen als gevolg van de zonde. De Heer geeft de macht om de 
mens te bevrijden van zijn verschrikkelijke gevolgen van zijn verlaten 
van God.; ook over de boze geesten en om alle kwaal en ziekte te 
genezen. In het 1000-jarige rijk zal er een gelijke openbaring zijn ven 
de grote kracht van God.. Daarom worden de wonderen die de 
apostelen deden voor de bevrijding van het volk genoemd ‘de 
krachten der toekomende eeuw’ (Hebr. 6:5). 

In Mattheüs worden de roeping en de zending van de twaalven 
tezamen voorgesteld. Deze roeping is onderscheiden van die 
waardoor zij de Heer hadden leren kennen door het geloof. De 
bekering van Petrus had plaats vóór zijn roeping (Joh. 1:41-43). Een 
ieder wordt geroepen om tot Jezus te komen en allen die 
gehoorzamen zijn gered, terwijl de roeping tot één of andere dienst 
bijzonder is. De kracht van de Heer is nodig om er arbeiders in uit te 
stoten en dat brengt voor hen de noodzakelijkheid mee te breken met 
alles wat naar de natuur zelf hun dienst zou kunnen schaden. Dan 
noemt de Heer de apostelen bij hun naam aan en zendt ze twee aan 
twee uit. De titel apostel betekent ‘gezonden’ en houdt de gedachte in 
van het gezag door de Heer gegeven aan hen die Hij voor een 
bijzonder werk riep. Wat een discipel kenmerkt is meer algemener, hij 
moet luisteren naar het onderwijs van zijn Meester en dat in praktijk 
brengen (Joh. 13:35, na hen bevolen te hebben elkaar lief te hebben 
zoals Hij ze lief had. Liefde en gehoorzaamheid zijn de kenmerken 
van een ware discipel en moeten bij allen gezien worden die de Heer 
toebehoren. Simon Petrus wordt het eerste genoemd met zijn twee 
namen, één die hij had als mens in het vlees, Simon dit is ‘luisterend’ 
en met de naam Petrus die hij door genade ontving en de plaats 
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aangaf die hij als levende steen zou innemen in het gebouw dat de 
Heer ging bouwen. Misschien noemt Mattheüs hem het eerst omdat 
zijn Evangelie tot de Joden gericht is en hij de apostel van de 
besnijdenis zou worden en die de sleutels van het Koninkrijk zou 
ontvangen om er Joden en heidenen in te leiden; de Joden in 
Handelingen 2 en de heidenen in Handelingen 10. Judas wordt het 
laatst genoemd om de treurige rol in de dood van de Heer. Mattheüs 
noemt zichzelf de tollenaar. Andere evangelisten noemen hem 
eenvoudig Mattheüs. Omdat hij de genade waardeert die hem, een 
tollenaar is geschiedt vreest Mattheüs niet aan het ellendige gedrag te 
herinneren waarin hij zich bevond toen de Heer hem riep om de 
barmhartigheid te doen uitkomen waarvan hij het voorwerp was. Hoe 
meer wij ons de genade bewust zijn waarmee God zich met ons heeft 
beziggehouden, hoe nederiger wij zullen zijn. Judas wordt hier en in 
Markus ‘Thaddeüs’ genoemd en is gevoegd en verbonden met Judas 
Iskariot in Lukas 6:16. 

Er wordt gezegd dat Judas getuige geweest is van het leven 
van Judas zijn medearbeider, en dat hij door deze ervaring geschikt 
was om zijn brief te schrijven die handelt over de afval van de kerk en 
ook over de genade die de voeten van de ware getuigen van de Heer 
bewaart. Het getal twaalf is een beeld van de volmaaktheid van de 
bediening door God aan de mensen toevertrouwd. Het gaat om een 
bediening die op aarde moet gebeuren met het oog op het Koninkrijk 
en die de volle verwerkelijking zal vinden in het Koninkrijk der 
heerlijkheid. Daarom zegt de Heer tot de twaalven: ‘Gij zult zitten op 
twaalf tronen oordelende de twaalf stammen Israëls’ (Luk. 22:30). In 
de zinnebeeldige beschrijving van de heilige stad in Openbaring 21 
komt dit aantal in zijn veelvoud onophoudelijk voor. Want in het 
Koninkrijk in heerlijkheid waarin zij de hoofdstad zal zijn, zal deze 
bediening volmaakt verwerkelijkt worden door Christus en de hemelse 
heiligen. 

In vers 10 geeft de Heer hun bevelen. Deze bevelen en het 
onderwijs betreffende hun dienst vullen verder het hele hoofdstuk. Zij 
betreffen alleen hun betrekkingen met Israël waar zij hun dienst 
moesten volbrengen en tot wie zij gezonden werden. Dit is in 
overeenstemming met het karakter van dit Evangelie, dat zich 
allereerst tot Israël richt aan wie de Messias wordt voorgesteld met 
alle bewijzen van Zijn zedelijke heerlijkheid die hen hadden moeten 
overtuigen en hen ertoe brengen moest Hem aan te nemen door her 
geloof. 
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De Heer was de Koning onder wiens gezag de apostelen 
stonden. Hij zond ze uitsluitend tot de verloren schapen van het huis 
van Israël. Ze moesten niet gaan op de weg van de volken, niet naar 
de Samaritanen. De Heer handelt tegenover de Syro-Fenicische 
overeenkomstig het karakter van deze dienst. Zolang zij een beroep 
doen op de Zoon van God krijgen zij niets want zij behoren tot een 
vervloekt volk en konden geen deel hebben aan het Koninkrijk van de 
Zoon van David. Maar als zij hun plaats innemen in betrekking tot dit 
bevoorrechte volk waartoe ze niet behoorden ontmoeten zij God in 
genade gekomen om aan de nood van elke zondaar te beantwoorden. 
Dit is de grote waarheid die Mattheüs ontwikkeld ten gevolge van de 
verwerping van de Heer. Vers 5 en 6 vormen de sfeer van de zending 
van de apostelen en vers 7 en 8 het karakter van hun zending. Dit 
omvatte de prediking van het Koninkrijk én de ontplooiing van de 
kracht die de Heer hun had verleend om te bevrijden van de gevolgen 
van de zonde. Dit zijn de beide openbaringen van de goddelijke kracht 
die de vestiging van het Koninkrijk zullen vergezellen. De dienst van 
de apostelen was eerst het prediken van de nabijheid van het 
Koninkrijk waarvoor berouw van het volk nodig was Ten tweede door 
de daden van kracht moesten zij ook bewijzen boodschappers van 
God te zijn en naar Zijn volk gezonden. Genezing van de 
ongeneeslijke ziekten, opstanding der doden en bevrijding van satans 
macht toonden aan dat de God van liefde Zijn ellendige schepselen 
had opgezocht om ze te bevrijden. De genade waarvan de apostelen 
het voorwerp waren moest in heel hun gedrag getoond worden. Ze 
hadden om niet ontvangen, ze moesten om niet geven. Wat zal het 
zijn als dit Koninkrijk in kracht over het heelal zal zijn gevestigd! 

Het Koninkrijk was nabij moesten zij prediken, maar het kon 
niet gevestigd worden voordat de rechten van satan, verkregen door 
de zonde van de mensen, hem ontnomen waren. Zonde en dood 
overheersten en moesten overwonnen worden door een werk dat 
voldeed aan de eisen van de goddelijke heiligheid. De kracht van de 
Heer aan de apostelen gegeven was daar voor de vestiging van deze 
nieuwe en gezegende bedeling. Toen de verworpen Koning in 
heerlijkheid was opgenomen na de overwinning over de dood en zijn 
vorst, werd het Koninkrijk ingewijd. God gaf er getuigenis aan door de 
Heilige Geest op aarde te zenden om de blijde boodschap te 
verkondigen. De dienst van de twaalven wordt ons hier voorgesteld in 
twee delen. Tot aan vers 15 moest die dienst verricht worden tijdens 
de aanwezigheid van de Heer die in hun behoeften voorzag. Vanaf 
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vers 16 is Zijn dood en afwezigheid van deze wereld stilzwijgend 
bedoeld. Vanaf dat ogenblik zouden de omstandigheden van de 
gezondenen veel moeilijker worden, maar de hulpbronnen zouden 
hen niet ontbreken. Want de geest van hun Vader zou hun 
geschonken worden en zou door hun mond spreken. Dat is de 
Handelingen der Apostelen. Maar hier gaat de Heer niet buiten de 
kring van Israël. Zo sluit de dienst van de apostelen aan bij die van de 
dienstknechten die de Heer zal zenden na de opname van de 
hemelse heiligen van wie de werkzaamheid eindigt bij de verschijning 
van de Heer in heerlijkheid (vs. 23). De roeping van de Gemeente, 
waarvan hier niet gesproken wordt, begint bij de uitstorting van de 
Heilige Geest. Toch richtte God zich tot aan de dood van Stefanus in 
een laatste boodschap tot Israël. Als het berouw had was de Koning 
bereidt om terug te komen om de beloften te vervullen en Zijn volk te 
bevrijden én de aarde, zoals Petrus zegt in Handelingen 3:19-22. De 
martelaar Stefanus was als het ware het antwoord dat de burgers een 
zekere welgeboren man gaven in Lukas 19:12-14 ‘Wij willen niet dat 
deze over ons heerst’. Zo werd het overblijfsel bij de Gemeente 
gevoegd, dat alle gelovigen omvat met Christus verenigd van 
Pinksteren tot aan Zijn wederkomst. 

Gezonden door de Koning moesten de discipelen niet zorgen 
voor hun behoeften en geen voorraden maken. Onder het gezag van 
de Koning zouden zij die hen zouden ontvangen voorzien in al hun 
behoeften. Het werd heel anders toe Christus verworpen was (Luk. 
22:35-38) waar, in afwezigheid van de Heer de apostelen 
moeilijkheden moesten trotseren en op Hem rekenen door het geloof. 
Petrus liet twee zwaarden zien en toonde dat hij niet begrepen had 
dat het om geestelijke wapenen ging en niet om vleselijke. Daarom 
maakte hij een slecht gebruik van het zwaard toen hij zag dat ze 
Jezus gevangen namen. 

Men denkt wel eens dat er een tegenstelling is tussen de 
aanbevelingen van de Heer in vers 10 en in Markus, waar Hij zegt dat 
de discipelen een stok en schoenen moeten hebben. In Mattheüs gaat 
het om geen voorraden aan te leggen, geen stok of iets anders, terwijl 
het in Markus gaat om de stok die nodig is voor de reiziger. Ze 
moesten niet blootsvoets gaan maar geen tweede paar schoenen 
nemen en ook geen twee jassen. De apostelen stellen hun 
vertrouwen in de kracht en zorg van Hem die ze zond en die zou 
beschikken over de harten van hen die ze als Zijn gezanten zouden 
ontvangen. 
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Vers 11-15. In elke plaats moesten zij onderzoeken wie er 
waardig was. In het volk waren schapen van voedsel en van de 
zorgen van een ware herder beroofd. Die moesten het getuigenis van 
de apostelen ontvangen. Er waren er die de karaktertrekken van een 
godsdienstig overblijfsel hadden terwijl zij de komst van de Messias 
verwachten. Door de dienst van de profeten waren zij daarop 
voorbereid. Hun karakter was voorbereid door de Geest van God want 
de geneigdheid om naar het Woord te luisteren is niet in het natuurlijk 
hart ven de mensen. De Heer zag hun noden en kwam om er aan te 
beantwoorden. Van hun kant moesten de gezanten van de Heer 
onderscheiden wie de zedelijke trekken vertoonden dat ze waardig 
maakte ze te ontvangen. De leden van de familie van het geloof 
herkennen elkaar gemakkelijk. Anna kende het overblijfsel van Israël 
(Luk. 2:38). De apostelen moesten bij deze mensen blijven tot hun 
vertrek uit die plaats. Deze aanwijzing is van belang voor de 
dienstknechten van God in alle tijden. De apostelen waren 
vredesboodschappers, dragers van een blijde boodschap, zoals hen 
die hen later opvolgen (zie Jes. 52:7). Als zij ergens binnenkwamen 
moesten zij allen groeten die er waren. Dat wil zeggen de wens 
uitspreken dat Gods zegen door de boodschap gebracht op hen zou 
rusten, want zij waren de gezanten van de God des vredes. Als het 
huis niet waardig was, als deze zegen niet beantwoordde aan reeds 
bestaande behoeften in het hart van zijn bewoners maar de 
tegenstand van het ongeloof ontmoette, keerde de toegewenste vrede 
tot hen terug die ze aangekondigd hadden. In die tijd had de groet niet 
het alledaagse karakter die ze nu dikwijls heeft. In die tijd was het 
zowel de uitdrukking van het genoegen dat men in de persoon had en 
een getuigenis van goedkeuring en genegenheid (2Joh. 10). Als 
iemand de apostelen niet ontving en niet naar hun woorden luisterde 
moesten zij het stof van hun voeten schudden. Dat stof was het beeld 
van de bezoedeling die ze in de weerspannige plaats hadden ontmoet 
en die ze niet bij zich wilde houden. Door dit te doen verkondigden zij 
de afbreking van alle betrekkingen met hen die hun boodschap 
verwierpen. De tijd dat ze de vergeving aan de zondaars aanboden 
van Godswege moest niet lang duren, want de Koning zou komen en 
Zijn regering vestigen. In Zijn onderwijs sprak de Heer alsof het 
Koninkrijk spoedig gevestigd zal worden. Het Koninkrijk der hemelen 
was nabij zei Johannes de Doper. Het zenden van de boodschappers 
was de laatste proef waaraan het volk werd onderworpen. De 
gezanten van de Koning lieten het volk achter onder de 
verschrikkelijke verantwoordelijkheid de zegen te hebben verworpen 
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die de beloofde Christus hun bracht. Deze zonde was oneindig veel 
groter dan de zonden die de verwoesting van Sodom en Gomorra tot 
gevolg had. In die dag zal de ernst van het kwaad afgemeten worden 
naar de voorrechten die de schuldigen hebben gehad. Dat doet zien 
hoe verschrikkelijk het lot zal zijn van hen die, ondanks het licht van 
het christendom, hun eigen weg gevolgd hebben zonder er rekening 
mee te houden en de genade geweigerd hebben die hen werd 
aangeboden krachtens de dood en de opstanding van de Here Jezus. 
Ieder zal geoordeeld worden naar zijn eigen verantwoordelijkheid. Er 
zijn in de christenheid veel mensen die voorrechten gehad hebben die 
anderen niet hebben gehad. Het verschil zal vastgesteld worden in de 
dag van het oordeel, en dat verschil zal eeuwig blijven want de 
eeuwige pijn is niet gelijk. Met vers 15 eindigen de vermaningen van 
de Heer, toepasselijk op de dienst van de apostelen tijdens Zijn 
tegenwoordigheid in het midden van zijn volk. Met vers 16 gaat het 
om hun dienst na Zijn vertrek, maar die dienst, nog altijd beperkt tot 
de Joden sluit aan bij die dienst die de komst van de Zoon des 
Mensen zal voorafgaan. De huidige bedeling zal eindigen door de 
wederkomst van Christus om de hemelse heiligen op te nemen. Dan 
zal God zich weer met Israël bezighouden om hun door berouw tot het 
genot te brengen van de beloofde zegeningen. 

De apostelen die de Heer zond en die Hij later zou zenden, 
zouden zijn als schapen te midden van wolven. De woestheid van de 
wolven beschrijft het karakter van de wereld na de verwerping van 
Christus. De apostelen zouden als mensen zonder verdediging zijn, 
blootgesteld aan de boosheid van de vijanden van Christus. Om het 
werk van de Heer in zulk een omgeving te doen moest men de 
voorzichtigheid van een slang en de eenvoud van de duif hebben. De 
voorzichtigheid veroorlooft te wandelen terwijl men het kwaad, dat de 
wijsheid van God onderscheid en waaraan men zich niet zonder 
noodzaak blootstelt, vermijdt. De eenvoud van de duif veroorlooft 
voort te gaan in het pad van de dienst, terwijl men slecht rekening 
houdt met de gedachten van God, die hen leidt die op Hem 
vertrouwen. Paulus zegt in Romeinen 16:19 ‘Wijs in het goed, maar 
onnozel in het kwade’. Men moet geen geweld gebruiken tegenover 
het kwaad en zich ook niet nodeloos blootstellen aan de slagen van 
de bozen. Eenvoud maakt dat men de gevolgen van een getrouw 
getuigenis niet zoekt te vermijden en de voorzichtigheid moet niet 
terugschrikken voor deze gevolgen. De Heer waarschuwt in vers 17 
voor de mensen. De Joden, na hun verwerping van Christus worden 
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hier mensen genoemd. Niets onderscheidt ze meer van hen in wiens 
midden zij als volk van God afgezonderd waren. Ze worden 
gekenmerkt door de toestand van de mensen en hun verwijdering van 
God. 

In hun tegenstand tegen de Heer zouden ze Zijn gezanten 
overleveren aan het Sanhedrin. In hun synagoge zouden ze hen 
geselen, daar waar zij de tegenwoordigheid van God hadden moeten 
zoeken door te luisteren naar Zijn Woord. Maar de synagogen waren 
plaatsen geworden waar de godsdienstige vorm vermengd was met 
het verachten van de genade van God. Zelf stonden ze onder de 
macht van de heidenen. Nu gingen ze hen overleveren die 
dienstknechten waren van Hem die ze kon bevrijden van de vreemde 
slavernij, overleveren aan koningen en stadhouders om hun haat 
tegen Jezus uit te leven. Om mijn Naam zegt Jezus in vers 22. Toch 
zou deze vervolging een getuigenis zijn, voor zowel de Joden als de 
volken, doordat ze gedwongen zouden worden de kracht van het 
Evangelie te zien in hen die ze mishandelden. Dat zien we in 
Handelingen. De tegenstand van de vijanden van Christus heeft altijd 
de werkelijkheid van het getuigenis doen schitteren en gediend tot de 
verbreiding van de waarheid die zo tot koningen en stadshouders 
doordrong. Als ze overgeleverd waren moesten de apostelen niet 
bezorgd zijn wat ze moesten zeggen. Om de zaak van de Heer 
moesten zij voor de rechter verschijnen. De woorden die zij moesten 
zeggen zou hun door de Heilige Geest gegeven worden. Die zou hun 
de noodzakelijke kracht geven om van de waarheid getuigenis te 
geven. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest is het grote feit dat 
de tijd kenmerkt waarvan de Heer spreekt (zie Hand. 1:8). Als de 
huidige bedeling, begonnen op de Pinksterdag, voorbij zal zijn zal het 
getuigenis voor Israël weer opnieuw beginnen. Dan zal Hij, hoewel 
niet persoonlijk op aarde, dezelfde vruchten voortbrengen in hen die 
de Heer zal zenden. ‘De Geest uws Vaders’ in vers 20 herinnert aan 
het onderwijs van de Heer op de berg, waar Hij spreekt van hun 
Vader (5:45 en hoofdstukken 6 en 7). Het geheim van de kracht is het 
geloof in de tegenwoordigheid van de Heilige Geest heeft eens een 
broeder gezegd. Wij hebben nodig te geloven in de werkelijkheid van 
Zijn tegenwoordigheid en Zijn kracht. Wij moeten waakzaam zijn om 
Hem niet te bedroeven en niet uit te blussen. Men kan Hem uitblussen 
in de Gemeente als men niet mededeelt wat Hij geeft of als men niet 
handelt onder Zijn leiding, of ten slotte als men niet aanneemt wat Hij 
geeft. 
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In de tijd van vervolging zal de haat tegen de Naam van 
Christus zo groot zijn dat de haat geen rekening meer houdt met de 
natuurlijke betrekkingen door God gevormd (vs. 21, 22 en Micha 2:3). 
Dat had niet alleen plaats bij het volk Israël maar ook in de 
kerkgeschiedenis door de verschrikkelijke vijandschap van het 
natuurlijke hart tegen de Naam, dit is de persoon van Jezus Christus. 
Gedurende al die verschillende openbaringen van de mensen tegen 
de Naam van Christus zal hij, die volharden zal tot het einde zalig 
worden. Als men getrouw geweest is zal er een dag komen waarop 
Christus zal verschijnen tot bevrijding van de Zijnen. Dit heil voor het 
getrouwe overblijfsel zal de invoering van het Koninkrijk van Christus 
zijn in heerlijkheid. Dat veronderstelt dat de getuigen op wie deze 
belofte van toepassing is, nog op dit ogenblik leven op de aarde. De 
dienstknechten die het Evangelie van het Koninkrijk zullen brengen 
zullen het met verkondigen in de steden van Israël. Als de vervolging 
hen in de ene stad zal overkomen moeten zij vluchten in een andere 
stad. Zij zullen deze zending niet volbracht hebben totdat de Zoon des 
Mensen de bevrijding komt brengen. 

In het begin moesten de apostelen het Koninkrijk aankondigen 
dat Christus zou vestigen. Deze boodschap werd verworpen. Het 
getuigenis gegeven na Zijn opstanding werd ook verworpen. De 
betrekkingen van God met Zijn aards volk werden onderbroken en 
zullen dit blijven tot het zenden van de toekomstige boodschappers 
wiens dienst die van de apostelen opvolgt. Maar als Hij wederkomt tot 
bevrijding van het overblijfsel van het einde, zal dat zijn in de 
heerlijkheid van de Zoon des Mensen wiens rechten zich uitstrekken 
buiten de grenzen van Israël. In de Evangeliën neemt de Heer als Hij 
verworpen wordt als Christus of Messias de titel aan van Zoon des 
Mensen, de discipelen verbiedend voortaan te zeggen dat Hij de 
Christus was. Deze titel van de Zoon des Mensen drukt de gedachte 
van God uit om, onder het gezag van de Man van smarten die 
geleden en overwonnen heeft, de hele schepping te plaatsen als 
erfgenaam van alle dingen die Hij had bestemd voor de mens naar 
Zijn raadsbesluiten. 

Vers 24. De gedachte in dit vers wordt hier gegeven in 
betrekking tot de tegenstand van de mensen. Johannes 13:6 geeft 
deze gedachte in verband met de dienst van de heiligen. Het eerste 
karakter dat wij kunnen bekleden is dat van discipel. Daarna, als wij 
luisteren naar Hem die ons onderwijst, worden wij slaven als wij Hem 
erkennen als de Heer die ons onderwezen heeft. De discipelen van de 
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Heer moeten doordrongen zijn van de heerlijkheid van Zijn Persoon 
om te aanvaarden te worden behandeld als Hij en Zijn karaktertrekken 
te openbaren. Zoals de slaaf niet boven zijn heer is wiens eigendom 
hij is, is het voldoende voor de discipel te zijn als zijn Meester. Hij 
moet meer niet zoeken. Het is een eer voor de discipel en de slaaf 
dergelijke karaktertrekken te dragen, zonder zich bezig te houden met 
de waardering van de mensen. Als de Meester van het huis met al zijn 
volmaaktheden Beëlzebub wordt genoemd, hoeveel te meer zullen de 
lieden van Zijn huis die nog niet Zijn zedelijke heerlijkheden 
openbaren moeten verwachten zo behandeld te worden. Zij moeten 
zich het lijden herinneren dat hun Meester heeft verdragen van de 
mensen om Hem in die zelfde weg te volgen. 

Vers 26-42. Het moest de discipelen voldoende zijn dat zij 
waren als hun Meester. In het bewustzijn van deze plaats moesten zij 
hun vijanden niet vrezen. Deze laatsten konden tegen hen handelen 
in het verborgene en gedurende zekere tijd in hun boze opzet slagen 
tegen de getrouwen, maar alles zal eenmaal geopenbaard worden 
(vs. 26). Al wat de Heer in het verborgene en in vertrouwen de 
discipelen gezegd had die een kleine kring vormden buiten het volk, 
moest in het licht gezegd en op de daken gepredikt worden. Door de 
kracht van de Heilige Geest zouden zij alles in het volle licht kunnen 
zeggen, zonder zich door de tegenstand van de mensen te laten 
tegenhouden. God kon de vijanden veroorloven enigen te kunnen 
doden, maar ze moesten ze niet vrezen. Want de tegenstanders 
konden de eeuwige plaats van de gelovigen niet aantasten, zij hebben 
geen macht over de zielen. Deze aanmoediging heeft veel martelaars 
staande gehouden tegenover de dood in de vervolgingen die zij 
hadden van heidenen of naamchristenen. Zij moesten God vrezen die 
macht had ziel en lichaam te verderven in de hel (hel=Gehenna). Het 
woord komt van Hinnom, een dal bij Jeruzalem waar afgodische 
Joden hun kinderen aan Moloch offerden. Na de afschaffing van de 
afgoderij werd het de plaats waar een voortdurend vuur werd 
onderhouden om de afval van de stad en zelfs de lichamen van de 
veroordeelden te verbranden). Dit woord Gehenna werd van toen af 
gebruikt om het eeuwige wee aan te duiden, het vuur dat niet 
uitgeblust wordt. Het komt twaalf keer in het Nieuwe Testament voor, 
acht keer in Mattheüs, twee keer in Markus, één keer in Lukas en één 
keer in Jakobus. 

De Heer geeft veel aanmoedigingen opdat de discipelen alleen 
God hun Vader zouden vrezen (vs. 28). Alles staat onder het 
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soevereine toezicht van God (vs. 29, tot in de kleinste bijzonderheden, 
hoeveel te meer het leven van Zijn kinderen voor wie Hij Zijn Zoon 
gegeven heeft. Als voorwerpen van zulk een tedere zorg van hun 
Vader hadden zij van de mensen niets te vrezen (vs. 30).  

Vers 31 toont de waarde die zij voor God hun Vader hadden, zij 
hadden meer waarde dan vele mussen.  

Vers 32 en 33. Als ondanks alle tegenstand van mensen en het 
lijden, dat voortkwam uit hun trouw, de heiligen de Heer zouden 
belijden zou Hij ze belijden voor de Vader. Daarentegen wie Hem zal 
loochenen voor de mensen, die zal ook door hem verloochend 
worden voor de Vader. De dag komt waarop de gevolgen van de 
trouw, op een toneel waar alles tegen God is, volledig zullen worden 
geopenbaard. De Heer was op aarde de mens van wie de belijdenis 
volmaakt was (zie 1 Tim. 6:12-13). Daartoe worden we heden 
geroepen, namelijk de heerlijkheden en de rechten van Christus 
belijden voor de wereld die Hem verworpen heeft. Petrus zei ‘Ik ken 
hem niet’, maar hij kreeg berouw. Hij volhardde niet in de weg van 
verloochening en werd hersteld om zonder vrees Christus Naam te 
belijden, terwijl zij die volharden in de verloochening van de Heer 
eenmaal verloochend zullen worden in de dag dat alles in het volle 
licht zal geopenbaard worden. Dat zal gebeuren met hen die in de 
christenheid de Heer hoe langer meer verloochenen, zoals het Woord 
Hem voorstelt en de waarheden die het woord ons openbaarde. 

Vers 34-35. De wereld is in zulk een toestand van haat en 
opstand tegen God dat de komst van de Heer heel andere gevolgen 
heeft voortgebracht dan die waarvoor Hij was gekomen en die 
geopenbaard zouden zijn als Hij aangenomen was. Bij Zijn geboorte 
bezingen de hemelkoren de gevolgen van Zijn komst in het vlees 
(Luk. 2:14). Hij kwam de vrede op aarde brengen, maar verworpen 
had Zijn komst voor hen die Hem aangenomen hadden heel andere 
gevolgen. Daarvoor waarschuwt Hij Zijn discipelen in deze verzen. 
Deze woorden worden de hele geschiedenis van de Gemeente 
verwerkelijkt, vooral in tijden van vervolging. Zelfs familiebanden 
hebben geen enkele trouwe getuige bewaard voor de haat van de 
zijnen tegen de naam van Christus. Nu de Heer verworpen is, is er 
geen sprake meer van vrede in de hemel, zoals de menigte van de 
discipelen dat verkondigde bij de intocht als Koning in Jeruzalem (Luk. 
19:38). De vrede zal op aarde gevestigd worden als Hij verschijnt in 
heerlijkheid met al Zijn heiligen, Dan zal de Heer de bozen 
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weggedaan hebben van de aarde door de oordelen die Hij zal 
uitoefenen tegen hen. 

Vers 37. Slechts liefde voor de Heer zal in staat stellen vast te 
staan tegenover de haat die tegen de gelovigen zal woeden, zelfs van 
familieleden. Hoe wettig de liefde tot een vader of moeder, een zoon 
of dochter ook is, ze zal moeten wijken voor de liefde tot de Heer. Als 
men zich laat besturen door natuurlijke banden is men de Heer niet 
waardig. Als aan de ene kant haat tegen de Naam van Christus 
verdeeldheid brengt in een huis, doet aan de andere kant de liefde 
voor Zijn Naam bij de getrouwe de verwerping door zijn familie 
aannemen. Om dit afstand doen van rechten van de natuur te 
verwerkelijken, moet men zijn kruis opnemen, dat wil zeggen de dood 
van Christus verwerkelijken. Want deze dood heeft een einde 
gemaakt aan ons bestaan als mens in Adam. Het aannemen van 
deze waarheid veroorlooft ons de Heer te volgen in de weg van 
verwerping, waar het geloof in het genot van Zijn Persoon een ruime 
vergoeding vindt voor alle lijden en verliezen die de getrouwe voor 
Hem lijdt. ‘Zijn kruis opnemen’ is een zinspeling op wat gebeurde in 
de tijd dat de kruisdood opgelegd werd aan ter dood veroordeelden. 
Die gekruisigd werd moest zijn eigen kruis dragen naar de plaats van 
terechtstelling. Die hem zagen passeren konden zeggen: deze man 
heeft met het leven afgerekend. Hijzelf was onverschillig voor alles 
wat hij kon ontmoeten op de weg, verachting evenmin als eerbewijzen 
van deze wereld hadden enig belang meer voor hem. ‘Zijn kruis 
opnemen’ komt twee keer in Mattheüs, drie keer in Lukas en één keer 
in Johannes voor, wat het belang van deze waarheid toont. De dood 
van Christus heeft een einde gemaakt aan alles wat verbonden is met 
het leven en de positie van de mens in Adam. Zijn kruis opnemen is 
de negatieve kant van het christelijke leven, namelijk de 
verwerkelijking van het oordeel van God over de mens in het vlees. 
De positieve kant is de openbaring van ons nieuwe leven dat ons in 
staat stelt Christus te volgen in de weg waarin men alle zegeningen 
vindt die voortkomen uit Zijn dood en die tot de nieuwe mens behoren. 
De kracht om alles te doen wat de Heer beveelt in deze teksten ligt in 
de liefde voor Hem. Die regelt en bezielt het leven van de Zijnen in 
afwachting dat de heerlijke resultaten geopenbaard worden. In een 
voortdurende afhankelijkheid van Hem wordt Zijn liefde in onze zielen 
verwerkelijkt en de kracht ons gegeven om Hem te volgen. 

Vers 39. Zijn leven vinden is zijn voldoening vinden in een 
wereld vijandig tot God, terwijl we het lijden trachten te vermijden dat 
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verbonden is aan het belijden van de Heer. Dus zich de dood van het 
vlees besparen is het tegenovergestelde van Zijn kruis opnemen Als 
wij ons leven verliezen uit liefde tot de Heer, zullen wij het vinden door 
een geluk te krijgen, oneindig meer verheven dan wat de wereld kan 
geven. Een leven dat zich beweegt in een hemelse sfeer en er al het 
genot van smaakt. De Heer zegt, zij die alles verlaten hebben uit 
liefde tot Hem en het Evangelie, zullen ontvangen in deze tijd, 
honderd keer zoveel met vervolging en in de toekomende eeuw het 
eeuwige leven (Mark. 10-30). Wat waarde geeft aan dit verlies van het 
leven, is dat het gedaan wordt voor de Heer; ‘uit liefde tot Mij’ zegt Hij. 
Er zijn personen geweest die hun leven gegeven hebben voor het 
vaderland, of om andere beweegredenen die geen waarde hebben 
voor God. 

Vers 40. Deze verachte en verworpen discipelen waren de 
gezanten van de Heer. Door ze als zodanig te ontvangen ontvangt 
men Hemzelf en men ontvangt de Vader die Hem gezonden had. Het 
kostbare voorrecht waarvan de gevolgen eerst gekend zullen worden 
in de dag dat Christus in heerlijkheid geopenbaard zal worden. In die 
dag (Matt. 25:31-40) zullen zij die de gezanten van de Koning 
ontvangen hebben beloond worden als hadden zij Hemzelf 
ontvangen. 

Vers 41-42. De Heer vereenzelvigt hem die ontvangt met hem 
die wordt ontvangen. Als een getrouwe iemand als profeet ontvangt, 
terwijl hij hem als zodanig waardeert, zal hij de beloning van een 
profeet ontvangen. Ook als hij een rechtvaardige als zodanig ontvangt 
zal hij de beloning van een rechtvaardige ontvangen. Zo is het ook 
met een discipel. Dat is een grote aanmoediging tot gastvrijheid, want 
men moet om die uit te oefenen in aanmerking nemen wat hij is die 
men ontvangt in Gods oog en men moet hem waarderen zoals God 
hem waardeert. Niet naar de stoffelijke waarde van wat men doet of 
geeft meet God de beloning. Hij weegt de redenen die ons doen 
handelen. Als men iemand, omdat hij een discipel is een beker water 
geeft, aan een dezer kleinen, men zal zijn loon geenszins verliezen. 
Een beker water is iets gerings, maar gegeven om Christus wil heeft 
het een grote waarde. Een discipel is een kleine, geminacht in de 
wereld, maar van grote waarde in Gods oog. In Mattheüs 25:40 noemt 
de Heer de discipelen ‘Mijn broeders’. 
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MATTHEÜS 11 

Vers 1-9. Na de onderwijzingen van de discipelen in hoofdstuk 
10 gaat de Heer zelf voort te leren en te prediken. Hij wilde de tijd 
gebruiken, die God Zijn volk verleende, om Zijn dienst te volbrengen 
(Joh. 9:14). Een aanmoediging voor ons die bij het einde gekomen 
zijn van Gods geduld, een tijd waarin Gods boodschap van genade 
verkondigd wordt.. Wij hebben ook de noodzakelijke aanwijzingen 
ontvangen voor de dienst in Zijn afwezigheid, Zijn woorden hebben 
gezag voor ons tot Zijn wederkomst. Dat heeft de kerk vergeten, zij 
heeft de bevelen van de Heer terzijde gezet, om zich te voegen naar 
menselijke geboden. Zij heeft Zijn gezag zich aangematigd, terwijl zij 
een tiranniek gezag over de zielen uitoefent en zodoende heeft zij het 
getuigenis in opspraak gebracht en ten val gebracht dat wat zij voor 
de Heer in deze wereld moest geven. Mattheüs stelt de Messias aan 
zijn volk voor met alle bewijzen van Zijn heerlijkheid, geschikt om te 
overtuigen. Het doet zeer sterk Zijn verwerping en de gevolgen 
daarvan in een oordeel uitkomen, evenals de zegeningen die God 
wilde geven voor de volken. Hoofdstuk 11 geeft een verandering aan 
van de betrekkingen van Heer met Zijn volk. In de volgende 
hoofdstukken vinden wij de gevolgen daarvan. Het Joodse systeem 
wordt verworpen in hoofdstuk 12, het Koninkrijk in verborgenheid 
wordt ingevoerd in hoofdstuk 13. In hoofdstuk 16 vervangt de 
Gemeente, gegrond op de Zoon van God, levend, gestorven en 
opgewekt het volk Israël. De sleutels van het Koninkrijk worden Petrus 
toevertrouwd, om er in te brengen door de prediking van het 
Evangelie allen die geloven, zowel Joden als heidenen.  

Vers 2-6. Johannes de Doper begreep de veranderingen, die 
het gevolg waren van de verwerping van de Messias, niet. Van Zijn 
werken gehoord begreep hij niet dat de koning geen wonderen deed 
om hem uit de gevangenis te halen. Zijn geloof werd zwaar beproefd. 
Hij zond zijn discipelen om Hem te vragen: ‘Zijt gij degene die komen 
zou, of moeten wij een ander verwachten?’ In zijn verlegenheid richt 
hij zich tot de Heer en vertrouwt op Hem voor een antwoord. Evenals 
de discipelen verwachtte hij de bevrijding die een verheerlijkte koning 
brengen moest. Geen van hen begreep dat deze Koning door lijden 
en dood moest. Uit het Woord hadden ze alleen onthouden wat 
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betrekking had op de heerlijkheid van het Koninkrijk en niet het 
noodzakelijk lijden om dat te vestigen vanwege de toestand van het 
volk. Dit lijden van de beloofde Bevrijder maakte deel uit van de 
dingen betreffende Jezus, waarmee het Oude Testament vol is. Hij 
zegt dit tot de Emmaüsgangers in Lukas 24:27. De oude Simon had 
de waarheid van de verwerping van de Messias en de gevolgen 
daarvan begrepen door de Geest (Luk. 2:34-35). Het antwoord van de 
Heer aan de discipelen van Johannes doet een beroep op het geloof. 
Zó onderwijst de Heer ons. Hij geeft ons bewijzen maar niet aan ons 
natuurlijke verstand. Want Zijn Woord moet voldoende zijn voor hen 
die in Hem geloven. De discipelen van Johannes moesten hem 
zeggen wat zij hoorden en zagen. Zij waren getuigen van de werken 
die Christus voor Zijn volk volbracht en die de vervulling waren van 
wat de profeten hadden verkondigd (Jes. 29:5, 6, 18, 19 en 61:1 e.a.). 
De schriften kennend kon Johannes begrijpen door wat Jezus deed, 
dat Hij degene was die komen moest, zoals in vele teksten van het 
Oude Testament stond (zie o.a. Gen. 49:10; Ps. 118:26; Zach. 9:9 en 
Mal. 3:1). Johannes had zelf gezegd, (zie Lukas 3:16) ‘Hij is sterker 
dan ik’. De Heer zegt: ‘Welgelukzalig die aan Mij niet zal geërgerd 
worden’. Hierdoor verkondigd de Heer dat er in het volk een 
overblijfsel zou zijn dat zijn vertrouwen op Hem stelde. Jesaja 8 
spreekt evenals veel andere profetische teksten over dit overblijfsel en 
zegt dat gedurende Zijn verwerping in de verachting dit overblijfsel 
zich met kracht aan Hem zal hechten en in Hem vrede en bevrijding 
zal vinden. 

Vers 7-11. Als de discipelen van Johannes vertrokken zijn geeft 
Jezus aan de scharen getuigenis over Johannes en doet zijn 
grootheid en schoonheid van zijn dienst uitkomen. In het begin had 
Johannes van Jezus getuigenis gegeven, nu geeft Jezus getuigenis 
van Zijn voorloper, toen zijn geloof was bezweken. Na het geweten 
van Johannes geraakt te hebben wilde Hij het geweten van de 
scharen treffen en doet de schuld uitkomen van dat volk. Het volk dat 
Johannes verworpen had en nu ook Hem wilde verwerpen die 
Johannes aangekondigd had. In de manier van doen van de Heer 
tegenover Johannes en de scharen zit een les die we moeten 
onthouden. Want wij zijn geneigd elkaar heel anders te behandelen; 
wij hebben de neiging de gebreken van onze broeders op te halen en 
er niet met henzelf over te spreken. De Heer brengt Johannes tot het 
oordelen van zijn ongeloof. Als Hij tot de scharen spreekt doe Hij 
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uitkomen alles wat van hem een grote dienstknecht van God maakte. 
Zo zouden wij ook moeten doen. 

Vers 7-11. Deze woorden vormen een absolute tegenstelling 
tussen wat Johannes was en wat het volk van hem dacht. De Heer 
wijst op drie dingen in betrekking op tot de plaats die Johannes innam 
in Israël:  

1. De plaats van zijn getuigenis, een woestijn, een beeld van de 
zedelijke toestand van Israël en de wereld voor God;  

2. De schijnbare zwakheid, voorgesteld door een riet door de wind 
bewogen. De wind is dikwijls een beeld van de tegenstand door 
satan opgewekt;  

3. De grootste van de profeten, afgezonderd van het volk zoals 
Elia, als Elia gekleed, terwijl de groten van deze wereld zich 
versieren met kostbaarheden.  

Hij had niets aantrekkelijks voor de natuurlijke mens, maar voor 
God en voor het geloof was hij de grootste van de profeten. De enige, 
behalve de Heer, die door de schriften (Deut. 18:15; Jes. 40:3; Mal. 
3:1 en 4:5) aangekondigd was Behalve dat hij het voorwerp van 
profetieën was geweest in de Schrift, wat hem dit karakter van 
grootheid gaf in zijn dienst, had hij het voorrecht Hem te zien van wie 
hij de voorloper was en die door alle profeten was aangekondigd 
zonder Hem te zien. Allen hadden tevoren de komst van Christus 
aangekondigd en de vestiging van het Koninkrijk. Maar hun dienst had 
tevoren een eind genomen, terwijl die van Johannes eindigde op het 
ogenblijk dat de Heer ingevoerd werd op het toneel waarin Zijn 
Koninkrijk moest gevestigd worden. Dat Koninkrijk was nabij omdat de 
Koning in het midden van het volk was, zoals Johannes zei in 
Mattheüs 3:2.  

Vers 11. ‘Doch de minste in het Koninkrijk der hemelen is 
meerder dan hij’. Dit woord doelt op het ogenblik dat het Koninkrijk 
door de invoering van de Koning in de heerlijkheid ingewijd zou 
worden op grond van Zijn dood en opstanding. Dan zal de minste van 
de verlosten die deel uitmaakt van de hemelse staat van zaken groter 
zijn dan Johannes de Doper. Het gaat niet om het zedelijke karakter 
en de trouw van Johannes, maar om de plaats en de voorrechten die 
voortkomen uit het werk van het kruis, voor hen die de Heer 
toebehoren in de nieuwe bedeling. Johannes, de grootste profeet 
behoorde als zijn voorgangers tot de bedeling van de wet. Hij heeft 
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Christus aangekondigd en gezien. Deze profetische tijd ging eindigen. 
Alle heerlijkheid van Christus had voor zijn ogen geschitterd en, zoals 
de sterren verdwijnen voor de opgaande zon, zou hij de schoonste 
verminderen en uitblussen, om plaats te maken voor Hem die Zijn 
Koninkrijk zou vestigen. Maar dit gebeurde niet op de manier die hij 
dacht. Hij werd verworpen door het volk, gevangen gezet en ter dood 
gebracht. De Messias zou ook verworpen worden en het Koninkrijk 
dat nabij was door de aanwezigheid van de Koning zou een 
onverwachte vorm aannemen. In plaats van Zijn Koninkrijk in 
heerlijkheid te vestigen zou de Koning in de hemel ontvangen worden 
en het Koninkrijk zou de vorm aannemen van Koninkrijk der hemelen, 
omdat de Koning in de hemel was. 

Zolang Hij op aarde was had de Heer Zij discipelen geleerd wat 
de karaktertrekken waren die zij moesten vertonen die er deel van 
uitmaakten. De karaktertrekken van Christus zelf die zedelijk moesten 
schitteren in een wereld die Hem verwierp en Zijn rechten miskende.. 
Hij zou ze later door Zijn kracht laten gelden. Die karakters vinden we 
in de Bergrede en die van het Koninkrijk der hemelen in hoofdstuk 13 
en 24:32 en 25:30, zoals ze zullen blijven tot de komst van de Heer in 
heerlijkheid in een wereld in opstand tegen de Heer, maar tegenover 
welke wereld Hij geduld gebruikt. De armen van geest, de gelovigen 
komen er in, zij treuren omdat de Koning afwezig is en verworpen. Zij 
zijn zachtmoedig, doen hun rechten niet gelden omdat de Heer de 
Zijne niet doet gelden. Zij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid 
omdat de ongerechtigheid overheerst in afwezigheid van de Koning. 
Zij zijn barmhartig omdat ze door barmhartigheid bestaan en dat de 
Koning de toestand van de tegenwoordige dingen verdraagt. Zij zijn 
rein van hart, gereinigd van het hart door het geloof en laten bij zich 
niets toe wat tegengesteld is aan de goddelijke karakters. Zij stichten 
vrede in een toestand van de wereld die gekenmerkt wordt door haat, 
onrust en verwarring. Zij worden vervolgd omdat ze leven in een 
wereld waarin geen gerechtigheid woont, terwijl het Koninkrijk 
gekenmerkt wordt door gerechtigheid en vrede. Zij worden vervolgd 
om de Naam van de Heer die gehaat wordt door hen in wiens naam 
zij leven; zij moeten zich verheugen want hun beloning zal groot zijn in 
de hemelen en niet op aarde zoals voor het toekomstig overblijfsel het 
geval is als het Koninkrijk in heerlijkheid wordt opgericht. Zij zijn het 
zout der aarde, het licht der wereld enz. 

De gelovigen die deel uitmaken van het Koninkrijk der hemelen 
verwerkelijken deze karaktertrekken omdat ze in betrekking staan tot 
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de Heer, de verworpen Koning, verborgen in de hemel. De minste van 
hen is groter dan Johannes om de betrekking waarin ze tot de Heer 
staan en om de voorrechten die er uit voortkomen. Al deze 
karaktertrekken van de Heer, verwerkelijkt door hen die deel uitmaken 
van het Koninkrijk der hemelen, vormen het getuigenis dat in deze 
wereld gegeven moet worden. Het zijn ook de karaktertrekken van 
hen die deel uitmaken van de Gemeente, deze hebben tot 
beweegreden de betrekking waarin zij tot de Heer staan te 
verwerkelijken. Niet alleen kennen ze Hem als Heer, maar zij hebben 
het bewustzijn van hun betrekking tot Hem als leden van Zijn 
Lichaam. Het lichaam, waarvan Hij het Hoofd is en verheerlijkt in de 
hemel, als hemelse Bruid van de Koning die spoedig in heerlijkheid 
zal verschijnen. Zij verwachten Zijn wederkomst om hen in te voeren 
in de hemel waar zij de bruiloft van het Lam zullen vieren voordat ze 
met Hem wederkomen als Hij Zijn regering in heerlijkheid zal 
oprichten, het lijdend overblijfsel zal verlossen dat in een 
onvergelijkbare beproeving de karaktertrekken uit de Bergrede zal 
hebben vertoond. Daarna zullen zij met de Heer eeuwig in betrekking 
staan als vrouw van het Lam. Zij zullen de woonstede van God te 
midden van de mensen op de nieuwe aarde vormen, zoals ze nu al op 
de aarde de woonstede van God in de Geest zijn. 

Het verschil tussen het Koninkrijk der hemelen en de gemeente 
komt voort uit de betrekkingen waarin de gelovigen staan tot de Heer. 
Gelovigen beschouwd als zijnde in het Koninkrijk der hemelen, of deel 
uitmakend van de Gemeente. Tot op de wederkomst van de Heer zij 
het dezelfde personen die dat getuigenis geven voor dezelfde wereld, 
die Hem erkennen als Hoofd van Zijn Gemeente. De verwachting van 
het toekomstig overblijfsel zal de vestiging van het Koninkrijk in 
heerlijkheid zijn. 

Vers 12-19. Om in het Koninkrijk der hemelen in te gaan, dat 
toen niet in kracht en heerlijkheid gevestigd werd, moet men 
vastbesloten met de hele staat van zaken breken die het Joods volk 
en de wereld kenmerkte (lees vs. 12). Het is niet meer voldoende een 
kind van Abraham te zijn om er in te gaan. Omdat de Koning 
verworpen is, is er geen sprake meer van de heerlijkheid die Zijn 
openbaring in kracht zal vergezellen. In die dag zal het Koninkrijk door 
allen toegejuicht worden. Maar nu, omdat satan de overste van deze 
wereld is, moet men zich losmaken door de onweerstaanbare kracht 
van het geloof van alles wat een hinderpaal kan zijn voor hen die deel 
aan dat Koninkrijk willen hebben. Men moet het lijden accepteren in 
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een wereld waar alles tegengesteld is aan de kenmerken van dat 
Koninkrijk. Al in hoofdstuk 10 had de Heer gezegd dat zij die Hem 
wilden volgen zelfs geen rekening moesten houden met natuurlijke 
banden. Die zouden voor hen een hindernis zijn; zij moesten het lijden 
dragen dat zou voortkomen uit de plaats die zij innamen om Hem te 
volgen. Deze beginselen zijn ook van toepassing op de 
tegenwoordige tijd omdat de hemelse heiligen, die deel uitmaken van 
de Gemeente, ook de verworpen medegezellen zijn van de Heer; om 
Hem trouw te zijn moeten zij Zijn smaad dragen.  

In vers 13-19 wil Jezus dat de scharen de ernst van de zonde 
zouden begrijpen waaraan zij zich schuldig maakten, die geen 
rekening hielden met de dienst van Johannes en ook niet met Zijn 
dienst (vs. 13). Johannes was gekomen, de tijd van de profetieën was 
geëindigd (vs. 12). Als ze Johannes hadden aangenomen was hij de 
persoon geweest die Maleachi had aangekondigd (Mal. 4:5). Want 
Johannes leefde nog, hoewel in de gevangenis. Maar omdat hij niet 
aangenomen was kon Maleachi 4:5 toen zijn verwerkelijking niet 
hebben. Sprekend over zichzelf had Johannes niet gezegd dat hij Elia 
was. Als men hem vraagt wie hij is zegt hij, Jesaja 40:3 aanhalend, 
dat hij een stem is die in de woestijn roept. Die oren heeft om te 
horen, die hore. Dat wil zeggen dat die naar Johannes gehoord 
hadden en daardoor de Heer hoorden, zo kinderen van de wijsheid 
waren. Voor hen was Johannes wel de profeet die de komst van de 
Heer moest voorafgaan. Johannes was verworpen maar God zal aan 
het einde een Elia zenden die het ongelovige volk tot berouw zal 
oproepen, vóórdat de grote en geduchte dag des Heren komt. Dan 
zullen de oordelen uitgevoerd worden voor allen die zijn stem hebben 
weerstaan. Een dienst die kenmerken vertoonde van Elia zal dus 
opgericht worden tijdens de grote verdrukking. Misschien de 
getuigenissen van Openbaringen 11:6, die de macht zullen hebben 
zoals deze profeet, de hemel te sluiten zodat er geen regen valt 
tijdens de dagen van hun profeteren. Hun dienst zal gevolgd worden 
door het oordeel over het ongelovige volk en de wereld, daarna komt 
de openbaring van het Koninkrijk in heerlijkheid. Terwijl na de 
verwerping van Johannes het Koninkrijk der hemelen in 
verborgenheid werd gevestigd, en werd gekenmerkt door de 
afwezigheid van de Koning en de tegenwoordigheid van een 
godsdienstig overblijfsel dat de Gemeente vormt. 

De Heer vergelijkt het ongelovig geslacht met kinderen die op 
de markt zitten. Deze kinderen stellen voor de gelovigen te midden 
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van de bedrijvige massa van de mensen die onverschillig zijn voor 
hun uitnodigingen. De fluit in vers 17 is het zinnebeeld van de stem 
van de genade waarop het volk onverschillig was gebleven. Dat was 
de dienst van Jezus. Ze hadden klaagliederen gezongen, maar ze 
hadden niet geweend. Zij hadden zich niet verootmoedigd op de 
ernstige stem van de dienst van Johannes. De wondere genade 
waarmee Jezus tot zondaars naderde om hun de vergeving te 
brengen had Hem met zondaars gelijk doen stellen. De ernstige 
prediking en strenge houding van Johannes die ze tot berouw riep 
hadden hem doen behandelen als een duivel. Toch waren er onder 
hen geweest die naar Johannes en Jezus hadden geluisterd, dat zijn 
de kenmerken van de wijsheid. Hij was wijs die luisterde naar de 
goddelijke boodschap, gebracht door Johannes en door de Zoon des 
Mensen. Dat was de wijsheid uit Spreuken 8 die zijn stem in alle 
plaatsen deed weerklinken om de eenvoudigen wijs te maken, die zijn 
kinderen werden. Nu bestaat de wijsheid in het luisteren naar de 
waarschuwingen van het Woord dat de droevige toestand van de 
mens voorstelt en de genade die aan de schuldigen wordt 
aangeboden. 

Vers 20-24. Door het verwijt aan de steden waar de meeste 
krachten gebeurd waren begrijpen wij dat het grote doel van Zijn 
dienst was, of het nu door woorden of wonderen gebeurde, om bij het 
volk berouw op te wekken. Dat wil zeggen de overtuiging en de 
belijdenis dat het van God verwijderd was, in het kwaad gedompeld 
en ongeschikt om in het Koninkrijk in te gaan. Als het volk zichzelf 
oordeelde zou het er toe gebracht worden om de genade aan te 
nemen die de Messias het bracht. God begint het werk van een ziel 
altijd door het werk van berouw. Dat zegt Petrus in Handelingen 2:38. 
Johannes was gezonden om in de harten de weg des Heren te 
bereiden, die de genade bracht om in te gaan in het Koninkrijk. Zijn 
boodschap is samengevat in Mattheüs 3:2: ‘Bekeert u want het 
Koninkrijk Gods is nabij’. 

De zedelijke toestand van de steden tot wie de Heer zich richt 
was de weerschijn van het hele volk. Toch hadden die steden elk een 
bijzondere verantwoordelijkheid, voortkomend uit het feit dat zij 
getuigen waren geweest van de volle ontplooiing van de genade en 
macht die de dienst van de Heer kenmerkte. Als de wonderen in 
Tyrus en Sidon waren gebeurd zouden die zich hebben bekeerd met 
ware verootmoediging. Daarom zou hun lot verdraaglijker zijn in het 
oordeel dan deze Galilese steden. Kapernaüm tot de hemel verhoogd 
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omdat Hij die de hemel met Zijn heerlijkheid vervult, in haar gewoond 
had om in Zijn diepe vernedering de zegen tot Zijn volk te brengen. 
Van deze grote verhoging zou ze tot in hel neergestoten worden. In 
plaats van de zegen te genieten die hun aangeboden was, is hun deel 
in de Hades om het eindoordeel af te wachten. Als dat oordeel komt 
zal het Sodom verdraaglijker zijn dan Kapernaüm, want deze stad zou 
tot op de huidige dag gebleven zijn als Sodom de voorrechten had 
genoten die Kapernaüm had veracht. Men zou zich kunnen afvragen 
waarom de wonderen, die het berouw van Tyrus, Sidon en Sodom 
zouden voortbrengen, niet in die steden waren gebeurd. Deze steden 
bestonden in de tijd dat God de mens in Adam beproefde zonder wet 
en onder de wet, en dat zolang deze proef voortging God niet de volle 
openbaring kon geven zoals Hij deed in Zijn Zoon. Ook leren wij dat 
de verantwoordelijkheid van deze mensen in betrekking staat met de 
voorrechten die zij genieten, en dat deze voorrechten de graad van 
hun schuld zullen bepalen in de dag van het oordeel. Want God is 
rechtvaardig, zowel in het straffen als in het belonen. 

De Heer spreekt zoals in alle Schriften over twee soorten 
oordeel, een oordeel in bestuur en een uiteindelijk oordeel. Het eerste 
wordt op aarde op verschillende manieren uitgeoefend tegenover alle 
mensen, gelovigen en ongelovigen. Naar de onbewegelijke regels van 
het bestuur van God oogst een ieder wat hij gezaaid heeft. Deze 
schuldige steden waren al lang van de aardbodem verdwenen door 
een oordeel van dit karakter. De Galilese steden tot welke de Heer de 
verwijten richtte, zowel als het hele Joodse volk, zouden onder een 
gelijksoortig oordeel vallen waaronder dit volk zich heden nog bevindt, 
ofschoon het volk niet verteerd zou worden omdat het het voorwerp is 
van de onvoorwaardelijke beloften van God. Het uiteindelijk oordeel is 
dat van de bozen die voor de grote witte troon zullen verschijnen. 
Daar zal ieder naar zijn werken geoordeeld worden en veroordeeld 
worden om eeuwig de gevolgen er van te dragen. De bozen zullen 
zijn in de buitenste duisternis, ver van God. De anderen in het huis 
van licht en liefde voor het aangezicht van de gelukzalige God. 

Vers 25-30. Te dien tijd was de tijd van de verwerping van de 
Heer. Hiervan profeteerde Jesaja 49:4 ‘Ik heb vergeefs gearbeid’. Het 
verzamelen van Israël had niet plaatsgehad, het volk had zich niet 
bekeerd. Het was een smartelijk ogenblik voor het hart van de Heer. 
Als wij zulke omstandigheden hadden moeten doormaken dan zouden 
wij geheel ontmoedigd geworden zijn. Maar al wordt hij door Zijn volk 
verworpen, de hulpbronnen van de liefde van God Zijns Vaders 
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worden niet uitgeput. De Heer weet het en buigt zich voor Zijn wil in 
volmaakte onderworpenheid aan Zijn soevereine bevelen, want Hij is 
de Heer van de hemel en de aarde. Hij heeft deze dingen voor wijzen 
en verstandigen verborgen. Deze dingen waren de openbaring van de 
gedachten en de heerlijkheid van de Vader in de Zoon. Ze blijven hem 
verborgen zolang ze deze goddelijke openbaring met menselijke 
wijsheid willen waarderen. Maar als een wijze naar de wereld zijn 
wijsheid en natuurlijk verstand loslaat en de plaats inneemt van een 
kind dat luistert en geloofd het Woord van de Heer, dan worden hem 
die dingen geopenbaard. De deur staat open voor wijzen en ver-
standigen; als zij hun valse wijsheid verlaten en de plaats van 
kinderen innemen om de zegen te ontvangen die Jezus bracht. Deze 
dingen zeggend, beantwoordt de Heer tegelijk aan de 
omstandigheden waarin Hij zich bevindt. Dat wil zeggen aan Zijn 
verwerping aan de ene kant en aan de andere kant aan de gedachten 
van God Zijn Vader die zich uitstrekken in zegen tot buiten Israël. Hij 
beschouwt de gevolgen van Zijn dood, die de voleindiging van Zijn 
verwerping zou zijn, en ziet de wonderen die de genade van God zou 
volbrengen naar Zijn eeuwige raadsbesluiten. In volle onderwerping 
aan de wil van Zijn Vader neemt Hij de weg van het lijden aan, wetend 
dat die noodzakelijk was voor de verwerkelijking van alle 
raadsbesluiten van God. Hij prijst Zijn Vader, waarvan Hij de 
volmaakte wijsheid erkent: ‘Ja Vader, want alzo is het welbehagen 
voor U geweest’. Ondanks de smart over Zijn verwerping door Zijn 
volk dat Hij liefhad, ondanks al het lijden dat Hij zou ondervinden op 
de weg die voor hem lag, onderwerpt Hij zich geheel aan de wil van 
Zijn vader. In zulk een ogenblik kan Hij verklaren dat ‘alle dingen Hem 
overgegeven zijn door Zijn Vader’, toen schijnbaar alles was bedorven 
en Zijn koninklijke heerlijkheid in het stof was geworpen. Hij ziet uit 
Zijn lijden en dood een oneindige heerlijkheid opdoemen. Aan het 
eind van Zijn dienst zien we Hem eveneens (als Hij de nederige plaats 
inneemt van de dienstknecht van de Zijnen, dat doende in het 
bewustzijn van Zijn heerlijkheid), als Zoon van God de Vader 
geopenbaard in de mensheid die Hij heeft aangenomen (Joh. 13:3). 
Wetend dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had. De 
diepe vernedering waarin Hij was gekomen omsluierde Zijn goddelijke 
heerlijkheid voor de ogen van de mensen, zodat niemand hem kon 
kennen. De eenheid in Hem, van Zijn mensheid en godheid, blijft een 
onpeilbaar geheim dat alleen de Vader kent. Maar deze eenheid was 
nodig opdat de Vader zou geopenbaard kunnen worden. Niet de 
schepping, niet de wet en de profeten konden Hem doen kennen. Als 
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deze openbaring plaats had gehad naar de heerlijkheid van de 
godheid die hem behoorde, zouden alle mensen vernietigd zijn. Maar 
in de persoon van een mens, even waarachtig mens als God, kon de 
Vader God in genade geopenbaard worden. Toegankelijk gemaakt 
voor alle mensen in de voortdurende openbaring van een genade die 
een zondaar tot zich trok. De Zoon ging voldoen aan de gerechtigheid 
van God op het kruis, door het oordeel te dragen dat verdient was 
door hen die de genade tot Hem trok. Niemand kende de Zoon dan de 
Vader. Hij voegt er niet aan toe: ‘en aan wie de Vader Hem wil 
openbaren!’ Want de heerlijkheid van de Zoon blijft een geheim, 
alleen door de Vader gekend. Laat ons daarom oppassen, opdat onze 
gedachten niet afdwalen in een ijdele redenering over de eenheid in 
Hem ‘de godheid en mensheid’, zoals veel rechtvaardige mensen 
hebben gedaan en schipbreuk hebben geleden met betrekking tot hun 
geloof. ‘Noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en aan wie de Zoon 
Hem wil openbaren’. Aan wie zal de Zoon de Vader willen 
openbaren? Aan allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust 
geven (vs. 28). Alles wat de Vader mij geeft, zal tot Mij komen en die 
tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen (Joh. 6:37). Dat al wat Hij mij 
gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar het opwekke ten jongste 
dage (Joh. 6:39). De wijzen en verstandigen uit deze wereld waren 
tevreden over zichzelf. Jezus had voor hen geen aantrekkingskracht. 
Maar de Heer richt zich tot de vermoeiden en belasten, vermoeid van 
het zoeken naar het geluk en naar rust op aarde. Beladen met het 
gewicht van hun zonden en kwalen, die de zonde in de wereld heeft 
gebracht, en niet wetend wat te doen en waarheen te gaan, vonden zij 
in de openbaring van de Vader door de Zoon het antwoord op al hun 
noden en de rust die ze overal vergeefs gezocht hadden. ‘Ik zal hun 
rust geven’. De rust van een geweten, vrij van het gewicht van de 
zonden. Dan kan men genieten van deze vrede waarvan de Heer 
sprak: ‘Vrede laat Ik u’ (Joh. 14:27). Die vrede ging Hij maken door 
Zijn werk op het kruis. Van zo’n gewicht bevrijd kan de gelovige door 
de Heer geleerd worden om met en voor Hem te leven in deze wereld, 
waarin men allerlei moeilijkheden en moeiten ontmoet die men graag 
zou willen vermijden.  

Vers 28 en 29. Als men de rust voor het geweten bezit die de 
Heer geeft kan de ziel nog verontrust worden door de moeiten die 
men onvermijdelijk ondervindt in een wereld, door de zonde bedorven 
en waartegen de eigen wil voortdurend strijdt. Want God neemt de 
moeilijkheden van het leven niet weg voor hen die Hij heeft gered. 
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Maar de Heer wil de Zijnen leren om door deze tegenstrijdigheden 
van alle aard te gaan, door hun te leren wat het geheim is van de 
vrede die Hij zelf genoot toen Hij de weg ging die angstiger en 
smartelijker was dan van iemand van de Zijnen. Zijn vrede (Joh. 
14:27) was volmaakt omdat Hij altijd alle dingen uit de hand van de 
Vader aannam in volmaakte onderwerping. Hij nodigt ons uit Zijn juk 
op te nemen en van Hem te leren. Het juk is het beeld van de 
onderwerping aan de wil van een ander. Dit is tegenovergesteld aan 
de onafhankelijkheid die altijd de mens heeft gekenmerkt die van God 
gescheiden is door de zonde en die geen andere wil kent dan de 
eigen wil en die tegenovergesteld is aan die van God. De Heer is op 
aarde de geschiedenis van de mens weer opnieuw begonnen, 
zeggend: ‘Ik kom, o God om Uw wil te doen’. Dat is de onderwerping 
aan de goddelijke wil waarvan het juk het beeld is. De Heer biedt dit 
juk aan hem die de rust voor het geweten heeft ontvangen, opdat de 
ziel de rust zou genieten die voortkomt uit de onderwerping aan de wil 
van God, in plaats van zich te bevrijden van de moeilijkheden die hij 
tegenkomt. Tot Hem, die het eerst deze weg van afhankelijkheid is 
gegaan, moet men komen om deze grote les van onderwerping aan 
de wil van God te leren om te kunnen zeggen als Hij: ‘Ja Vader, want 
alzo is het welbehagen voor U geweest’. Hij is zachtmoedig en 
nederig van hart, Hij wijst niemand af. Zelfs dan, als wij al lang de 
lessen hadden moeten kennen die Hij ons moet leren, doet Hij ons 
nog geen verwijten. Wij kunnen onbevreesd tot Hem gaan, wetend dat 
wij altijd goed ontvangen zullen worden. Als we dat doen vindt de ziel 
rust; als we geleerd hebben alleen te willen wat God wil. De ziel vindt 
de vrede: Vrede laat Ik u, die is verkregen op het kruis; dat is de 
eerste rust. ‘Mijn vrede geef Ik u’, waarvan Hij altijd genoot in de weg 
van gehoorzaamheid. De eerste vrede is die van het geweten, Hij 
geeft die eens voor altijd aan hem die Zijn Woord gelooft. Maar de 
rust van de ziel vindt men alleen als men het juk van de Heer 
opneemt, dat is de onderwerping aan de wil van Zijn Vader in alle 
omstandigheden. Hij die de goddelijke natuur bezit, waarvan Jezus op 
aarde de uitdrukking is geweest en die alleen de onderwerping van de 
wil aan God kan leren (Ps. 40:8), vindt dit juk licht. Jakobus noemt 
deze onderwerping aan de wil van God ‘De wet der vrijheid’ (Jak. 
1:25). Dit juk is zacht, in tegenstelling met het juk van satan dat zwaar 
op de zondaar drukt. Zijn last is licht tegenover de zware last van de 
zonde, waarvan Jezus allen heeft bevrijdt die tot Hem zijn gegaan. 
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Vers 25-30 sluiten een afdeling van Mattheüs af. Omdat de 
verwerping van Christus openbaar was is er een verandering die de 
Heer er toe brengt te spreken van de openbaringen van de Vader, niet 
alleen tot Israël, maar tot allen die vermoeid en belast zijn. Dit 
onderwijs gaat uit boven het karakter van dit Evangelie waar de 
Messias voorgesteld wordt aan de Joden en waar Jezus de Vader 
openbaart. In Johannes worden de Joden vanaf het begin terzijde 
gesteld, als deel uitmakend van de wereld die Jezus niet heeft gekend 
en niet heeft aangenomen. Vanaf dat ogenblik geeft Hij allen die hem 
aangenomen hebben het recht kinderen van God genoemd te 
worden. 
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MATTHEÜS 12 

Vers 1-8. ‘Te dien dage’ duidt evenals in 11:25 de tijd aan dat 
Jezus verworpen werd. Gods Geest zegt ons wat de discipelen deden 
op de sabbat om de gevolgen te doen uitkomen van de verwerping 
van de Messias. De sabbat was het teken van het verbond van de 
Heer met Zijn volk (lees Ezech. 20:12). De Here was in hun midden in 
de Persoon van de Here Jezus. Maar zij miskenden en verwierpen 
Hem en daarom was het verbond verbroken. Als gevolg daarvan 
verviel ook heel het wettelijk systeem dat de wandel van het volk 
regelde onder de wet. In antwoord aan de Farizeeën, die de 
discipelen afkeurden omdat ze aren plukten op de sabbat, herinnert 
de Heer hen aan het feit dat toen David, de koning naar Gods hart, 
verworpen was, de wettische verordeningen geen reden van bestaan 
meer hadden. De koning en zijn gevolg hadden de toonbroden 
gegeten die alleen de priesters mochten eten. Nog meer, onder de 
wet verrichtten de priesters hun dienst in de tempel op de sabbat, 
zonder schuldig te worden. Deze feiten bewijzen dat alles wat onder 
de wet was ingesteld tijdelijk was. De wet kon toch niets tot 
volmaaktheid brengen (Hebr. 7:11, omdat onder de wet de zegen 
afhankelijk was van de gehoorzaamheid van de mens. Onder hen 
bevond zich Hij die groter was dan de tempel, ondanks Zijn 
vernedering. De tempel was de woning van God te midden van Zijn 
volk, maar God was toen aanwezig te midden van hen in de Persoon 
van Jezus. De godsdienstige vorsten hadden Hem moeten erkennen 
en Hem moeten vrezen in plaats van Hem te oordelen. Hun trots 
verhinderde hen zich rekenschap te geven van hun ellendige 
toestand, en te begrijpen dat zij slechts voorwerpen waren van de 
barmhartigheid van de Heer. De Heer die gekomen was om hen te 
redden omdat zij de wet niet konden volbrengen. Als zij de genade 
hadden gekend in het hart van de Heer, en in Zijn manier van 
handelen tegenover hen, dan zouden zij de onschuldigen in Gods oog 
niet veroordeeld hebben en ook hen niet die handelden in dezelfde 
geest als hun Meester. Bovendien eiste de verworpen Christus, door 
de titel van de Zoon des Mensen aan te nemen, rechten op die 
uitgingen boven Israël en wat betrekking had op het volk. Hij was dus 
Heer van de sabbat en kon er over beschikken. 
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Vers 9-13. In de synagoge vond Hij een mens met een 
verdorde hand. Een beeld van de zedelijke toestand van het volk dat, 
ondanks al zijn verwaandheid, ongeschikt was om te doen wat God 
eiste. De hand is een beeld van de middelen die God ter beschikking 
van de mens heeft gesteld, om te kunnen werken voor Hem. Maar 
door de zonde was deze hand verdord, zodat ze niet kon dienen voor 
het doel waarvoor ze gegeven was. Zo is de toestand van iedere 
mens. Zo was het ook met de nakomelingen van Abraham, ondanks 
hun aanmatigingen.. Daarom was de Heer gekomen tot Zijn volk, om 
het van zijn ellende te bevrijden en het in staat te stellen God te 
dienen. Om Jezus te kunnen beschuldigen vraagt men Hem of het 
geoordeeld is op de sabbat te genezen. In antwoord ondervraagt de 
Heer ze wie van hen die zijn schaap in een kuil ziet vallen, deze niet 
zou redden. Indien zij, om stoffelijke belangen te beschermen, geen 
rekening hielden met instellingen, hoeveel te meer kon Hij, die uit 
liefde is gekomen om de mens uit de diepe put te redden waarin hij 
door de zonde is gevallen, Zijn werk van barmhartigheid volbrengen 
op de sabbat. De sabbat als teken van het verbond met de Heer, 
duidde aan dat God de mens in Zijn rust wilde invoeren (Gen. 2:3 en 
Ex. 31:12-17). Maar dat teken kon niet blijven omdat het bewezen 
was dat onder de wet de rust geheel verloren was. Daarom kwam 
Jezus in de wereld om het grote en noodzakelijke werk te doen om de 
mens in de rust van God te brengen (Hebr. 4). De hele schepping zal 
in de 1000-jarige regering in deze rust gebracht worden. Dan zal de 
sabbat zijn volledige verwerkelijking vinden. In afwachting van de 
volmaakte rust nodigt de Heer vermoeide en belaste zielen uit tot 
Hem te komen om de rust voor het geweten en de rust voor de ziel te 
vinden (vs. 28-30. De mens houdt, net als in Israël van godsdienstige 
vormen. De waarheid interesseert hem weinig. De Heer Jezus, God 
geopenbaard in het vlees heeft geen waarde voor zijn hart, zijn 
vormendienst is hem voldoende. Het eeuwige leven, het door genade 
deel hebben aan het geloof heeft nu ook niet meer aantrekkelijkheid 
dan toen de Heer op aarde was.  

Vers 14-21. De genade en de barmhartigheid van Jezus waren 
heel onverdraaglijk. Zij trokken zich terug in plaats er van te genieten 
terwijl de scharen, waaronder veel ongelukkigen, zich hun ellende 
bewust waren en in de Heer iemand zagen die alleen aan hun 
behoeften kon beantwoorden. Hoewel Zijn verwerping hoe langer 
meer openbaar werd vervolgde Hij Zijn werk van genade tegenover 
ongelukkigen. Zijn ure was nog niet gekomen, de mensen konden 
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Hem niet doden voordat Hij zichzelf overgaf. Maar tegenover de 
tegenstand van de mensen verwerkelijkt Hij het woord. Terwijl Zijn 
liefde door de een werd afgewezen werd ze over de ander uitgestort. 
Omdat Hij niet wilde dat Zijn Naam werd verspreid in een wereld die 
Hem verwierp verbood Hij hun Zijn Naam openbaar te maken. Hij 
deed Zijn werk in de grootste nederigheid en verwerkelijkt de 
kenmerken die Jesaja opnoemde. Voordat Hij Zijn macht in het 
oordeel zal openbaren zal Hij Zijn macht in liefde openbaren, in het 
volle bewustzijn van wat Hij was van Godswege en voor God. Als Hij 
in heerlijkheid zal verschijnen zal Hij oordelen en de volken zullen op 
Hem hopen. In Zijn vernedering en verwerping wandelde Hij in het 
genot van wat Hij voor het hart van God was (zie Jesaja 42:1-4 
aangehaald in Mattheüs 12:18-21). Als men vers 1 van Jesaja 
vergelijkt met deze aanhaling dan zien we dat de Geest van God 
enkele woorden heeft toegevoegd: ‘mijn geliefde’, die niet in Jesaja 
staan. Deze verrijking van de gedachte van God, die men soms in 
aanhalingen uit het Oude Testament vindt, is merkwaardig. Op het 
ogenblik dat de verwerping volledig werd door de lastering tegen de 
Heilige Geest bevestigt God met des te meer kracht de heerlijkheid 
van Hem die het voorwerp is van de haat van de mensen en de 
oneindige waarde van Zijn persoon voor Zijn eigen hart. In het uur dat 
het volk Hem zijn ongeloof en verachting toonde was het een grote 
vertroosting voor de Heer het genot te hebben van wat Hij voor de 
Vader was. Hij was uitverkoren, afgezonderd om heel het werk te 
verrichten waarvan de heerlijke gevolgen zullen verschijnen in Zijn 
Koninkrijk, later in de eeuwige toestand omdat de zonden en haar 
gevolgen voor eeuwig verdwenen zullen zijn. Als voorwerp van Gods 
welbehagen, verkondigd toen God Zijn Geest op Hem legde bij de 
doop van Johannes, kon de Heer ingaan in deze dienst van genade 
en kracht, waarvan we hier het schilderij vinden. Wij kunnen ook naar 
onze zwakke maat door de Geest waarmee we verzegeld zijn de 
dienst verrichten die elke gelovige heeft ontvangen. Wij kunnen de 
afkeuring, ja zelfs de haat van de mensen verdragen als wij genieten 
van de wonderlijke plaats die de genade ons heeft gegeven. Want wij 
weten dat wij ‘uitverkorenen Gods’ zijn, voorwerpen van Zijn liefde. 
Wij hebben deel aan de volharding van Christus terwijl wij Zijn 
wederkomst verwachten (2 Thess. 3:15). In het genot van de gunst 
van God, waarvan Hij het voorwerp was, volbracht de Heer Zijn werk 
onder de mensen, in de zachtmoedigheid en nederigheid waarvan 
Jesaja 42:1-4 spreekt.  
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Vers 18-20. Drie feiten kenmerken Zijn dienst vanaf dat 
ogenblik waarop Hij voorgoed verworpen is: 

1. Hij trekt zich terug uit hun midden (vs. 15).  

2. Hij geneest uit de scharen allen die er behoefte aan hadden (vs. 
15).  

3. Hij verbood hen dat ze Hem openbaar zouden maken (vs. 16).  

Als Zoon des mensen zal Hij eenmaal Zijn Koninkrijk in kracht 
vestigen, dan zal Hij de opstandigen oordelen. De boosheid van Zijn 
opstandig volk openbaarde zich in het bijzonder bij de Farizeeën. 
Maar in plaats van hun het oordeel te brengen dat zij verdienden trekt 
de Heer zich terug. Hij moest een ander werk doen voordat Hij het 
oordeel bracht. Hij geneest de scharen en wil niet dat Zijn naam 
openbaar werd; het was niet het ogenblik Zijn koninklijke heerlijkheid 
en Zijn rechten als Messias te openbaren. Terwijl Hij wacht totdat 
deze rechten worden opgeëist neemt Hij vernedering en verwerping 
aan en is nederig, zachtmoedig en geduldig zoals Jesaja schrijft. Hij 
verdraagt alles van Zijn volk, tegen Hem in opstand, breekt het 
geknakte riet niet en blust de vlaspit niet uit. In deze beelden kan men 
de toestand van het volk zien, gedwongen zich te buigen onder het 
juk van de Romeinen, een treurige rook afgevende in plaats van het 
schitterende licht dat het moet laten schitteren onder de volken. In 
plaats van door Zijn macht een einde te maken aan deze toestand, 
verdroeg de Heer Zijn volk. Een volk dat ellendig en gevallen is. Want 
Hij wist dat Hij eenmaal in overwinning het oordeel brengen zal en dat 
Hij dan het getrouwe overblijfsel zal bevrijden van de onderdrukking 
van de volken en de afvallige Joden. Als dit werk volbracht is zullen 
de volken op Hem hopen. In die dag zal Hij zich niet van Zijn vijanden 
terugtrekken die vernietigd zullen worden door de ontplooiing van Zijn 
macht. Dan zal Zijn volk geheel genezen worden en Zijn Naam zal 
voor de hele aarde openbaar worden. In die gelukkige tijden zullen 
alle volken en natiën Hem dienen. Men kan de woorden ‘geknakt riet 
en rokende vlaspit’ ook toepassen op hen die onder het volk berouw 
en ootmoed openbaarden, wat de Heer in aanmerking neemt. Veel 
teksten in het Woord doen ons Zijn barmhartigheid en Zijn lang geduld 
kennen tegenover de zwakke zielen die zich in het lijden bevinden en 
die zich aan Hem hechten in hun nood, te midden van de haat van de 
vijand en van de mensen. In het bijzonder zal dat het geval zijn met 
het godsdienstig overblijfsel van het Joodse volk dat bevrijdt zal 
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worden als de Heer de overwinning in het oordeel zal voortbrengen 
(Ps. 34:18; 51:17; 147:3; Jes. 1:9; 61:3 enz.). 

Vers 22-32. De man in vers 22 is ook een beeld van het volk; 
de tegenwoordigheid van Jezus openbaarde de toestand van die 
man. Het is ook het beeld van ieder mens in zijn natuurlijke toestand. 
Hij is onder de macht van satan zonder het te voelen, ongeschikt om 
zich ervan te bevrijden wat hem hindert te onderscheiden het goede 
en het kwade zoals ze zijn in Gods ogen. Paulus zegt dat de God 
dezer eeuw de zinnen der ongelovigen heeft verblind (2 Kor. 4:4). 
Deze ongeschiktheid om te zien verhindert te spreken op een manier 
die in overeenstemming is met Gods gedachten, of om Hem te loven. 
De Heer wilde Zijn volk uit deze treurige toestand halen. Hij openbaart 
Zijn kracht in genade en bevrijding door deze mens in staat te stellen 
te spreken en te zien. Ze zagen maar zwak wie de Heer in 
werkelijkheid was, de uitverkorene Gods, Zijn geliefde. Als zij onder 
de kracht van dit licht gebleven waren dan zouden zij deel hebben 
gehad aan de bevrijding die Jezus bracht. Maar zij waren onder de 
macht van hen die de toegang tot het Koninkrijk van God voor de 
mensen sloten, er zelf niet ingingen en anderen verhinderden er in te 
gaan (Matt. 23:13-16). Deze beweging van de scharen, om Jezus te 
erkennen als de Zoon van David, werd spoedig tegengehouden. 
Verblind door haat tegen de Heer spraken zij een lasterlijke 
beschuldiging uit. Het geweten van deze oversten was niet rustig ten 
opzichte van Christus, omdat zij voelden dat hun invloed op de 
scharen verzwakte. Omdat zij niet konden ontkennen de daden van 
kracht, die getuigden dat God aan het werk was in hun midden, 
zochten zij de Heer in oneer te brengen door de wonderen die Hij 
deed aan satans macht toe te schrijven. Alsof de Heer wou zeggen: 
Gij erkent dat satan deze mensen in zijn macht had, die Ik heb 
genezen. Als dat zo is helpt hij Mij om zijn eigen werk te vernietigen: 
hij werkt dan mee om zijn eigen Koninkrijk te vernietigen. Door aan 
satan toe te schrijven dat wat openlijk de macht was van de Heilige 
Geest, door welke Jezus handelde, maakten deze verdorven mensen 
zich schuldig aan de grootste lastering. Hun eigen kinderen die 
beweerden boze geesten uit te werpen zouden hun ongerechtigheid 
oordelen. Maar als de Heer het deed door de Geest van God, dan is 
het Koninkrijk van God (vs. 28) tot u gekomen, want het was in 
zedelijke kracht aanwezig in Zijn Persoon. In dat Koninkrijk heeft 
satan geen plaats en hij zal er buitengeworpen worden (Op. 20:1-3). 
Maar eerst moet de Heer Zijn kracht ontplooien om het toneel van alle 
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kwaad te zuiveren (Luk. 11:20). De goddelijke kracht was aan het 
werk. 

Een nieuwe bedeling ving aan. Het Koninkrijk van God was 
daar, maar alleen het geloof doet er ingaan en er de kracht ervan 
verwerkelijken. Daartoe is de nieuwe geboorte nodig (Joh. 3:3-5). 
Daar worden de rechten van God erkend (Rom. 14:7). Allen die 
geloven en zich aan het gezag van de Heer onderwerpen maken er 
deel van uit en moeten de kenmerken ervan vertonen door de Heilige 
Geest die zij ontvingen (Hand. 20:25). Paulus had het gezag en de 
rechten van de Heer laten gelden onder hen die Hem toebehoren. De 
Heer had de sterke (vs. 28) gebonden in de woestijn bij de 
verzoeking. Hij had hem met drie machtige ketenen gebonden:  

1. onafhankelijkheid,  

2. gehoorzaamheid,  

3. vertrouwen op Zijn God.  

Dit waren de volmaaktheden van Zijn mensheid (Matt. 4:1-10). 
Daarna roofde Hij zijn goederen (Hand. 10:38). De genezing van de 
blinde en stomme bezetene was het bewijs van de macht van de Heer 
over de duivel, en ook een getuigenis dat het Koninkrijk van God in de 
wereld was verschenen in de persoon van de Koning. De Heer was in 
het huis van de sterke ingegaan en daarom kon de Heer hem zijn 
goederen ontnemen. Door het werk van het kruis is de vijand in zijn 
laatste vesting overwonnen (Hebr. 2:14). 

Vers 30. De dingen worden duidelijker. Het gaat er voortaan om 
mét de Heer te zijn of tégen Hem. Die vóór Hem is geniet al Zijn 
weldaden. Die tégen Hem is blijft onder de macht van de satan en 
onder alle gevolgen van de zonde. Het is nutteloos zich te beroemen 
op de afstamming van Abraham. Wat de zedelijke toestand van elk 
mens bepaald was het feit of men vóór of tégen Christus was. Het is 
nu net als toen en in het bijzonder met de Joden. Men kan zeggen te 
vergaderen, maar als men het niet doet in afhankelijkheid van de Heer 
dan doet men niets anders dan verstrooien. De Heer is het enige 
middelpunt van de nieuwe bedeling die Hij invoerde door Zijn 
aanwezigheid op aarde en waarin Hij allen brengt die Hem door het 
geloof aannemen. Deze verklaring van de Heer is van groot belang en 
is van toepassing op alle godsdienstige werkzaamheden van 
tegenwoordig. Als men niet verzamelt met Christus, in de huidige 
verwarring in het christendom, dan verstrooit men. 
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In de volheid van Christus genade zouden elke zonde en 
lastering de mensen vergeven worden. Maar in betrekking tot de 
wondere kracht van de Heilige Geest, waardoor de Heer werkte om 
de mens te verlossen uit satans macht, als iemand die kracht aan 
satan toeschreef sprak hij een lastering uit die niet vergeven zou 
worden. De Heer maakt dit in vers 32 duidelijk. De kracht waardoor de 
Heer werkte, ‘de krachten der toekomende eeuw ‘, was het getuigenis 
van de goddelijke tussenkomst voor de bevrijding van deze schepping 
in barensnood, en het getuigenis van het toekomstige Koninkrijk. Die 
dit getuigenis verwerpen zullen geen deel hebben zowel aan de 
zegening bij Zijn eerste komst gebracht, als aan die welke Hij later bij 
Zijn verschijning in heerlijkheid zal verspreiden over Zijn volk en de 
hele wereld. 

Het Joodse volk is onder het oordeel dat een gevolg is van Zijn 
verwerping en het getuigenis van de Heilige Geest, door de apostelen 
gegeven na het volbrengen van het verlossingswerk. Later kon Petrus 
zeggen dat, als ze berouw hadden Christus te hebben gedood, Hij 
zou wederkomen om de beloften van de profeten te vervullen. In 
plaats van zich te verootmoedigen en die laatste oproep van de 
genade aan te nemen verwerpen ze de boodschap van de geest en 
stenigen Stefanus, de getrouwe getuige die zo’n ernstige en 
dringende waarschuwing van God tot hen richtte. Dit was de 
vervulling van Lukas 19:14. Vanaf dat ogenblik is alle betrekking 
verbroken tussen het opstandige volk en God. De lastering die zij 
uitspraken werd hun niet vergeven en zij werden over de aarde 
verstrooid. 

Niet de lasteraars die Hem omringden en ook niet zij die later 
de antichrist zullen volgen, zullen de zege beërven. De tegenwoordige 
tijd, gezien naar zijn zedelijke karakter, wordt genoemd ‘de 
tegenwoordige boze eeuw’ (Gal. 1:4 en 2 Kor. 4:4). Satan is de 
overste van de macht der lucht die de eeuw dezer wereld leidt (Ef. 
2:2) of de gang dezer wereld. Om bevrijdt te worden van zijn slavernij 
moet men Jezus als Heer en Heiland aannemen.  

Vers 33-37. Door de werking van de genade in de harten 
worden de mensen in twee groepen verdeeld. De goede bomen 
brengen goede vruchten en de kwade bomen kwade vruchten voort. 
Aan hun vruchten kent men ze. Het gaat om twee naturen; die van de 
mens in Adam die zich niet kan veranderen en verbeteren en die van 
de nieuwe mens, naar God geschapen in gerechtigheid en heilige 
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waarheid (Ef. 4:24). Het was nutteloos zich te beroemen op voordelen 
waarvan het aardse volk van God had genoten. Die voordelen hadden 
de boze natuur van de natuurlijke mens niet veranderd. De 
beledigende woorden van deze oversten openbaarden het zedelijke 
karakter van deze natuur waaruit ze voortkwamen. ‘Uit de overvloed 
des harten spreekt de mond’ (vs. 34). De Heer spaart ze niet. Evenals 
Johannes de Doper noemt Hij ze ‘adderengebroed’. Zij deden het 
werk van hun vader, de oude slang (Joh. 8:44). In deze kwade bomen 
moet men niet zekere mensen zien die meer verlaagd zijn dan 
andere, maar alle mensen die niet opnieuw geboren zijn. Door zijn 
woorden herkent men de natuur van de mens. Om een goede boom 
te worden moet men voor God zijn onherstelbare toestand erkennen; 
dat is het werk van het berouw. David erkent in Psalm 51 zijn zonde 
en kan zeggen ‘een verbroken en verslagen geest zult Gij, o God, niet 
verachten’. Deze Farizeeën hadden zulke gevoelens niet. Zij 
openbaarden alles wat uit hun boze hart kwam, een duivelse haat 
tegen de Heer. Eenmaal zal alles openbaar worden, niet alleen de 
grove zonden maar alle openbaringen van het natuurlijk hart. Men zal 
rekenschap moeten geven in de dag van het oordeel, van alle ijdele 
woord (vs. 36). Al wat onverenigbaar is met de goddelijke natuur kan 
door een rechtvaardig en heilig God niet verdragen worden. 

Vers 38-42. Het vragen om een teken van de hemel was het 
bewijs van hun ongeloof en huichelarij en van hun haat. Alle daden 
van kracht die Jezus deed getuigden wie Hij was en waren tekenen 
van de hemel. Ze hadden juist een teken gezien en schreven dat toe 
aan de overste van de duivelen. Waarom dan andere tekenen 
vragen? Hun vraag was het ongelovig antwoord van hun harten op 
het getuigenis van genade en kracht dat Hij hun gaf in Zijn werken en 
woorden. Deze openbaring van Zijn heerlijkheid sprak tot hun 
geweten en bewees hun dat Hij de Messias was, hoewel ze het niet 
wilden toegeven. Het geslacht was boos omdat het de karaktertrekken 
van de boze, van satan de tegenstander openbaarde. Het geslacht 
was overspelig omdat het zich afkeerde van God met wie het volk in 
betrekking van Bruid was geplaatst. Die betrekking had het volk 
losgelaten om zich over te geven aan valse goden, tot op de 
wegvoering van Babel (Stefanus in Hand. 7:42-46). Hoewel het volk 
na de terugkeer zich niet aan afgoderij overgaf was het onverschillig 
tegenover de Heer, evenals in zijn voorgaande geschiedenis, want het 
erkend in Jezus de Messias niet. God had het volk teruggebracht uit 
de ballingschap opdat het volk Hem zou kunnen aannemen, Maar Zijn 
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genade bracht slechts haat en opstand tegen God aan het licht; dit 
geldt ook voor alle mensen. Daarom zullen allen die beleden hebben 
de ware God te kennen, hetzij uit het Jodendom, hetzij uit het 
christendom, en die de liefde tot de waarheid niet aangenomen 
hebben (2 Thess. 2:10), aan het eind aan de antichrist overgeleverd 
worden (zie Joh. 5:43). Om zijn voortdurende opstand zijn de 
betrekkingen met de Heer verbroken en is Israël heden een vrouw 
door haar man verstoten, totdat Hij haar opnieuw trouwt op voet van 
genade (Jer. 3). 

Het woord ‘overspelig’ komt alleen in Mattheüs voor. Deze richt 
zich in het bijzonder tot Israël aan wie de Heilige Geest zijn 
voorrechten voorstelt als volk van God en zijn verantwoordelijkheid 
tegenover Hem, als ook de gevolgen onder Zijn bestuur 
voortkomende uit zijn ontrouw. Als dit boze geslacht de ogen had 
willen openen ontbreken de tekenen niet om het de heerlijkheden van 
de Heer Jezus te doen kennen. Jesaja 7:14 geeft het grootste van alle 
wonderen. De herders hebben het gezien (Luk. 2:12). Toen de wijzen 
kwamen wisten de oversten Herodus in te lichten over de plaats waar 
Jezus moest geboren worden. Al Zijn wonderen bewezen dat Hij 
Emmanuël was, God met ons. Maar Hij vond alleen ongeloof en haat. 
Daarom zegt de Heer dat hun geen ander teken gegeven zal worden 
(vs. 39) dan het teken van Jona. Zoals Jona verdween in de wateren, 
drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon 
des mensen uit het volk verdwijnen en drie dagen en drie nachten in 
het hart van de aarde zijn. Alle betrekkingen met Israël zouden 
verbroken worden en een ander werk zou gebeuren als Christus uit 
het graf opstaat. Dit teken van Jona staat ook in hoofdstuk 16, wat de 
belangrijkheid aantoont van het beeld van Israël en de gevolgen van 
zijn verwerping van de Messias. Zoals Jona verdween in de wateren 
zal de Messias uit hun midden verdwijnen. Men heeft wel eens 
gezegd dat de Heer niet drie volle dagen in het graf is geweest. Maar 
de Joden rekenen een deel van de dag voor een hele dag. Het getal 
drie is het zinnebeeld van de goddelijke volheid. De Heer moest drie 
uren van duisternis doormaken om te beantwoorden aan de eisen van 
de heerlijkheid van God ten opzichte van de verzoening van de 
zonde. De derde dag stond Hij op, de dood was overwonnen. Israël 
moest de weg van drie dagen in de woestijn gaan, om in beeld er van 
gescheiden te zijn door dood en opstanding om de Here een feest te 
kunnen vieren. 
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De Heer eist niet meer Zijn Messiaanse heerlijkheid meer op 
als Hij als Koning van Israël is verworpen. Als de Zoon des Mensen 
moest Hij in de dood gaan. Als de Zoon des Mensen zal Zijn 
heerschappij zich uitstrekken over het heelal. Deze titel herinnert er 
ook aan dat Hij de man van smarten werd, de vernederde Mens die 
aan alle eisen van de heerlijkheid van God heeft voldaan. Hij is de 
Man van Gods raadsbesluiten. Door Zijn dood is de geschiedenis van 
de mens in Adam geëindigd. Na Zijn opstanding deelt Hij de Zijnen 
het leven mee van de nieuwe mens, van de laatste Adam die een 
levendmakende geest is. Als Zoon des Mensen voert Hij de oordelen 
uit (Joh. 5:25-29) en zal Hij heersen over Israël en de volken. Niet 
alleen was de begrafenis van Jona in de zee een beeld van de dood 
van Christus en van het ophouden van de betrekkingen met Zijn volk, 
maar de Heer herinnert aan de mannen van Ninevé, heidenen die 
beter handelden dan zij. Zij bekeerden zich op de prediking van Jona, 
terwijl een grotere dan Jona hen onverschillig liet en onberouwelijk. 
Het teken van Jona is een beeld van de dood en de opstanding van 
de Christus. Enerzijds door het verbreken van Zijn betrekkingen met 
Israël, anderzijds door het begin van een nieuw werk van genade 
onder het volk op het terrein van de opstanding. Een werk waarvan 
Jona te Ninevé een beeld was. Mannen van Ninevé zullen opstaan en 
hen veroordelen. ‘Mannen van Ninevé’ zegt de Heer. Dit toont aan dat 
onder de massa inwoners, die het woord van de profeet aannamen, er 
waren die zijn boodschap geloofden als komend van God, en berouw 
hadden tot zaligheid. De koningin uit het Zuiden, heiden als de 
Ninevieten, kwam van ver om de wijsheid van Salomo te horen. Want 
ze had er van vernomen in verband met de Naam des Heren (1 Kon. 
10:1). Dit bewijst dat er in haar een diep gevoelde behoefte en de 
wens was om door de koning gebracht te worden tot de kennis van de 
ware God. Onder het ongelovige volk stond Hij; die meer dan Salomo 
was, en waarvan Salomo maar een onvolmaakt beeld was; Christus 
de wijsheid waarvan Salomo in Spreuken 8 spreekt. Deze koningin zal 
ook opstaan in de dag van het oordeel en dit geslacht veroordelen. 
Het volk dat zonder berouw, zonder wijsheid gebleven is, ondanks al 
de voorrechten die het had en die de Ninevieten en de koningin van 
Scheba niet bezaten. In Mattheüs 11:19 staat dat de 
berouwhebbende kinderen van de wijsheid zijn omdat ze luisterden 
naar het woord van Johannes. In vers 43 en 45 vinden we de situatie 
van de zedelijke toestand waarin het volk gevallen was, en de 
gevolgen daarvan. Teruggebracht uit Babel moest het de Messias 
aannemen. De duivel van de afgoderij was niet teruggekomen in het 
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huis van Israël. Het zou heel natuurlijk geweest zijn als de Heer er 
binnen gegaan was en ontvangen. Maar Hij werd verworpen en het 
huis bleef leg. Hoewel het wel geveegd en versiert was met een 
belijdenis zonder leven, alleen bladeren hebeend zoals de vijgenboom 
die door de Heer vervloekt werd. Het was een mooie uitwendige 
schijn, godsdienstige vormen en ijver. De Farizeeën liepen stad en 
land af om profeten te maken, maar zij droegen geen vrucht voor 
God. De boze geest, geen rust vindend en altijd werkzaam in zijn 
strijd tegen God, zoekend de mensen in zijn slechte wegen mee te 
slepen keert terug in wat hij noemt ‘mijn huis’ (vs. 44). Hij zal het leeg 
vinden zonder Christus, geveegd van de afgoderij en versiert met een 
belijdenis zonder leven. Dan neemt hij zeven andere geesten,bozer 
dan hijzelf en de toestand van dit volk, zoals ook van de mens die de 
Heer ten voorbeeld stelt zal erger zijn dan de eerste. Het beeld van 
het volk onder de Antichrist. Het is ook toepasselijk op de christenen 
aan het eind van zijn geschiedenis; nu gekenmerkt door Laodicea. 
Het is een uitwendige belijdenis vol godsdienstige ijver en 
werkzaamheid, maar zonder Christus die ze verworpen heeft. Ze zal 
uit de mond van de Heer gespuwd worden. Aan het einde zal het 
Babel worden, de schuilplaats van alle onreine vogels en zal onder 
een onherstelbaar oordeel vallen. 

De huidige toestand van de wereld doet zien dat ze geleidt 
wordt door satan die geen rust heeft en haar steeds verder van God 
sleept in koortsachtige werkzaamheid. De mensen zoeken vrede, 
maar niet bij Christus die de vrede aan vermoeiden en belasten 
aanbiedt. Er is geen rust in de weg van eigenwil. Er kan voor een 
ogenblik een zeker licht in een ziel zijn, maar als er geen berouw in de 
ziel werkt valt deze vlug terug in haar oude toestand (2 Petr. 2:20). 
Dat is met Israël gebeurd. Deze heeft van de zegen van God niet 
geprofiteerd toen God het bevrijdde van ballingschap en afgoderij. 

Vers 46-50. Moeder en broeders van de Heer zijn het beeld van 
de natuurlijke betrekkingen die Hij had met de Joden. Deze 
betrekkingen konden niet gehandhaafd blijven omdat De Heer door de 
Zijnen verworpen was (Joh. 7:15 Zijn broeders geloofden niet in 
Hem). Toch vinden we ze later bij de discipelen die in het gebed 
wachtten op de Heilige Geest (Hand. 1:14). Tussen de Heer en de ziel 
die Hem door het geloof aanneemt wordt een betrekking gevormd, 
geestelijk en levend. Dit is de enige band die de Heer erkent. Een 
leven niet gekenmerkt door uitwendige vormen, maar door het 
volbrengen van de wil van de Vader, door de Heer geopenbaard. Zij 
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die dit leven bezitten worden aan de vruchten gekend (vs. 33). Hij 
erkent zulken als Zijn broeders. Na het werk van het kruis en Zijn 
opstanding haast Hij zich om de zijnen door Maria Magdalena te doen 
kennen in de nauwe betrekking waarin ze zich bevonden met Hem en 
met Zijn God en Vader (Joh. 20:17). 

Omdat de boom kwaad was en zijn vrucht kwaad, ging de Heer 
het Woord zaaien van het Koninkrijk, waardoor het hart er toe 
gebracht zou worden zich te onderwerpen aan de wil van God en zo 
vrucht te dragen tot de heerlijkheid van God. 
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MATTHEÜS 13 

Vers 1-9. Jezus verlaat het huis, het beeld van Israël, om tot de 
volken te gaan waarvan de zee een beeld is. Hij begint een nieuw 
werk; vers 1 wijst de plaats aan die de Heer voortaan te midden van 
de mensen innam. Omdat God geen vrucht van de natuurlijke mens 
heeft kunnen krijgen, die Hij heeft opgevoed door zich daarvoor van 
Israël te bedienen, gebruikt Hij een ander middel. Hij werkt door de 
kracht van Zijn Woord om een nieuw leven te wekken, een goddelijk 
leven waarvan de vruchten tot Zijn eer zullen zijn. Dit werk zal de 
werkzaamheid van de Heer onder het Joodse volk en de natiën 
kenmerken vanaf het ogenblik dat Hij werd verworpen. In vers 1 ‘zet’ 
de Heer zich. In hoofdstuk 5 vers 1 ‘zet’ Hij zich ook en in deze 
houding spreekt Hij de bergrede, waarin de karaktertrekken worden 
ontwikkeld die de discipelen van het Koninkrijk der hemelen moeten 
vertonen. Na Zijn rede staat Hij op om te werken onder het volk. Nu 
Hij is verworpen verlaat Hij het huis en zet zich buiten bij de zee om 
het nieuwe werk te doen kennen. Het werk dat Hij zou volbrengen 
door het woord van het Koninkrijk uit te zaaien om ons het volledige 
beeld te geven van de bedeling die de bedeling van de wet moest 
vervangen, en die de vrucht van Zijn werk van genade zou zijn. 

Grote scharen waren aanwezig en Jezus ging in een boot, en 
neergezeten leerde Hij de schare op de oever. De gelijkenis in vers 
drie betekent vergelijking. Dus onderwijst Hij door middel van 
vergelijkingen die dienen om de waarheden te verklaren die de Heer 
aan de scharen meedeelde. In vers 4-9 vinden we vier verschillende 
terreinen waarop het zaad valt. Deze terreinen stellen de 
verschillende toestanden van de zielen voor van hen die het Woord 
horen op het ogenblik waarop het hen wordt voorgesteld, en het 
gevolg dat het Woord op hen uitwerkt. Het voorbereidende werk door 
de Geest van God, gewerkt bij hen die voorgesteld worden door de 
goede aarde, wordt niet genoemd in het Woord. Maar de uitlegging 
die de Heer er van geeft verondersteld dit goddelijke werk, waardoor 
de ziel er toe gebracht wordt om het Woord van God te begrijpen. Dit 
zaad is het Woord van het Koninkrijk zoals de Heer zegt in vers 18-
23. Het wordt in Lukas 8:11 ‘het Woord Gods’ genoemd. Het heeft 
een meer algemeen karakter. Het is het geheel van de waarheid, 
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toegepast op de ziel, om die in betrekking met God te brengen. Dit in 
overeenstemming met het doel van de Geest in dit Evangelie dat ons 
de genade voorstelt in zijn toepassing op elk mens. In Mattheüs is het 
het Woord van het Koninkrijk, dat aan de ene kant het verval van de 
mens openbaart, en zijn ongeschiktheid om in deze sfeer van zegen 
binnen te gaan, en aan de andere kant de genade die God heeft 
getoond door een Heiland te geven. Zo zal het voornemen van God 
om mensen te brengen tot de onderwerping van Zijn wil, en ze te 
plaatsen onder het gezag van Zijn Zoon die over het heelal moet 
heersen, volbracht worden door het werk van Zijn genade in de 
harten. 

Als het Woord, dat deze heerlijke waarheden openbaart, 
verkondigd wordt vallen enkele graankorrels langs de weg. Dit is een 
beeld van het hart van de mensen, verhard door de aanraking met de 
zonde en de wereld. De voorwerpen van de begeerlijkheid van het 
natuurlijke hart vervullen het hart en verharden het zo dat het Woord 
er niet in kan doordringen. Dan profiteren de vogels van de hemel -
een beeld van de satanische macht die werkt om de goddelijke 
werkzaamheden in de harten te verhinderen van deze verharding om 
het zaad weg te nemen, zodat geen enkel gevolg in de zielen wordt 
bewerkt. 

Andere korrels vielen (vs. 4-6). Dit is een beeld van hen die niet 
bewerkt zijn door het werk van de Geest en die toch vreugde kunnen 
vinden in het horen van het Woord en er door beïnvloed schijnen. 
Maar omdat zij niet levendgemaakt zijn door Zijn machtige werking 
kunnen zij de brandende hitte van de beproeving niet verdragen. 
Beproeving van elke openbaring van wat van God komt, ontmoet altijd 
de wereld.  

 De derde groep wordt voorgesteld door het zaad onder de 
doornen. De doornen groeiden op en verstikten het zaad. Dat zijn 
personen die het woord aannamen, maar de zorgen ven het leven en 
de verleiding van de rijkdom en andere bezigheden verstikten het 
Woord. Dit komt omdat het werk van de Heilige Geest niet werkelijk in 
hen volbracht is. Er is geen vrucht. 

Bij de vierde groep viel het zaad in de goede aarde en bracht 
vrucht voort, de een honderd en de anderen zestig en dertigvoudig. 
Het gaat om harten die vooraf bewerkt zijn door de geest van God en 
die, na het leven ontvangen te hebben, meer of minder vrucht dragen. 
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Vers 10-17. De discipelen vroegen waarom Hij tegen de 
scharen in gelijkenissen sprak. De Heer scheidt nu de discipelen van 
de massa van het volk. Aan het eind van het vorige hoofdstuk 
erkende Hij de natuurlijke betrekking niet meer die Hem met het volk 
verenigde, maar alleen de banden die de genade had gevormd tussen 
Hem en zij die Hem door het geloof aannamen. Als de Koning 
aangenomen was had Hij Zijn Koninkrijk in heerlijkheid gevestigd; dan 
zouden er geen verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen 
geweest zijn. Pas na Zijn verwerping en opvaren in de hemel nam het 
Koninkrijk een verborgen vorm aan, die de Heer voorstelt in de zes 
gelijkenissen die volgen. In de eerste drie verklaart Hij de uitwendige 
karaktertrekken die het Koninkrijk zouden vertonen door de ontrouw 
van de mensen. De verschillende gezichtspunten waardoor dit 
Koninkrijk op de aarde gezien moest worden zijn verenigd met het 
kwaad. De verkeerde beginselen die er zouden worden ingevoerd, 
zijn wereldse macht, worden in de eerste drie gelijkenissen 
beschreven, en wij zien hoe deze staan in tegenstelling met de 
gedachten en de heerlijkheid van de Koning. De drie laatste 
gelijkenissen stellen voor wat in deze uitwendige verwarring de vrucht 
van de genade is, en het hart van de Heer welbehaaglijk. Daarna 
openbaart Hij de oordelen die over het grote godsdienstige systeem 
zullen komen, als gevolg van de vrucht van de werkzaamheid van de 
mensen, door de tegenstander ertoe gebracht om zich te onttrekken 
aan de gehoorzaamheid aan het Woord. 

De discipelen hadden reeds geloof in Hem. Hij kon ook aan hun 
zwakke kennis van Zijn Persoon toevoegen wat Hij niet kon 
openbaren aan hen die niet in hem geloofden. Nog meer, de massa 
van het ongelovige volk zou beroofd worden van de zegeningen die 
de massa had veracht. Ondanks de voorrechten, waarvan de massa 
door het geduld van God genoot, verwierp men zijn Messias. Elke 
betrekking zou verbroken worden tussen de menigte en Hem, want 
men moet geloof hebben om in betrekking met Hem te komen. Het zal 
hetzelfde zijn met de christenheid. Na de opname van de hemelse 
heiligen zal de christenheid ontnomen worden al wat haar van God 
gegeven was, en wat haar onderscheidde van de heidense volken. 
Deze woorden van de Heer bevatten een aanmoediging en een 
waarschuwing voor ons: ‘Wie heeft, die zal gegeven worden en hij zal 
overvloed hebben’. Wij moeten ons niet tevreden stellen met de mate 
van de kennis van christelijke ervaring die wij reeds hebben, maar 
trachten steeds meer onze hemelse voorrechten te verwerkelijken. 
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Want hoe meer wij door het geloof er ingaan, hoe meer ons gegeven 
zal worden om ervan te genieten.  

Als wij tevreden zijn met wat we bezitten zullen wij niet meer 
krijgen. Het is aanmoedigend te weten dat de Heer ons altijd meer 
licht en kracht wil geven, totdat we in de volheid van Zijn heerlijkheid 
worden ingevoerd. Dan zullen we geen vorderingen meer moeten 
maken. Wij zullen Hem kennen zoals wij gekend zijn. Aan de man die 
tien talenten had gaf de Heer het talent van de luie slaaf (hoofdstuk 
25). De dienstknecht die tien ponden had gewonnen, ontving het pond 
van de boze slaaf (Luk. 19). Al het licht en de zegeningen die de 
christenheid veracht heeft zal hen toebehoren die op aarde ze wel 
hebben gewaardeerd; ze zullen ze eeuwig bezitten. De 
ongehoorzamen die de Heer omringden zagen, maar onderscheidden 
Zijn heerlijkheden niet. Zij hoorden Zijn woorden maar begrepen ze 
niet. Het oordeel van Jesaja, uitgesproken lang voor de wegvoering, 
werd op dat ogenblik vervuld. Daarom sprak de Heer in gelijkenissen. 
Zij wilden het onderricht niet horen en de getuigenissen van Zijn 
heerlijkheid niet aannemen. Hun hart was dik geworden. Vrijwillig 
hadden ze de ogen gesloten voor de Messias die kwam met alle 
bewijzen dat Hij degene was waarover de profeten hadden 
gesproken. Maar ze waren ongehoorzaam en ver van God. De Heer 
kon voor hen verder niets doen. Daarom werden ze aan de duisternis 
overgeleverd, waaraan zij de voorkeur hadden gegeven boven het 
licht. Als volk konden zij niet meer bekeerd en genezen worden, totdat 
de oordelen uitgevoerd waren (Jes. 6:11-13). God had nog geduld 
met Zijn schuldig volk dat de Messias had vermoord. Hij bood bij 
monde van Petrus de vergeving van zonden aan als het berouw had. 
In dat geval wilde de Heer nog uit de heerlijkheid komen om de 
zegeningen te brengen door de profeten voorzegt, maar tevergeefs. 
Veertig jaar later werd Jeruzalem verwoest en het volk verstrooid 
onder de heidenen. 

Een van de ernstige karaktertrekken van de oordelen van God 
is de mensen over te leveren aan het kwaad. Het kwaad dat zij 
weloverwogen hebben gekozen in plaats van Zijn Woord te 
gehoorzamen toen God geduld oefende om hen te zegenen. Farao is 
er een voorbeeld van, maar ook het volk in de woestijn dat vlees 
begeerde en opstond tegen de Heer. Ook de christenheid zal dit 
ondervinden, die nu de waarheid weigert en de leugen gelooft. Een 
kracht van dwaling zal hen gezonden worden, die de waarheid niet 
gewild hebben. De duisternis is hun lot. De discipelen worden 
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daarentegen gelukzalig genoemd. Zij zien met hun ogen en hun oren 
horen wat vele profeten en rechtvaardigen hadden willen zien en 
horen. Wat een voorrecht voor gelovigen, toen en nu! Johannes was 
de grootste profeet omdat hij de enige profeet was die de Heer had 
gezien. Hij verdween toen zijn dienst klaar was. De discipelen waren 
welgelukzalig want ze bleven bij Hem. Ze zagen en hoorden Hem. Wij 
begrijpen enigszins wat een voorrecht dat was, als we denken aan de 
heerlijkheden van de Heer. Niemand kende Hem dan de Vader (Joh. 
1:14 en Hebr. 1:3). Mattheüs stelt Hem voor te midden van Zijn volk, 
Immanuel, God met ons. Het verwerpen van zo’n Persoon doet de 
oordelen begrijpen die dit schuldige volk zullen treffen. 

Vers 24-30. De eerste gelijkenis van het Koninkrijk der hemelen 
beschrijft het verval dat zijn uitwendige getuigenis zou overkomen, 
door de ontrouw van de mensen die er toe behoorden. De eerste 
bedroevende trek is de vermenging van hen, die het nieuwe leven 
hebben, met hen die het niet hebben. Na de wegzending van de 
schare verklaart de Heer de gelijkenis aan de discipelen, terwijl Hij er 
aan toevoegt de gevolgen van alles wat in het Koninkrijk in Zijn 
afwezigheid zal plaats hebben, hetzij in zegen, hetzij in oordeel. Na 
het zaaien zijn de mensen niet waakzaam geweest en de vijand heeft 
Zijn werk geschaad. Al vroeg voerde hij mensen, zonder het leven uit 
God, in het veld waar de zaaier gezaaid had. Na enige tijd worden de 
gevolgen duidelijk, maar toen was herstel onmogelijk. Voor de 
christenheid die zich binnen de grenzen van het Koninkrijk bevindt, 
gebeurde het onkruid zaaien toen keizer Constantijn het christendom 
aannam en er de officiële godsdienst voor zijn keizerrijk van maakte. 
Hoewel vroeg gezaaid in het veld van de christelijke belijdenis, kreeg 
het onkruid niet dadelijk zijn ontwikkeling. Eerst wilden de 
dienstknechten het onkruid uittrekken (vs. 29). De dienstknechten 
misten het onderscheidingsvermogen en de nodige waakzaamheid 
om het zaaien te verhinderen, en waren niet in staat het onkruid uit te 
trekken. Wat de Heer van de oogst wilde vermijden, gebeurde toen de 
RK kerk de ketters uitroeide. Ze haatte hen en toch waren zij het 
goede zaad. Ze roeiden de ketters uit en lieten het onkruid staan. In 
de tijd van de oogst zullen niet mensen maar engelen (vs. 41) het 
onkruid verbranden en het graan in de schuren brengen. Het werk om 
onkruid in bossen te binden begint nu al in zekere mate, maar zal later 
volledig plaats vinden door de engelen. In de belijdende christenheid 
is geen vertrouwen op God, daarom stichten ze verschillende 
verenigingen die hun zekerheid en schijnbare hulpbronnen bieden 
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tegenover wat zij vrezen en met eigen hulpmiddelen willen 
overwinnen. De gelovige kan echter rusten op de beloften van God en 
leven in afhankelijkheid van Hem. Zonder het te weten binden ze 
zichzelf in bundels in verenigingen en worden toebereid voor het 
oordeel tijdens de oogst. De gelovigen worden opgenomen bij de 
wederkomst van de Heer, als het oordeel door de Zoon des mensen 
wordt uitgebracht zullen Zijn hemelse heirlegers met Hem zijn. 

 De woorden: ‘Laat beide tezamen opwassen tot aan de oogst’ 
worden soms gebruikt om de vermenging van gelovigen en 
ongelovigen te rechtvaardigen en zich te keren tegen hun afscheiding 
van de wereld en het kwaad dat zich kan bevinden onder hen die 
belijden de Heer te dienen. Hier gaat het echter om het onkruid weg te 
nemen, en niet om de scheiding van de gelovigen van het kwaad. Wat 
de slaven wilden was een oordeel uit te voeren dat alleen door Hem 
zal worden uitgevoerd. In de laatste gelijkenis vinden we de les over 
de scheiding van het kwaad, dat aan de gelovigen bevolen wordt. De 
vissers vangen goede en kwade vissen en moeten die van elkaar 
scheiden. Maar deze woorden haalt men niet aan om de vereniging 
van de kinderen van God met het kwaad goed te praten. 

Vers 31 en 32. De derde gelijkenis beschrijft hoe het Koninkrijk 
der hemelen uitwendig zal verschijnen door de werkzaamheid van de 
mens. Door de ontrouw van de dienstknechten, die verantwoordelijk 
waren de rechten van de Heer te handhaven, heeft het getuigenis de 
eenvoud en de waarheid verloren die het in het begin had. Op de 
Pinksterdag had het werk van de Geest schone gevolgen door de 
kracht van de Goddelijke genade. Toch vergelijkt de Heer dit begin 
met een mosterdzaad, omdat dit grote werk in de ogen van de 
mensen geen uiterlijke schijn had en het door allen werd gehaat. 

Toen het werk van God uitwendige grootheid vertoonde, waren 
losbandige beginselen binnengedrongen die de mens belangrijk 
maakten, maar de werking van de Geest verlamden. Om de 
goddelijke beginselen van het Koninkrijk der hemelen te bewaren is 
het nodig dat de heerlijkheden van de Heer en de waarheden van Zijn 
Woord gehandhaafd worden door Zijn dienstknechten, en ook 
vertoond worden in hun getuigenis. Als dat zo gebeurd was zou hun 
werk geen schijn van wereldse grootheid vertoond hebben. Maar wat 
aan de verantwoordelijkheid van de mensen wordt toevertrouwd wordt 
spoedig gekenmerkt door beginselen die zijn natuurlijk hart besturen. 
Na zijn val heeft de mens altijd groot willen zijn, hij houdt van dingen 
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die aan zijn natuurlijke trots beantwoorden. Dit gebeurt als het 
Koninkrijk der hemelen niet de kenmerken draagt van Hem, die 
zachtmoedig en nederig van hart is en zo de uitdrukking is van de 
waarheid van Zijn Persoon, maar de vorm krijgt van een grote boom. 
Een boom is de wereldse macht op aarde. Machtige koningen als 
Farao, de Assyriër, Nebukadnezar zijn voorbeelden van Ezechiël 
31:3-9 en Daniël 4:10-12. Opdat het Koninkrijk der hemelen door de 
Heer erkend zou worden op de aarde, moesten zij die er deel van 
uitmaken, Zijn karaktertrekken van liefde, heiligheid en nederigheid 
weerkaatsen en Zijn voetstappen drukken op het pad van verachting 
en lijden dat Hij is gegaan. Maar in deze gelijkenis zegt de Heer dat 
het niet zo zou gaan. In plaats van afhankelijk van Hem te blijven en 
onder Zijn bescherming, is het Koninkrijk zelf een beschermende 
macht geworden. Niet alleen van de getrouwen, maar van hen die 
voorgesteld worden als vogels van allerlei soort. Vogelen des hemels 
zijn in de Schrift het beeld van satanische werkzaamheid. Jeremia 
3:25 stelt Israël voor als een kooi vol vogels. Bij uitzondering in 
Ezechiël 7:23, dat spreekt van de uiteindelijke zegen van her aardse 
volk van God, zijn de vogels die in de schaduw van zijn takken wonen 
een beeld van allen die de 1000-jarige zegening zullen genieten onder 
de bescherming van de Heer. In deze gelijkenis zijn de vogels die in 
de takken van de grote boom wonen van dezelfde soort als zij die het 
zaad wegpikten langs de weg, opdat het niet zou ontspruiten. De 
satanische macht die zich in dit bedorven systeem vestigt heeft de 
aanmatiging het gezag en de rechten van de Heer voor te stellen, 
maar ze doet niets anders dan de mens verheffen ten koste van Zijn 
heerlijkheid. 

Vers 33. Hier gaat het niet om de wereldse uitbreiding van het 
Koninkrijk, maar om het invoeren van verkeerde leer die de hele 
massa van de christelijke belijdenis zou doortrekken. Zuurdeeg is 
altijd een beeld van het kwaad dat op een verborgen wijze werkt. Om 
ons dit werk te schilderen vergelijkt de Heer het met een vrouw die 
zuurdeeg in het deeg doet, zodat het hele deeg doorzuurd wordt. De 
Heer gebruikt dit beeld omdat de vrouw in het huis werkt, terwijl de 
man buiten werkt. In de gelijkenis van de zaaier zijn het mannen die 
gebrek aan waakzaamheid tonen. Valse leer werkt altijd op een listige 
verborgen manier. Paulus spreekt in Efeze 4:14 over ‘bedriegerij der 
mensen, door arglistigheid in kunstgrepen der dwaling’. Om dit gevaar 
te zien is de werking van Gods Geest door het Woord nodig. Drie 
maten meel stelt voor de Goddelijke volheid. Drie maten spreken van 
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het getuigenis van God in zijn geheel, toevertrouwd aan de 
verantwoordelijkheid van de mensen. In het begin werd dit 
gekenmerkt door een volheid van goddelijke waarheid en zegen. Maar 
de vijand is er in geslaagd het te bederven door de valse leer in te 
voeren, die de zielen bederft. In Zacharia 5:5-11 stelt Gods Geest de 
oorsprong en ontwikkeling van de afval voort door het beeld van een 
vrouw, gezeten in een efa. Op de efa ligt een deksel dat voorstelt een 
macht waardoor de volle ontwikkeling van het kwaad wordt 
verhinderd, tót het ogenblik dat het zijn uiteindelijke vorm heeft 
aangenomen. Daarna komen twee vrouwen uit de efa, voorstellende 
de twee gebieden waarin de afval zich aan het einde zal ontwikkelen, 
namelijk bij de Joden en bij de christelijke volken. 

In vers 34 en 35 verklaart de Heer waarom Hij tot de scharen in 
gelijkenissen sprak. Hij vervulde zo Psalm 78 vers 2: ‘Ik zal mijn mond 
opendoen in gelijkenissen, ik zal dingen uitspreken, die van de 
grondlegging der wereld af verborgen zijn geweest’. Deze aanhaling is 
gedaan uit de Griekse vertaling der zeventig, zoals algemeen het 
geval is met de aanhalingen uit het Oude en het Nieuwe Testament. 
Letterlijk zegt de tekst uit Psalm 78 vers 2 ‘ik wil aloude 
verborgenheden verkondigen’. Alleen de discipelen, gescheiden van 
de ongelovige schare, konden de openbaring van de dingen 
ontvangen die van de grondlegging van de wereld verborgen waren. 
Dit waren de hulpbronnen van God in genade, voorgesteld in de 
Persoon van Christus, op het ogenblik dat het volk Hem verwierp en 
zich van de zegeningen beroofde die Hij bracht. Deze zegeningen 
zouden over Israël en de hele aarde uitgestort zijn door de oprichting 
van het Koninkrijk, als de Koning was aangenomen. Zij waren 
verborgen van de grondlegging van de wereld, om geopenbaard te 
worden bij de openbaring van Zijn heerlijkheid (Matt. 24:34). Maar 
door Zijn verwerping zijn zij tot later uitgesteld. In de tussentijd 
volbrengt God een hemels voornemen met Christus en de Gemeente. 
Deze zegeningen zijn geestelijk en de vrucht van een raadsbesluit, 
verborgen voor alle eeuwen, zoals Hij ons uitverkoren heeft vóór de 
grondlegging van de wereld (Ef. 1:4). Allen die nu de Heer aannemen 
hebben aan deze geestelijke zegeningen deel en zullen ook genieten 
met Christus de heerlijkheid van het Koninkrijk. 

Vers 36-43. Als de scharen weg zijn vragen de discipelen de 
verklaring van de gelijkenis van het onkruid in de akker. In Zijn 
antwoord geeft de Heer nieuwe gedachten. Die het goede zaad zaait 
is de Zoon des Mensen, een titel die de Heer in de Evangeliën 
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aanneemt na Zijn verwerping door Israël. De heerlijkheid die Hem 
behoort als de gehoorzame mens, die geleden heeft en de hele wil 
van God heeft volbracht, strekt zich uit over de grenzen van dit volk. 
De akker is de wereld. Het hele uitgebreide gebied van de schepping 
behoort Hem toe en zal het gebied van Zijn Koninkrijk zijn. Daar werkt 
Hij door Zijn Woord. Het goede zaad zijn de kinderen van het 
Koninkrijk. Die dit Woord aannemen worden er mee vereenzelvigd en 
hebben deel aan Zijn kenmerken. Want zij ontvangen het leven dat 
het Woord meedeelt door de kracht van de Heilige Geest (lees Hand. 
6:7). ‘Het Woord wies, het getal van de discipelen vermenigvuldigde’. 
De akker is de wereld waarin de goddelijke genade werkt in hen, die 
daardoor de zonen van het Koninkrijk worden. Naast hen bevinden 
zich de zonen van de boze, die de belijdenis van het christendom 
hebben, zonder het leven te hebben. Men moet de akker niet 
verwarren met de Gemeente; deze bestaat alleen uit gelovigen. Naar 
mate het Woord wordt verspreid, wordt het Koninkrijk uitgebreid. 
Scharen, die onderwerping belijden aan de wil van de Heer, zijn er 
door de doop ingevoerd. Zo zijn vermengd de zonen van het 
Koninkrijk en de zonen van de boze. Zij die het leven hebben en zij 
die het leven niet hebben; het onkruid zijn de zonen van de boze. Zij 
dragen de kenmerken van hun vaderen (Joh. 8:44). De vijand die 
gezaaid heeft is de duivel en de oogst is de voleinding van de wereld; 
de maaiers zijn de engelen. De scheiding die de Heer zal maken 
tussen de zonen van het Koninkrijk, en de zonen van de boze, zal 
afdoend en eeuwig zijn. Het zal gebeuren door een oordeel, 
uitgeoefend aan het einde van de eeuw van het geduld van God over 
de zonen van de boze, terwijl de zonen van het Koninkrijk ingevoerd 
worden in het hemels deel van het Koninkrijk, genoemd ‘het Koninkrijk 
des Vaders’ (vs. 43). Men moet dit oordeel, dat het onkruid van de 
tarwe zal scheiden, niet verwarren met de praktische afzondering van 
het kwaad, dat de gelovigen in deze tijd moeten verwerkelijken. Als zij 
wandelen, afgezonderd van de wereld en zijn beginselen, 
overeenkomstig het onderwijs van het Evangelie, kunnen zij nuttig zijn 
voor hen die slechts de uitwendige belijdenis hebben. De voleinding 
der eeuw, bij de oogst, is de tijd die verloopt tussen de verwerping van 
Christus en Zijn openbaring in heerlijkheid. Dan zal de scheiding zich 
voltrekken. Deze heeft tot doel de schoven in de hemelse schuur te 
verzamelen en het oordeel te brengen over de bozen. Deze laatsten 
zijn het onkruid, een plant die lijkt op het koren, maar totaal van een 
andere soort is. Nu kan men ze verwarren, maar bij de oogst zal het 
onkruid in bossen gebonden worden om het te verbranden. De Zoon 



  Het evangelie naar Mattheüs 

134 

des Mensen zal Zijn engelen uitzenden. Die zullen uit het Koninkrijk 
bijeenlezen al de ergernissen en hen die ongerechtigheden doen. Dat 
is het laatste werk van de Heer, vóór de vestiging van Zijn heerlijke 
regering, (Op. 14:15). De dan levende volken zullen geoordeeld 
worden naar de voorrechten die zij gehad hebben, en weggeveegd 
worden als het kaf dat voor de wind weggeblazen wordt en zoals het 
onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur geworpen.  

Vers 41-43. Het is dus niet het werk van de dienstknechten van 
de Heer om het onkruid uit te trekken. Maar daaruit moet men niet 
besluiten dat wij ons niet moeten afscheiden van het kwaad; een 
plicht die ons geleerd wordt in de laatste gelijkenis van dit hoofdstuk. 

‘Ergernis’ betekent een leer of een wijze van handelen die 
anderen doet struikelen. Zij, of die zich daaraan schuldig maken, 
worden behandeld zoals zij die de ongerechtigheid zullen bedrijven in 
het Koninkrijk van de Zoon des Mensen. Zij zullen gezamenlijk 
geoordeeld worden bij Zijn verschijning in heerlijkheid. 
Ongerechtigheid is de daad van de eigen wil van de mensen, in 
opstand tegen God. In hoofdstuk 18 zegt de Heer van hem die een 
oorzaak is van val voor een van deze kleinen die in Mij geloven ‘dat 
het ware hem beter, dat een molensteen om zijn hals had gehangen 
werd en hij in de diepte der ze verzonk’ (vs. 6. Zie ook Jes. 37:14). In 
Mattheüs vinden we, meer dan in de andere Evangeliën, het eeuwig 
oordeel genoemd en de beschrijving van dit oordeel. ‘Daar zal wening 
zijn en knersing der tanden’ komt dikwijls terug. (Zie 8:12; 13:42; 
22:13; 24:51 en 25:30). Gods Geest richt zich in het bijzonder tot de 
Joden in dit Evangelie. Hij heeft hen willen doen begrijpen welke 
verschrikkelijke gevolgen de weigering van de genade, door de 
Messias gebracht, zouden hebben, maar ook de voorrechten die zij 
zouden hebben genoten als zij Hem hadden aangenomen. 

Daniël 12:3 zegt: ‘die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, 
zullen stralen als de sterren’. De sterren zijn een beeld van de 
heerlijkheid van de heiligen in het hemels Koninkrijk, en zijn 
ondergeschikt aan de heerlijkheid van de Heer, zoals de sterren 
ondergeschikt zijn aan de zon. Maar de Heer verenigt de Zijnen 
zodanig met zichzelf dat Hij zegt in Johannes 17:22 ‘De heerlijkheid 
die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven’. In onze gelijkenis 
wordt gezegd dat de rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het 
Koninkrijk van de hun Vader. Dat wil zeggen, in het hemelse deel van 
het Koninkrijk zullen zij de heerlijkheid van Christus, de zon van de 



Het evangelie naar Mattheüs 

  135 

gerechtigheid, delen met Hem aan wie zij gelijkvormig zullen gemaakt 
worden bij Zijn wederkomst. Een ieder doe zijn voordeel met wat de 
Heer ons leert en beschouwe de gevolgen van ons getuigenis in Zijn 
afwezigheid. 

Vers 44-58. In de eerste drie gelijkenissen vinden we wat het 
Koninkrijk zou worden in zijn uitwendige openbaring. Toevertrouwd 
aan de verantwoordelijkheid van de mensen zou het gekenmerkt 
worden, door een vermenging van hen die Christus toebehoren en de 
belijders zonder leven; daarna zou het een wereldse macht worden. 
Tenslotte zou het verdorven worden door een valse leer, zoals het 
zuurdeeg het hele deeg doorzuurt. Dan zendt de Heer de scharen 
weg en verklaart de discipelen wat kostbaar zou zijn voor Zijn hart in 
het midden van een toestand die zó tegengesteld is aan Zijn 
gedachten en waarover het oordeel zou vallen aan het eind. In de 
vertrouwelijkheid van het huis waarin de Heer met Zijn discipelen ging 
kan Hij hun Zijn gedachten meedelen. 

De drie laatste gelijkenissen beginnen met ‘wederom’. Wat Hij 
in de eerste drie gezegd had was niet alles wat Hij te zeggen had. Er 
was ook nog wat waarde had voor Zijn hart en voor het hart van de 
Vader in deze vermenging van het Koninkrijk, toevertrouwd aan 
mensen in Zijn afwezigheid. In een toestand, zo onterend voor Hem, 
was het een verborgen schat die het voorwerp was van het eeuwig 
voornemen van Zijn liefde. Verworpen door Zijn volk, toen Hij in 
genade kwam om het te verlossen van zijn ellende, had de Heer 
kunnen terugkeren in de heerlijkheid en dit volk kunnen overlaten aan 
de gevolgen van zijn ongeloof. Maar Hij had andere dingen op het oog 
dan het aarde Koninkrijk. Hij had een schat op aarde die Hij op prijs 
stelde. Deze schat lag in de akker verborgen, in de wereld. Om die te 
verkrijgen moest Hij de akker kopen. In blijdschap die akker te hebben 
gevonden gaat Hij heen en verkoopt al wat Hij heeft en koopt de 
akker. In plaats van te heersen over Israël gaat Hij heen. Hij verlaat al 
Zijn Messiaanse heerlijkheid, doet afstand van al Zijn rechten op 
Israël en gaat in de dood. Na zich te hebben ontledigd (Fil. 2) als God, 
en gevonden op aarde als mens, geeft Hij Zijn leven om de schat te 
verkrijgen die verborgen is in deze plaats van duisternis. Door de 
akker te kopen heeft Hij alle recht verkregen op het bezit van de 
erfenis die wederrechterlijk in bezit is genomen door de tegenstander. 
De Heer heeft de erfenis niet teruggekocht maar gekocht. Zijn rechten 
op de schepping berusten op drie grote feiten:  
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1. Hij heeft het heelal geschapen en dit behoort Hem dus 
ongetwijfeld toe.  

2. Hij is de Zoon, de gestelde erfgenaam van alle dingen (Hebr. 
1:2).  

3. Als gehoorzame mens heeft Hij de dood ondergaan en aan de 
vijand de macht van de dood ontnomen, terwijl Hij aan God alle 
eer heeft teruggegeven die de zonde Hem had ontrukt. 

God heeft Hem dan ook alle macht gegeven over alle vlees. In 
2 Petr. 2 wordt gesproken over hen die de meester loochenen, die 
hen heeft gekocht. Ze hebben beleden Hem onderworpen te zijn, 
terwijl zij naar hun eigen wil wandelen. Zij maken deel uit van dit 
gebied van de schepping dat de Heer heeft verkregen door Zijn dood. 
Maar zij erkennen Hem niet als hun Heiland en niet als hun Heer die 
rechten heeft op Zijn huis, als ook over het heelal. De verlosten zijn zij 
die geloofd hebben en van wie de zonden gewassen zijn in het bloed 
van het Lam (1 Petr. 1:18 en19). Zo zijn zij bevrijd van de slavernij 
van satan en van het oordeel van God. De verlossing is dus de 
bevrijding die ons de zoendood van Christus geeft, waardoor Hij ons 
voor God heeft gekocht (1 Kor. 6:20). 

In de gelijkenis in vers 44 is de akker niet het voorwerp van de 
genegenheid van de Heer, maar wel de schat die er in ligt opgesloten. 
Hij doet afstand van al Zijn koninklijke rechten om deze schat te 
verkrijgen. Deze schat is de Gemeente zoals Hij haar zag in de 
raadsbesluiten van God en die Zijn heerlijkheid deelt in het hemelse 
deel van Zijn Koninkrijk. In vers 45 en 46 is het voorwerp van de 
gelijkenis een parel van grote waarde die een koopman wil krijgen die 
er de waarde van kent. Die parel bestond voor het hart van de Heer, 
Hij kende ze naar de raadsbesluiten van God en zag er de 
schoonheid van. Maar om die te verkrijgen moest Hij het offer 
brengen van al wat Hij bezat, zelfs van Zijn leven. De parels zijn in de 
diepten van de zee een toestand van verderf en onmacht, waarin zij 
zich bevinden die de Gemeente moesten vormen. Om dit voorwerp 
van Zijn liefde te verkrijgen moest de Heer afdalen naar de afgrond 
van het oordeel en de dood. Veracht en verworpen door Zijn aards 
volk, doet Hij afstand van Zijn rechten en van Zijn koninklijke 
heerlijkheid, zelfs van Zijn leven om deze parel te krijgen. Alles wat Hij 
moest verlaten om deze parel te bezitten had in Zijn oog niet de prijs 
van de parel. In een toekomende dag zal de Gemeente met hem 
verschijnen in Zijn heerlijkheid, als Zijn geliefde Bruid, wanneer Hij 
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Zijn rechten op het heelal zal doen gelden. De prijs waarvoor Hij de 
akker gekocht heeft, om de schat te verkrijgen die er zich in bevond, 
is dezelfde die Hij betaald heeft voor de parel. De twee gelijkenissen 
houden ons dus bezig met hetzelfde onderwerp, maar die van de 
parel doet meer de schoonheid uitkomen die Christus in de Gemeente 
heeft gevonden en de waarde die hij voor Zijn hart heeft. Hij zal haar 
met Zijn eigen heerlijkheid bekleden en zij zal daar eeuwig de 
weerkaatsing van dragen. Het gaat om de waardering die Christus 
zelf heeft voor Zijn gemeente 

Toen Hij al zijn rechten voor Zijn koninklijke heerlijkheid over 
het volk dat Hem verwierp opgaf, verkrijgt Hij deze Bruid, wiens 
schoonheid Hij wenste, een schoonheid die de weerkaatsing is van de 
Zijne. In Psalm 45:11en 12, sprekend tot de Joodse Bruid, zegt de 
Geest tot haar: Vergeet uw volk en het huis uws Vaders en de Koning 
zal uw schoonheid begeren. Dit beroep richt zich eveneens tot ons. 
Als we alles vergeten wat onze harten kan afwenden van hun 
voorwerp, dat Christus zelf is, kunnen wij weerkaatsen wat Hij is, en 
dat alleen heeft waarde voor Zijn hart. De parel had groter waarde 
voor het hart van de Heer dan Zijn koninklijke heerlijkheid; Zijn Bruid 
is kostbaarder in Zijn ogen dan Zijn kroon. 

Men hoort soms zeggen dat het in deze gelijkenis gaat om de 
zondaar die de Heiland zoekt en die, als hij Hem gevonden heeft, Zijn 
schoonheid waardeert en in Hem een parel van grote waarde ziet. 
Deze uitlegging is verkeerd. De verloren mens is zedelijk dood, zoekt 
de Heiland niet en zou in Hem niet kunnen vinden en begrijpen de 
heerlijkheden van Zijn Persoon. 

De waardering van de Heer en Zijn afstand doen van alles om 
de parel te verkrijgen spreken ons van Zijn genade en liefde die de 
bron is van alle zegen van Zijn Gemeente. Hij heeft haar liefgehad en 
zich voor haar overgegeven. Wetend dat wij deel uitmaken van zulk 
een schat moeten onze harten vervuld worden met Christus en met 
de vurige wens op aarde Zijn eigen karaktertrekken te weerkaatsen 
en Zijn zedelijke heerlijkheid. Dat alleen heeft waarde voor Zijn hart. 

Vers 47-50. In de eerdere gelijkenis van het onkruid en de 
tarwe zijn de dienstknechten niet waakzaam geweest om de vijand te 
verhinderen onkruid onder de tarwe te zaaien. In deze laatste 
gelijkenis vinden wij het onderscheidingsvermogen dat de vissers 
bezitten om de goede vissen van de kwade af te zonderen. In de 
gelijkenissen van de schat en de parel was slecht sprake van de 
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werkzaamheid des Heren om te verkrijgen wat waarde voor Hem had. 
In deze derde gelijkenis is er sprake van verantwoordelijkheid van de 
dienstknechten om de goede vissen te kiezen. Dit gebeurt als het net 
eenmaal uit de zee van deze wereld is opgetrokken om de vissen in 
vaten te verzamelen. Het net van het Evangelie, in de zee van de 
volken geworpen, heeft een menigte personen verzameld die het 
christendom belijden. Een deel daarvan heeft door het geloof leven uit 
God en een ander deel heeft dit niet en draagt slecht de mantel van 
de belijdenis. Nu het net op de oever getrokken is gaat het erom de 
goeden van de kwaden te scheiden. De vissers gaan zitten aan de 
oever. Zij hebben een belangrijk werk te doen nadat de vissen in het 
net verzameld zijn. In het begin van het zendingswerk ziet men de 
dienstknechten van God, Paulus bijvoorbeeld, niet in een zittende 
houding bezig met een nauwkeurig en langzame arbeid die al hun 
aandacht vraagt. Maar zij gingen overal het Evangelie prediken en 
sterkten omwerpen van de vijand. Maar daarna roept de Heer Zijn 
dienstknechten een schifting te bewerken. Hij wil dat er scheiding is 
tussen hen die Hem toebehoren en hen die Hem niet kennen. Hij 
beveelt Zijn dienstknechten niet het onkruid uit te trekken zoals zij het 
in de gelijkenis van het onkruid wilden doen. De vissers moeten de 
goede vissen en vaten bijeenbrengen, zij houden zich alleen met deze 
bezig. De kwaden worden buitengelaten, maar worden niet vernietigd. 
De wil van de Meester is dat de goede vissen samengebracht worden, 
afgezonderd. De vijand verstrooit de schapen en zoekt het 
samenbrengen van de gelovigen te schaden door ze te mengen met 
de ongelovigen. Maar de Heer is gestorven om de verstrooide 
kinderen van God tot één te vergaderen (Joh. 11:52). De 
dienstknechten moeten het noodzakelijk onderscheidingsvermogen 
hebben om de goede vissen te herkennen. Dat krijgen ze door het 
Woord. Als men een Joodse visser gevraagd had waaraan hij een 
goede vis herkende zou hij aangehaald hebben Lev. 11:9-12). Daar 
worden de kentekenen vastgesteld van reine en onreine vissen. De 
reine hadden vinnen en schubben. De vinnen zijn een beeld van de 
zedelijke kracht die noodzakelijk is om niet door de stroom van deze 
wereld, tegengesteld aan God, meegevoerd te worden. De schubben 
zijn een beeld van wat de gelovige beschermt tegen het omringende 
waarin hij moet leven. In deze tijd, als de dienstknechten van God 
deze kenmerken ziet bij iemand die de Heer belijdt, weet hij dat deze 
het goddelijk leven heeft. Hij moet in hem belang stellen en hem 
onderwijzen dat zijn plaats bij hén is die dezelfde geestelijke 
kenmerken dragen en reeds nu afgezonderd zijn in de vaten door het 



Het evangelie naar Mattheüs 

  139 

Woord aangewezen. Deze vaten zijn een beeld van het vergaderen 
van de gelovigen om de tafel van de Heer, waaraan Hij Zijn verlosten 
uitnodigt en in wiens midden Hij zelf wil zijn (Matt. 18:20). Het Woord 
wijst de dienstknechten de kenmerken aan die zíj moeten hebben die 
de Heer roept om zich om Hem te vergaderen en als goede vissen in 
de vaten te zijn. De arbeiders die belast zijn met het afzonderen zijn 
niet aan zichzelf overgelaten om te weten wie deel moeten uitmaken 
van het getuigenis van de Heer op aarde. De nodige praktische 
aanwijzingen voor dat werk van afzonderen en vergaderen in de 
tegenwoordige tijd worden door Paulus gegeven in 2 Tim. 2:9-22, 
‘Ieder die de Naam des Heren noemt, sta af van ongerechtigheid en 
hij jage naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de 
Heer aanroepen uit een rein hart’. Een belangrijk werk dat heden 
gedaan moet worden. Als we een gelovige zien, vermengd met de 
wereld, moeten we hem de plaats duidelijk maken die hij moet 
innemen om gehoorzaam te zijn aan het Woord. De taak voor de 
afzondering tussen de goede en de slechte vissen rust op de vissers. 
Zij hebben niets te maken met de kwaden dan alleen hen het 
Evangelie te brengen. Hierin is in deze gelijkenis geen sprake. Als dit 
werk gedaan is zal er een werk van oordeel gebeuren door andere 
instrumenten waarover de Heer daarna spreekt. In de uitlegging van 
de gelijkenis voegt Hij een uiteenzetting toe die Hij in de gelijkenis niet 
had gegeven (vs. 49 en 50). Het in deze verzen aangekondigd 
oordeel was reeds aangekondigd in vers 41 en 42. De engelen 
hebben slechts met de kwaden te doen. Als de hemelse heiligen 
opgewekt en veranderd zullen zijn bij de wederkomst des Heren zal 
God zich opnieuw met Zijn aards volk bezighouden en het volk en de 
naties die niet tot het christendom zijn overgegaan, het Evangelie van 
het Koninkrijk laten verkondigen. Dit wordt ook genoemd ‘het eeuwig 
Evangelie’ (zie Matt. 24:14; Op. 14:6). Daarna vindt de scheiding 
plaats tussen bozen en rechtvaardigen. De bozen hebben de 
boodschap van de afgezanten van de Koning niet aangenomen en 
zullen door een oordeel, waarvan de engelen de uitvoerders zijn, 
worden weggenomen van de aarde. De rechtvaardigen zullen 
daarentegen op de aarde gelaten worden om de regering in 
gerechtigheid en vrede te genieten die de Heer zal vestigen bij Zijn 
openbaring in heerlijkheid. 

Vers 51 tot 57. De discipelen zeggen al deze dingen begrepen 
te hebben. In werkelijkheid hebben ze die pas verstaan toen de 
Heilige Geest was gekomen en hun herinnerde alles wat de Heer hun 
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had gezegd. De Joodse schriftgeleerde, door God onderwezen, had 
kennis van oude dingen die betrekking hadden op het Koninkrijk zoals 
dat in de schriften was meegedeeld en waarvan de kinderen van 
Abraham deel uitmaakten. Dat Koninkrijk zou de Heer opgericht 
hebben als Hij door het volk was aangenomen. De nieuwe dingen 
echter omvatten het onderwijs dat Hij in deze gelijkenissen geeft over 
het Koninkrijk der hemelen. Dit Koninkrijk wordt gevormd als gevolg 
van de prediking van het Woord in de hele wereld. Door de 
verwerping van de Koning ging het Koninkrijk een verborgen vorm 
aannemen. Hierover hadden de profeten niet gesproken. Dat nu is het 
onderwerp van de Heer vanaf Mattheüs 13. Deze waarheden waren 
het ongelovige volk onbekend en konden slechts aangenomen 
worden door hen die de rechten van de verworpen Koning erkenden 
en geneigd waren om naar Zijn Woorden te luisteren. Zo werden ze 
ijverige schriftgeleerden van de Heer, die als verstandige mensen uit 
de schat van goederen die zij gekregen hadden om aan anderen uit te 
delen, oude en nieuwe dingen kunnen voortbrengen. Dat waren de 
apostelen na de Heilige Geest ontvangen te hebben. Ondanks de 
verandering, uit Zijn verwerping voortkomend, zet de Heer Zijn werk 
van genade voort en gaat in Zijn vaderland naar Nazareth waar Hij 
leerde in de synagoge. Hij werd geheel miskend door de Joden die in 
Hem geen schoonheid zagen. Zij kenden Hem slechts als een 
inwoner van stad, de zoon van de timmerman. Zij kenden zijn 
broeders en zusters bij name. Zij werden gedwongen Zijn wijsheid en 
wonderen te erkennen, maar Zijn Goddelijke heerlijkheid was hen 
verborgen. ‘Van waar heeft Deze dit alles?. Zij werden aan Hem 
geërgerd’. Dat kon niet anders omdat ze Hem niet erkenden als 
degene over wie de profeten gesproken hadden. Door hun ongeloof 
was Hij voor hen een oorzaak om te vallen en hun zedelijke duisternis 
en onwetendheid van God te openbaren. Om voordeel te hebben van 
de komst des Heren moet men geloven in de godheid van Zijn 
Persoon, alsook in Zijn volmaakte mensheid. Hij is gekomen tot het 
Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. De Heer past 
met droefheid deze woorden op zich toe: ‘Een profeet is niet geëerd in 
zijn vaderland en in zijn huis’. Hun ongeloof verhinderde Hem al zijn 
kracht in genade in hun midden te doen. 
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MATTHEÜS 14 

Vers 1-12. Mattheüs zegt dat de Heer het grootste deel van zijn 
dienst in Galilea volbracht (4:12-17). De genade van de verworpen 
Koning vond in dit verachte land een omgeving geschikt voor Zijn 
openbaring. Dit stuk van Israël werd bestuurd door Herodes de 
viervorst die Johannes in de gevangenis zette, kort naar het begin van 
de dienst van de Heer. Deze Herodes was de broer van Archelaüs en 
een zoon van Herodes de Grote van de kindermoord te Bethlehem. 
Hij toonde dezelfde stemming van haat als zijn vader tegen elk 
goddelijk getuigenis. Deze haat vond zijn volle uitdrukking op het kruis 
waar dezelfde Herodes deel nam aan de smaad die Jezus ondervond 
van de mensen (zie Lukas 23:8-12). Daarna vindt men die haat bij zijn 
opvolger Herodes Agrippa I die de apostel Johannes doodde (Hand. 
12). De familie van de Herodianen waren van oorsprong Edomieten; 
deze afstammelingen van Ezau toonden zich zo de verwoede 
vijanden van het volk van God, zoals ook hun voorouders vanaf het 
begin van hun geschiedenis waren geweest. 

Johannes had Herodes berispt over de vrouw van zijn broer. Hij 
zij dat het hem niet geoorloofd was haar als vrouw te hebben. Om 
deze reden wilde hij hem doden (vs. 5), maar omdat de schare hem 
voor een profeet hield vreesde hij het te doen. Mark. 6:20). Maar de 
haat van Herodias was nog groter dan die van Herodes en geen 
overweging kon dit gewelddadige en bedorven hart beteugelen. 

Satan die alle spelers van het duistere toneel in handen heeft 
weet van een geschikte dag voor het volvoeren van zijn plannen om 
de voorloper van de Messias te doden (Mark. 6:21). ‘Een geschikte 
dag’ bediende hij zich van de zwakheid van Herodes en de haat van 
Herodias om de getuige van God die hem hinderde te doden. Op de 
geboortedag van Herodes danste de dochter van Herodias en dat 
behaagde Herodes en hij beloofde haar al wat zij zou vragen. Zij, 
aangezet door haar moeder vroeg het hoofd van Johannes de Doper. 
Zijn roekeloze eed, gevoegd bij de trots van zijn hart verplichte hem 
aan deze wens te voldoen en Johannes te doden. Een: ‘rechtvaardig 
en heilig man’. Voortaan is zijn geweten bezwaard met een 
afschuwelijke moord, waarvan de herinnering hem achtervolgde, 
voorloper van de worm die niet sterft en van het vuur dat niet 
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uitgeblust wordt. Als hij hoort spreken over de faam van Jezus zegt 
hij: ‘dit is Johannes, hij is opgestaan uit de doden, daarom werken die 
krachten in hem’. Het hart van Herodes was vol geweld en bederf en 
toch was de stem van zijn geweten niet helemaal uitgeblust. Die had 
hem verhinderd tot het doel te komen waar satan hem wilde brengen. 
Men ziet dus dat het geweten alleen niet voldoende is om voor het 
kwaad te bewaren. Om nuttig te zijn moet het geweten verlicht en 
geleid worden door het Woord van God, zonder dat is het slechts de 
bekwaamheid te onderscheiden tussen goed en kwaad, een 
bekwaamheid verkregen door de val maar die geen kracht geeft om 
het goede te doen. De werking van God Geest is nodig, werkende in 
het Goddelijke leven om de kracht te geven om te kiezen en te doen 
het goede te midden van het kwaad dat ons omringt, en dat uit in het 
natuurlijke hart komt. Toch is het geweten het enige dat bereikt kan 
worden bij de mens, de deur waardoor God het Woord kan doen 
doordringen in zijn hart en zijn werk wedergeboorte volbrengen. Zo 
werkte de Heer ook om de zondaren van Sychar uit de duisternis tot 
het licht te brengen (Joh. 4). Herodes wist dat hij een moord begaan 
had door Johannes te doden. Hij kon als Judas zeggen: ‘ik heb 
gezondigd, verraden onschuldig bloed ‘. Maar als de mens zich 
overlevert aan zijn hartstochten is hij geen meester meer van zichzelf 
en wordt een instrument van satan. Daarbij wordt gevoegd de vrees 
voor zijns gelijkenis ‘om de eden en hen die mede aan zaten’. 
Herodes deed een moord die slechts overtroffen zal worden door die 
welke gebeurtenis hij een vriend van Pilatus zal worden, die evenals 
hij Hem zal veroordelen die hij erkend zal hebben onschuldig te zijn. 
‘Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heer vertrouwd 
is onaantastbaar’ (Spr. 29). De Heer zegt tot de Joden: ‘Hoe kunt gij 
geloven, gij die de eer van mensen aanneemt en niet de eer zoekt die 
van God komt’ (Joh. 5:44). Deze mensenvrees staat in directe 
tegenstelling met wat hen moet kenmerken die in het Koninkrijk der 
hemelen zouden ingaan. ‘het Koninkrijk in de hemelen wordt met 
geweld ingenomen en geweldenaars rukken het weg’ (Matt. 11:12). 
De kracht van het geloof is nodig om alle hinderpalen te overwinnen: 
de belachelijkheid, de mening van anderen, haat, vervolging enz.. 
Men ziet in Herodes ook hoe een geweten, met zonden beladen 
overal oorzaken ziet om te vrezen. Zijn moord deed hem in Jezus de 
opgestane Johannes zien. ‘De goddeloze gaat op de vlucht zonder 
dat iemand hem achtervolgd, maar de rechtvaardige voelt zich veilig 
als een jonge leeuw’ (Spr. 28:1), ‘Zijn ongerechtigheden vangen de 
goddeloze, in de strikken zijner zonde raakte hij vast’ (Spr. 5:22). 
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Het allerbelangrijkste is te luisteren naar de stem van het 
geweten, want als hij daar niet op let wordt het verhard en ongevoelig, 
de vijand doet zijn best opdat het niet ontwaakt totdat er geen 
redmiddel meer is. Er komt een ogenblik dat het geduld van God ten 
einde is met de mens die alle waarschuwingen met Zijn Woord met 
voeten getreden heeft. ‘De bozen zijn als het kaf dat de wind 
verstrooid’ (Ps. 1:4; 70:18, 19). Het Woord van God is als een 
handwijzer bij en wegsplitsing, waarvan de ene de weg naar het 
verderf en de andere naar de zaligheid wijst. Het is voldoende te 
luisteren naar Zijn waarschuwing om geen vreselijke ervaringen mee 
te maken en om te ontsnappen aan het eeuwige verderf. Johannes 
had Herodes gewaarschuwd door hem zijn slechte weg te wijzen; hij 
had oprecht gewandeld en zijn toorn niet gevreesd. Hoewel naar de 
weg van God hij zijn loop van voorloper van de Messias moest 
beëindigen, kort na het begin van de dienst van de Heer, was toch hij 
de overwinnaar en niet Herodes. Schijnbaar had de vijand de 
overhand, maar Handelingen 13:25 zegt: ‘toen hij zijn loop 
voleindigde’. Wat belangrijk is voor de gelovige is dat God zult een 
getuigenis van hem kon geven, want in dat geval had hij het doel 
bereikt waarvoor hij geroepen was. Ondanks dat alles zijn Herodes in 
het Joodse volk verantwoordelijk voor de dood van de grootste 
dienstknecht die God heeft verwekt om de weg van zijn Gezalfde voor 
te bereiden. Zo was het ook met onze Heer, aan de ene kant werd hij 
‘overgeleverd door de bepaalde raad en kennis van God’ en aan de 
andere kant zegt Petrus: ‘Hem hebt ge door de hand van 
onrechtvaardige mensen gedood’ (Hand. 2:23). De discipelen van 
Johannes kwamen en begroeven zijn lichaam. Dan gingen ze Jezus 
boodschappen wat gebeurd was. Het moet wel moeilijk geweest zijn 
voor hun hart hun meester op die manier te zien sterven; maar zij 
hadden een hulpbron die ook tot onze beschikking staat in onze 
moeite en beproeving. Het is naar Jezus gaan en Hem deelgenoot 
maken van alles wat ons drukt. Waarschijnlijk volgden zij Jezus, zoals 
ook de twee discipelen deden, die Johannes hoorden spreken over 
het plan van God in het begin. 

Een ander deel uit het leven van Jezus en van zijn betrekkingen 
met Zijn volk begint hier. Na de verwerping van Johannes, voorloper 
van Zijn verwerping trekt de Heer zich terug met de discipelen buiten 
een moorddadige ge wereld, die een zedelijke woestijn voor Hem en 
de Zijnen is. Toch zijn er nog scharen die noden hebben waaraan 
voldaan moet worden. Een beeld van het toneel waar de Heer de 
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zijnen achtergelaten heeft na Zijn dood en opstanding en waar hij hem 
roept om te werken in Zijn afwezigheid. Daarom stelt de Heer in wat 
volgt in dit verhaal de hulpbronnen voor die in Hem alleen te vinden 
zijn voor de dienst die Hij ons toevertrouwd. Ze zijn voldoende voor de 
dienstknechten om Zijn werk te doen, terwijl Hij in de hemel is. Later 
zal Zijn heerlijkheid geopenbaard worden en de zolang verworpen 
Messias zal weer aan genomen worden door Zijn aards volk en de 
natiën, en allen die Hem zullen erkennen zullen volmaakt gezond 
worden.  

Vers 34-36. Het hart van de Heer blijft ondanks alles hetzelfde 
ten gunste van dat volk dat hem zou doden.  

Vers 14. hij werd met ontferming bewogen en genas de zieken. 
Zijn de liefde is werkzaam tot het laatste ogenblik. Als er in Zijn hart 
datgene was wat tot troost voor Johannes discipelen nodig was, 
bevonden zich daar ook de schatten van genade en kracht die nodig 
waren om te voldoen aan de behoeften van de scharen die hem 
volgde. Helaas, later zullen deze scharen, onder invloed van de 
oversten, Pilatus vragen Barabbas vrij te laten en Jezus te doden 
(Matt. 27:20). Maar zolang het dag was werkte Jezus. De plaats was 
woest en er was geen hulp bron. Het was ook avond van de dag van 
de genade, gedurende welke de Heer en zijn volk was voorgesteld. 
Wat de verantwoordelijkheid van het volk betrof was de ure van zegen 
voorbij; maar de behoeften van een talrijke schare waren er. In 
natuurgetrouw schilderij van deze wereld waardoor Christus 
verworpen wordt. De discipelen deelden de gedachten van genade 
van Jezus niet ten opzichte van de menigte. Zij zeggen dat Hij ze 
moet wegzenden om levensmiddelen te kopen, dat wil zeggen dat zij 
zelf moesten voorzien in de noden. 

Vers 16. Hij wil hun leren en ook ons dat, als er geen hulpbron 
in deze wereld is voor zijn verloren schepselen, zij alle in Hem zijn en 
dat hij de Zijnen wil gebruiken om ze te gebruiken voor de schare. 

Vers 17 en 18. Wel zijn er onvoldoende voorraden om 
vijfduizend mannen, zonder de vrouwen en de kinderen, te voeden! 
Maar als men die brengt tot de Heer om ze opnieuw uit Zijn hand te 
ontvangen, zullen ze ruim voldoende zijn. 

Wat een kostelijke aanmoediging geeft de Heer ons door de 
manier waarop Hij de discipelen gebruikt om aan de noden van de 
scharen te voldoen. Wat zij hadden was onvoldoende om zulk een 
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werk te doen. Net als zij hebben ook wij de enige hulpbron, wij 
hebben de openbaring van de genade in waarheid van God 
ontvangen door Zijn Woord. Maar tegenover de vele noden om ons, 
als wij ze vergelijken met wat wij bezitten, kunnen we zeggen als de 
discipelen in Johannes 6:9 ‘wat zijn deze, voor zovelen?’ Net als 
tegen de discipelen zegt de Heer tot ons: ‘brengt ze tot Mij’. Brengt die 
kleine kennis, die je van Mij hebt tot Mij en ik zal ze vermenigvuldigen. 
Vijf broden is een beeld van zwakheid. David nam vijf stenen uit de 
beek om Goliath te verslaan. Het was weinig maar één steen was 
voldoende om de reus te vellen. Vijf woorden gesproken in 
afhankelijkheid van de Heer zijn meer waard dan tienduizend die geen 
invloed op de hoorders hebben, omdat zij niet komen uit de hand van 
de Heer (1 Kor. 14:19). Deze vijf woorden kunnen alle gedachten die 
zich stellen tegen God neerslaan; ze zijn geschikt om een hart te 
treffen en dat tot overtuiging van zonden te brengen en tot het heil. Zij 
kunnen de hoorders opbouwen en kunnen aan behoeften voldoen die 
niemand kent dan de Heer alleen. Wat een aanmoediging voor de 
tijden waarin wij leven tegenover de grote zwakheid die ons kenmerkt 
en de noden waaraan wij zo slecht kunnen beantwoorden in een 
woestijn die niets kan geven voor het heil van zondaars en de 
opbouwing van de gelovigen. God verheerlijkt zich in de zwakheid. In 
Johannes 6 vinden we een kleine bijzonderheid die de grote waarheid 
verduidelijkt die dikwijls in het Woord is te vinden. God bedient zich 
van kleine dingen om grote dingen te doen omdat alle macht in Hem 
is. Er staat: hier is een jongen, dat vijf gerstebroden heeft en twee 
vissen. Het was geen instrument met een groot voorkomen; een 
jongetje onbekend in de menigten, maar dat vooruitziend was 
geweest. Hij had gerstebrood, grover dan tarwebrood. Niettemin, 
onder de zegen van de Heer zou deze kleine voorraad in de 
behoeften van duizenden voorzien. Wij moeten een voorraad 
aanleggen van het Woord voor onszelf, niet met het doel om anderen 
ervan mee te delen, maar om ons zelf er mee te voeden. Als wij in 
afhankelijkheid van de Heer blijven en Hem op het juiste ogenblik het 
weinige dat wij hebben brengen, zullen wij van Hem in overvloed 
ontvangen wat voor anderen nodig is en er zullen mandenvol over 
zijn. De Heer nam de vijf broden en opziende dankte Hij. Als wij 
afhankelijk van Hem moeten zijn zo geeft hij Zelf ons het voorbeeld 
van afhankelijkheid van de Vader. In Markus 7:31-37, bij de genezing 
van de dove die moeilijk sprak, staat: ‘opziende naar de hemel zuchtte 
Hij’. Voordat hij Lazarus opwekte: ‘Jezus hief de ogen op’. In deze 
wereld is alles verwoesting en dood, maar in de schatkamer van de 
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goddelijke hulpbronnen moeten wij putten, zoals de volmaakte 
afhankelijke Mens het deed. ‘Alle goede gaven en volmaakte gift 
dalen van boven meer, van de Vader der lichten’ (Jak. 1:17). Na 
gedankt te hebben gaf Jezus het brood aan de discipelen en de 
discipelen aan de scharen. Allen werden verzadigd...  

vers 20. Twaalf is het getal van de volmaaktheid in de 
bediening die door God aan de mens is toevertrouwd op aarde (twaalf 
stammen, twaalf apostelen). Daarom vinden de dit getal en zijn 
veelvouden in alle maten van de heilige stad uit Openbaring 21. Een 
beeld van het duizendjarig Koninkrijk waarin de zegen bediend wordt 
op aarde door de kracht van de Zoon des Mensen. In deze eerste 
vermenigvuldiging van de broden staat dit getal in betrekking tot de 
bediening aan de discipelen toevertrouwt: ‘geef gij hen te eten’. In 
hoofdstuk 15 zijn er zeven broden en zeven manden. Zeven is het 
beeld van de absolute volmaaktheid, wat ons toont dat, toen de mens 
volledig gefaald heeft in zijn bediening de Heer voort gaat te werken in 
genade en kracht. 

God is een God van orde. De scharen die genieten zullen van 
de kracht van de Heer moeten gaan zitten. In Lukas 9:14 ‘bij vijftig’. Er 
is aandacht en orde nodig om te ontvangen wat God geeft. De Heer 
laat het overgeschotene verzamelen ‘opdat niets verloren ga’ (Joh. 
6:12). De overvloed die Hij geeft mag geen verspilling worden maar 
moet met de zuinigheid verbonden blijven. 

Vers 22-23. de Heer zendt de scharen weg naar ze gevoed te 
hebben en niet, zoals de discipelen wilden, omdat ze zelf spijzen 
zouden moeten kopen. De Heer zendt het volk pas weg naar alles 
gedaan te hebben wat voor hen nodig was. Alles wat bewees dat Hij 
hun Koning was (Ps. 32:15). Hij zonderde zich af van het volk nadat 
het Hem verworpen heeft tot op de dag dat het een nieuw hart zal 
ontvangen en het zijn Messias zal aannemen. Hij dwingt Zijn 
discipelen, die het gelovige overblijfsel van Israël voorstellen, hem 
voor te gaan naar de overkant. Er zal een lange tijd voorbijgegaan 
voordat Hij zich weer bij zijn getrouwen zal voegen en ze zal bevrijden 
uit hun nood. De Heer ging alleen op de berg om te bidden en daar 
was Hij alleen. Een beeld van de plaats die hij in de hemel inneemt, 
verborgen in God, wachtend dat de Zijnen er zullen zijn met Hem. 
Gedurende die tijd heeft hij zijn betrekking met zijn aards volk 
verbroken en in plaats van te heersen, volbrengt Hij in de dienst van 
Zijn Hogepriesterschap voor hen die in de zedelijke nacht van deze 
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wereld de onstuimige zee oversteken en de tegenstand van satan en 
mensen ontmoeten. Hij dwong de discipelen voor Hem af te varen, 
een bewijs dat Hij zich bij hen wilde voegen aan de overzijde. Zo zal 
Hij weldra zijn bedroefde, door de storm geteisterden van de grote 
verdrukking brengen naar de gelukzalige oever van de duizendjarige 
tijden. De discipelen zouden zeker liever bij Hem gebleven zijn. In 
Johannes 14 lezen dat ze bedroefd waren, omdat de Heer hen ging 
verlaten. 

Vers 24-36. Het bevel aan de discipelen ‘voor Hem af te varen’ 
had hun moeten vervullen met vertrouwen tijdens de storm. Het 
Woord gaf hen de zekerheid dat zij aan de andere kant zouden 
aankomen en dat de Heer zich daar bij hen zo voegen. De discipelen 
stellen voor het toekomstig overblijfsel, dat zijn vertrouwen op Hem 
stelt voor zijn ‘openbaring in heerlijkheid’. Om dit doel te bereiken zal 
God de grote verdrukking gebruiken die zal eindigen als de Heer zal 
verschijnen aan zijn getrouwen in de storm.  

Vers 22- 36 geeft ons een symbolisch toneel dat een volledige 
schilderij geeft van de gebeurtenissen die moeten gebeuren vanaf de 
tijd dat de Heer op aarde was, tot Zijn de komst in heerlijkheid. Tot de 
bevrijding van de Gemeente, daarna van Zijn aardse volk. Wij zien 
achtereenvolgens: de dienst van de Heer op aarde, Zijn vertrek uit 
deze wereld, Zijn ingaan in de hemel, Zijn tegenwoordige dienst als 
Hogepriester voor de Zijnen, de reis der Zijnen naar de beloofde rust 
door de moeilijkheden die de vijand hen in de weg stelt. Daarna de 
roeping van de Gemeente, voorgesteld door Petrus die het Joodse 
vaartuig verlaat om op het water te wandelen naar de ontmoeting met 
de Heer, ondersteund door het geloof in Zijn Woord. Daarbij faalt het 
geloof zoals de Gemeente ook heeft gedaan in haar pelgrimsreis in 
afwezigheid van haar Heer. Hij zinkt, maar de Heer redt hem en 
brengt hem tot zich en bewerkt de bevrijding van het Joodse 
overblijfsel dat in de dood gebleven is. De storm houdt op zodra de 
Heer in de boot stapt en het komt aan de overkant aan. De verzoeking 
zal eindigen als de Zoon des Mensen in heerlijkheid met Zijn hemelse 
heiligen zal verschijnen en Hij erkent zal worden door hen die Hem 
hadden gevraagd weg te gaan uit de landstreek bij Zijn eerste komst. 

Alleen in Mattheüs vinden we de geloofsdaad van Petrus, 
waardoor hij de bood verlaat op de stem van de Heer door te steunen 
op Zijn Woord, een beeld van de Gemeente wiens roeping hemels is 
en die elke betrekking met de aarde verbroken heeft, ook met het 
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Jodendom, om door het geloof te wandelen naar de ontmoeting met 
de Heer. Op die weg heeft zij geen enkele hulpbron op aarde. De 
Heer heeft gezegd: ‘kom’. Dit woord is voldoende om haar door het 
geloof te doen wandelen op een pad, onmogelijk te volgen voor het 
vlees. Dit symbolische toneel wordt ons door Mattheüs gegeven 
omdat Mattheüs ons de geschiedenis geeft van het Koninkrijk der 
hemelen tot aan zijn vestiging in heerlijkheid. Gedurende de tijd dat de 
Messias door zijn volk verworpen is wordt dit volk vervangen door de 
Gemeente die, voor een tijd de plaats van Israël heeft ingenomen als 
getuige voor God op aarde. Het Koninkrijk heeft dan het verborgen 
karakter dat volgt uit het feit van de afwezigheid van de Koning. Dat 
verklaart waarom Mattheüs de enige is die ons over de Gemeente 
spreekt.  

 De overtocht van de discipelen in de nacht en de storm biedt 
ons nuttige onderwijzingen want wij zijn allen blootgesteld aan de 
beproeving en tegenwind in afwezigheid van de Heer. Hij laat deze 
beproeving toe om onze geestelijke opvoeding te verzorgen door ons 
de hulpbronnen te leren kennen die wij in Hem hebben, zoals het ook 
het geval was met de discipelen in de bood. Maar als wij de in de weg 
van de Heer zijn moeten de beproeving ons niet doen twijfelen aan 
Zijn goedkeuring en ook niet aan Zijn liefde. Het kan gebeuren dat zij 
het gevolg zijn van onze ontrouw, zoals met Jona door de storm 
overvallen omdat hij ongehoorzaam was aan het Woord van de Heer. 
En zelfs als dat zo is zijn het toch de voorwerpen van de genade van 
God die alle dingen ten goede voor ons doet medewerken ten goede. 
Wat de discipelen betreft, onafhankelijk van het symbolische karakter 
van dit verhaal lezen wij in Mark. 6:32 dat zij niet verstandig waren 
geworden door het wonder van de broden. Daarom veroorloofde de 
Heer dat zij deze beproeving doormaken, waarin zij Hem leren 
kennen als de Zoon van God. Zo is het ook met ons. De Heer wil ons 
al Zijn heerlijkheden doen kennen. Als een ervaring of een beproeving 
niet voldoende voor ons is, zendt Hij ons een andere om zich aan ons 
te openbaren, want Hij wil dat wij Hem, als wij Hem steeds beter leren 
kennen, zouden eren door ons hele vertrouwen. 

Omdat ze vergaten dat de Heer hen had gezegd voor Hem af te 
varen naar de overzijde waren de discipelen, geheel onder het 
gewicht van de beproeving in de storm niet in staat Hem te 
herkennen. Toen zij Hem zagen naderen wandelend op het water 
meenden zij een spook te zien en schreeuwden van vrees. Zij die 
gezegd hadden: ‘Zelfs de boze geesten zijn ons in Uw Naam 
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gehoorzaam’ zijn verschrikt doordat zij menen een geest te zien, wat 
slechts een voortbrengsel is van hun verbeelding. Dat overkomt ons 
dikwijls; ons geloof is in de praktijk veel minder dan onze kennis. Wij 
laten ons door onze beproeving in beslag nemen in plaats van de 
kracht van de Heer te verwerkelijken die Hij ons dikwijls heeft doen 
ervaren. Maar er is altijd een ogenblik vastgesteld door God voor onze 
bevrijding. Hij heeft alles bepaald, de kracht van de Zijnen en de 
hevigheid van de beproeving die nooit zal overtreffen wat nodig is om 
de gezegende resultaten te krijgen die Hij op het oog had. De vierde 
nachtwake komt, het ogenblik waarop de dag zal aanbreken. De Heer 
weet op welk ogenblik Hij tussenbeide zal komen voor Zijn discipelen. 
Zo zal het ook zijn voor het overblijfsel dat de grote verdrukking zal 
doorgaan. Op het ogenblik dat alles verloren zal schijnen zal de hemel 
zich openen en de Heer zal verschijnen met kracht en grote 
heerlijkheid om het te bevrijden (Ps. 30:5). Dat zal ook gebeuren met 
de Gemeente. De tijden worden altijd maar boos en moeilijk, maar als 
de Heer zal oordelen dat de tijd van haar beproeving die zij moet 
doormaken is geëindigd, zal Hij haar wegnemen van de aarde. De 
morgenstond gaat aanbreken en de Heer zal de zijnen ontvangen in 
het huis van de Vader voordat de grote dag van de toorn verschijnt! 
Nu is er het uur van het lijden, waarin de Heer Zijn Hogepriesterschap 
uitoefent voor de Zijnen, weldra zal het uur van de bevrijding slaan. 

Tot zijn discipelen gekomen spreekt de heer geen enkel wordt 
van verwijt. Hij spreekt alleen een woord van liefde en medegevoel 
voor hen: ‘heb goede moed, Ik ben het, vrees niet’. IK ben het, uw 
Heiland, uw Vriend, uw Herder, de Gids. Wat een oneindige 
heerlijkheid bevat dat woord: ‘Ik ben het’. Zij doen harten alles 
herinneren wat Jezus is en wat zij reeds hadden geleerd en 
ondervonden van Zijn liefde en macht. Ondanks een gebrek aan 
geloof kennen zij Hem genoeg om geheel verzekerd te zijn; deze 
welbekende stem verdrijft de vrees en vervult de harten met vrede. 

Petrus. vraagt Hem te gebieden tot Hem te komen op het 
water. Hij weet dat als het de Heer is, zijn Woord voldoende zal zijn 
om hem te doen lopen zoals Hij op het water dat ongeschikt is om een 
mens te dragen zonder verslonden te worden door de golven. Hij 
werd door God geleid om dit verzoek tot de Heer te richten. Want door 
te wandelen op de wateren zal Hij de discipelen voorstellen die, als de 
Heer naar de hemel gevaren was de plaats van het godsdienstig 
overblijfsel in zal nemen, om een deel van de Gemeente te worden 
terwijl Israël terzijde gezet tot de wederkomst van Hem die Israël 
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geweigerd heeft te erkennen als zijn Koning. De kracht waardoor de 
gemeente kan wandelen om de wederkomst van de Heer tegemoet te 
gaan bevindt zich in het Woord; in de wereld heeft ze niets. Voor haar 
is alles in Christus. De dood en opstanding van de Heer, door het 
geloof aan genomen, en haar vereniging met hem in de heerlijkheid 
geven haar haar hemels karakter. Zij heeft geen deel op aarde zo 
lang haar Heer verborgen is in de hemel. Door het geloof aanschouwd 
zij Hem daar en Zijn Woord is voldoende om haar te doen wandelen, 
zoals Petrus op de wateren, die geen enkel steunpunt bieden. Zij 
wandelt in de kracht van een opstandingleven, buiten alles wat de 
wereld kenmerkt, wachtend op haar Heer die spoedig komt om haar in 
te voeren in de hemelse heerlijkheid bij Hem. 

Zolang Petrus de ogen gericht houdt op de Heer ontvangt hij 
van Hem de kracht om op het water te wandelen. Maar als wij ziet dat 
de wind sterk was verliest hij zijn voorwerp uit het oog en zinkt. Dat is 
de Gemeente ook overkomen. Zij heeft haar blik op de zichtbare 
dingen gericht en haar Heer vergeten. Toen is zij ondergegaan in de 
wereld in plaats van te overwinnen. Dat gebeurt ons persoonlijk ook 
als wij onze moeilijkheden plaatsen tussen de Heer en ons en Hem uit 
het gezicht verliezen. Al de werkzaamheid van Zijn genade is nodig 
om ons tot Hem terug te brengen. Zolang Elia voor God stond 
overwon hij alle hinderpalen, maar toen hij Izebel voor het oog had 
hield de kracht op die hem de omstandigheden had doen overwinnen 
en verloor hij de moed. God zij dank als het geloof tekortschiet blijven 
de hulpbronnen van de genade en zodra de gelovige weer de 
gemeenschap met de Heer vindt ontvangt hij weer dezelfde kracht. 
Petrus. wist dat slechts in Hem de hulpbronnen waren, hij roept: 
‘Heer, behoud mij’! De Heer strekt de hand uit en redt hem en zegt: 
‘klein gelovige, waarom hebt ge gewankeld!’ Het geloof alleen kan 
hen doen wandelen op de wateren, of zij rustig of onstuimig zijn. Met 
de Heer stapt Petrus in de bood en de wind gaat liggen. Dat zal 
gebeuren als de Heer Zijn Gemeente opgenomen zal hebben. Hij zal 
met Zijn hemelse heiligen komen om het Joodse overblijfsel te 
bevrijden, dat dan de Messias zal herkennen als ‘waarlijk Gods Zoon’.  

Vers 34-36. Als de Heer zich bij het overblijfsel zal gevoegd 
hebben zullen allen die tot Hem komen volkomen gelezen worden van 
hun ongeloof en van alle kwalen door de zonde veroorzaakt. Zij zullen 
dan de zegeningen genieten die vrucht zijn van Zijn tegenwoordigheid 
bij Zijn volk. Deze zegeningen zullen ook het deel zijn van de tien 
stammen die verzameld worden na Zijn openbaring in heerlijkheid 
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(Ps. 73:24, en zullen zich uitstrekken tot de natiën. Dat hebben we in 
een beeld in vers 34-36. De Heer wordt erkend door hen die Hem 
gevraagd hadden weg te gaan in hoofdstuk 8. In de haast waarmee 
ze de zieken tot de Heer brengen zien wij het bewijs dat zij het 
getuigenis door de bezetene gegeven hadden aangenomen. Deze 
had de Heer willen volgen, maar de Heer stond hem dit niet toe (Mark. 
5:19; Luk. 8:39). Hij gehoorzaamt en hier zien wij de vrucht van zijn 
arbeid. 
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MATTHEÜS 15 

Vers 1-11. De eerste helft van het hoofdstuk geeft ons de 
schildering van de zedelijke en godsdienstige toestand van het volk 
dat de Heer verliet in zijn vormendienst, zonder leven en in zijn 
ongeloof. Hij verlaat Galilea, waar Zijn genade onder de verachten 
van de trotse Joden zoveel zegen had verspreid en gaat naar 
Jeruzalem. Deze bevoorrechte stad had een brandpunt. van licht 
moeten zijn voor het gehele volk en de kennis van de Heer had daar 
groter moeten zijn dan overal elders. Maar integendeel, in dit 
godsdienstig middelpunt en bij deze schriftgeleerden en Farizeeën, 
‘kundig in wat zij noemden de schriften’, ontmoette de Heer de 
grootste haat en ongeloof. Hoe smartelijk moet het voor het hart van 
de Heer zijn zich te midden van de vormgodsdienst te bevinden, die 
zo tegengesteld was aan de Schriften die zij zeiden te onderwijzen. 
Ze komen tot Jezus en vragen waarom Zijn discipelen de overlevering 
van de oudsten overtraden door met ongewassen handen te eten. 
Deze vraag geeft de Heer de gelegenheid om voor allen in het licht te 
stellen de valsheid van deze vormengodsdienst. Deze is niets anders 
dan huichelarij die de ware toestand van het hart van de mensen aan 
het licht brengt die zich sieren met deze godsdienst. De overlevering 
van de oudsten vernietigde het gebod van God. Deze overlevering 
veroorloofde de schijnheilige Jood tot zijn ouders te zeggen: ‘het is 
Korban, wat u ook van mij zal kunnen te nutte komen’ (Mark. 7:11). 
Korban is een gave aan God gewijd. ‘Ik kan niets meer voor u doen’. 
Zij meenden zo geheel vrij te zijn van elke verplichting met betrekking 
tot hun ouders, zonder rekening gehouden met de eisen van de wet 
van Mozes. Zij zeiden God te dienen terwijl ze Zijn geboden 
overtraden. 

Bij elk mens is een behoefte om Zijn geweten gerust te stellen 
maar zonder zijn hart door het Woord van God te laten oordelen. Dat 
alleen kan zijn geweten verlichten en zijn hart voor God blootleggen. 
Daarom legt hij zich een leefregel op die Hij kan volgen en waarover 
hij voldaan is. Een godsdienst van instellingen die het vlees kan 
volbrengen en hen belangrijk kan maken. Maar die de zonde en 
opstand tegen God laat bestaan die in het hart van de mens is 
vermijdt wat hem kan hinderen en veroordelen. Daartoe wijzigden de 
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leidslieden wat God zegt of stellen het geheel ter zijde. In Matt. 23:25 
verduidelijkt de Heer deze toestand, ‘gij reinigt het buitenste van de 
drinkbekers en de schotels, maar van binnen zijn zij vol roof en 
onmatigheid’. Zodoende kan de mens zich sieren met zijn godsdienst 
die aan zijn trots voldoet, maar het kwaad wordt niet door het Woord 
bereikt. Dat was het geval met de Farizeeër die God dankte dat hij 
niet was als de andere mensen. Terwijl de tollenaars in het goddelijk 
licht de ogen niet naar de hemel durfde opheffen en uitriep: ‘o God, 
wees mij zondaar genadig’ (Luk. 18:11-14). De Heer past op deze 
mensen toe Jes. 29:13). Deze gaan niet uit boven wat de mens in 
staat is te doen zonder dat hij zichzelf moet verloochenen en daarom 
kunnen zij hen niet in de tegenwoordigheid van God stellen om van 
zonde overtuigd te worden. 

Die Heer roept de schare die door deze gewetenloze mensen 
was onderwezen toe: ‘Hoort en verstaat, niet wat de mond ingaat 
verontreinigt de mens, maar wat de mond uitgaat, dat verontreinigt de 
mens’. Met deze woorden antwoordt Hij op een onderwijs waaraan 
alle geestelijkheid ontbrak, en het Joodse volk leefde daaronder. Men 
liet hen geloven dat de heiligheid bestond in praktijken die niet het 
hart en het geweten beroerde. Volgens de overlevering in was het 
voldoende te vermijden dat het voedsel in aanraking kwam met vuile 
handen, om inwendig niet onrein te worden. Het Woord zegt evenwel 
dat, om de zedelijke verontreiniging te vermijden die ons zo 
gemakkelijk bereikt, wij waken moeten door ons te verwijderen van 
alles wat beantwoord aan de begeerte van het natuurlijk hart. De 
begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de 
grootsheid van het leven. De beginselen van de wereld omringen ons 
en als wij niet waakzaam zijn werken zij in ons op een natuur die 
voedsel vindt in wat de wereld aanbiedt. Zo worden we bezoedeld. Dit 
kan slechts weggenomen kan worden door het oordeel over onszelf. 

Vers 12-20. Zij waren geërgerd zoals nu de mensen die door 
hun trots en eigen gerechtigheid zijn verblind als men hen het Woord 
van God voorhoudt als dit in tegenstelling is met de overgeleverde 
godsdienstige vormen. De planten die de Vader niet heeft geplant zijn 
zulke die op het terrein groeien van de belijdenis zonder leven. Ze 
kunnen een zekere schijn hebben maar zij worden ontworteld door het 
oordeel van God, terwijl de planten die de Vader heeft geplant is wat 
Psalm 1:2 en 3 en Psalm 92:13 beschrijven. 
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Petrus vraagt de uitlegging van de gelijkenis uit vers 11. De 
discipelen waren gewoon de reiniging te beschouwen in zijn uitwendig 
karakter, zoals de wettische voorschriften ze beschouwden. Maar 
deze waren beelden van een inwendige reiniging die slechts door het 
Woord onder de werking van de Heilige Geest kan bewerkt worden. 
Dat begrepen ze nog niet. De Heer wil dat zij zouden weten wat de 
ware reiniging van het hart is, vanwaar alle boze dingen komen die in 
de wereld zijn. Wat uit deze verdorven bron komt daarvan bevrijd God 
door toepassing van Zijn Woord op het hart en het geweten. Als het 
oordeel over onszelf en over onze daden in het werkelijke gevoel van 
de heiligheid van God voltrokken word, dan zijn we gelukkig te weten 
dat we voor God gereinigd Zijn door de zoendood van Zijn Zoon die 
een eind gemaakt heeft aan onze schuld en al onze zonden. 

Het stoffelijk voedsel waarvoor men gewassen handen moest 
hebben volgens de overlevering kon niet verontreinigen, dat kwam 
niet in het hart omdat het slechts diende voor het onderhoud van het 
lichaam. God houdt zich met het hart bezig, Hij openbaart wat het is 
zodat wij zouden weten waaruit de ware verontreiniging voortkomt 
zodat we dat zouden kunnen vermijden. De Heer geeft een lijst van 
afschuwelijke dingen die uit het hart komen: boze overleggingen, 
doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, 
lasteringen. Deze dingen verontreinigen de mens maar het eten met 
ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Wij moeten allereerst 
letten op onze gedachten en die oordelen, want die verontreinigingen 
zijn de bron van alle boze handelingen. Men kan het kwaad niet doen 
zonder er eerst over gedacht te hebben. 

Vers 21-28. Jezus gaat weg en vertrok naar de streken van 
Tyrus en Sidon. Daar zal Zijn genade in kracht zich openbaren. Hij 
vindt daar het geloof bij een Kanaänitische, in tegenstelling met het 
ongeloof en de eigen gerechtigheid in Israël. Zij had zeker van Jezus 
horen spreken, zij geloofde dat Hij de Zoon van David was. Daarom 
spreekt zij Hem aan met deze titel. Maar ze behoorden tot een 
gevloekt ras dat uitgeroeid had moeten worden als het oordeel van 
God was uitgevoerd (Deut. 7:1en 2). Ze had dus geen recht op de 
Zoon van David. Zij behoorde tot de volken die zonder burgergerecht 
in Israël waren. Geen hoop hebbend en zonder God in de wereld (Ef. 
2:12). Deze vrouw had bewustzijn van de liefde van de Heer maar ze 
moest leren hoe deze liefde zich tegenover haar kon ontplooien als zij 
haar grote ellende en onwaardigheid erkende. De discipelen hadden 
niet de gevoelens van genade en medelijden van hun Meester en 
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kenden de beweegredenen niet die Hem verhinderde onmiddellijk te 
antwoorden op de noodkreet van deze vrouw. Gehinderd door haar 
aanhouden geroep vroegen ze de Heer de vrouw weg te zenden door 
haar te geven wat ze vroeg om een einde te maken aan haar geroep; 
‘Zij roept ons na’. Zij riep tot de Heer en nooit doet men een vergeefs 
beroep op Zijn barmhartige tussenkomst. De vrouw gedrongen door 
haar grote nood buigt zich voor hem neer, daardoor zijn heerlijkheid 
erkennend en zegt ‘Heer, help mij’. Vóórdat de Heer haar vertrouwen 
in hem beantwoord onderwerpt Hij haar aan een grote beproeving 
door ongevoelig te schijnen voor haar verdriet, om haar te tonen dat 
zij slechts door genade kan krijgen wat zij zo vurig wenst. Daartoe 
moet zij erkennen dat zij geen enkel recht heeft op de zegening die de 
Messias, Zoon van David, voor Zijn volk bracht en dat zij van de 
Messias slechts het oordeel had te verwachten. Maar Hij is ook de 
Heiland, gekomen om de werken van de duivel te verbreken en tot 
wie geen zondaar vergeefs de toevlucht neemt als hij slechts zijn 
ware plaats voor Hem inneemt. In het diepe gevoel van haar smart en 
vertrouwend op de goedheid van Hem die zo hard scheen neemt zij 
de plaats aan die de zonde haar had gegeven. Voor zulke ellendige 
wezens had Jezus de hemel verlaten om in deze wereld te komen. 
Het beroep op Zijn genade vindt in het hart van de Heer volmaakte 
weerklank en de arme vreemdelinge leert de liefde kennen die de 
Joden miskenden en verwerpen. Hij haastte zich te zeggen: de Heer 
had reeds bij een man uit de volken, de hoofdman over honderd uit 
hoofdstuk 8 een geloof gevonden zoals Hij in Israël niet had 
gevonden. In hun nationale trots noemden de Joden de mensen uit de 
volken honden. Door deze plaats in te nemen vindt zij toegang tot de 
schatten van het hart van God voor zondaars, die overtuigd zijn van 
hun ellende. De plaats die de vrouw inneemt voor de Heer was die 
van Mefiboseth voor David, door zich te vergelijken met een dode 
hond (2 Sam. 9:8). Dat was de weg die hem bracht naar de tafel van 
de Koning. De houding van deze vrouw vormde de grootste 
tegenstelling met de eigen gerechtigheid van de Joodse oversten. De 
oversten gebruiken hun voorrechten om hun aanspraken te 
handhaven zonder zich te bekommeren over wat God verschuldigd 
was. Zij hadden slechts de vorm van godzaligheid en de Heer zag bij 
hen zowel als bij het hele volk een zedelijke toestand die niet beter 
was dan die van de volken. 

Het voorbeeld van deze Kanaänitische toont ons hoe God werkt 
om en de ziel er toe te brengen de Heer te zoeken. Hij laat toe dat zij 
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in wanhopige omstandigheden komt. Als haar dochter niet gekweld 
werd door een boze geest zou zij geen behoefte gehad hebben om tot 
de Heer te gaan om Hem om verlossing ervan te smeken. Zo handelt 
God dikwijls met hen die Hij tot Jezus wil brengen. Om hun 
onverschilligheid over hun heil laat God ze komen in tegenspoed, die 
ze uitdrijven tot de Heer. Ook door het middel van beproeving werkt 
God Zijn werk van genade bij zijn kinderen. Het Woord zegt: ‘dat wij 
door velen verdrukking moeten ingaan in het Koninkrijk van God’ 
(Hand. 14:22). De weg naar heerlijkheid gaat door beproeving. Men 
zegt wel eens dat men in dit verhaal de wapenen vindt waarvan de 
Heer zich bedient om deze vrouw te doen krijgen wat zij wenst, 
waardoor zij volhardt om zich tot Hem te richten om te krijgen wat ze 
nodig heeft om over alle hindernissen te zegevieren. God geeft aan 
het geloof wat het wil, omdat het geloof slechts wil wat Gods wil is. 
Het geloof heeft inzicht in de gedachten van God en is ook altijd in 
overeenstemming met God over Zijn Zoon, wat kostelijke is voor Zijn 
hart. Dat was met deze vrouw het geval. Genade verheft nooit hem 
die er het voorwerp van is, maar verootmoedigd hem, zet de mens op 
zijn plaats en geeft God Zijn plaats. Allen die hun ware plaats voor 
Hem innemen kunnen dan de zegening ontvangen die het Hem 
behaagt hen te geven. Deze genade heeft van Jacob een Israël 
gemaakt, een ‘vorst Gods’. De Kanaänitische worstelde ook met God 
en overmocht als Jacob, ‘ik zal u niet laten gaan tenzij Gij mij zegent’ 
(Gen. 32:26). 

Wij zijn niet altijd in staat de zegen te ontvangen die wij 
wensen, daarom laat God ons soms wachten. Gedurende de wachttijd 
brengt Hij ons door zelfoordeel in de geestelijke toestand die Hem 
veroorlooft ons te geven wat wij hem vragen. Hij zal geduld gebruiken 
voordat Hij tussenbeide komt voor bevrijding van het overblijfsel 
gedurende de tijd die nodig zal Zijn. Zodat het de zonde erkent 
waaraan het volk zich schuldig gemaakt heeft door Hem te verwerpen 
van wie het de bevrijding verwacht (Luk. 18:7 en 8).  

Vers 21-28 is als een schilderij vooraf van de geschiedenis van 
de tegenwoordige tijd, als de Heer verworpen door Zijn volk zich met 
de volken bezighoudt voor wie Hij Zijn kracht in genade ontplooid. 
Daarom wordt als gevolg van de verwerping van Christus door Zijn 
volk de Gemeente in het volgende hoofdstuk ingevoerd. 

Vers 31. Ondanks de treurige toestand van Zijn volk vergeet de 
Heer het niet. Hij keert in van Galilea terug, gaat op de berg, een 
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teken van Zijn macht en heerlijkheid geopenbaard tegen over het 
ongeloof van Israël. Hij handelt hier naar wat Hij is. Om deze macht in 
genade te genieten, moet men Hem zoeken waar Hij is. Grote 
scharen komen tot Hem en brengen kreupelen, blinden, stommen, 
lammen, werpen die aan Zijn voeten en Hij genas ze. Deze ziekten 
zijn de verschillende gevolgen van de zonde en de verschillende 
openbaringen in van het kwaad dat in het hart van de mensen is na 
de zondeval. Zij getuigt van de droevige toestand van Israël en waren 
het bewijs van zijn ontrouw. Want als Israël trouw was geweest zou 
de Heer geen van de ziekten van Egypte op Israël gelegd hebben (Ex. 
25:26, Deut. 28). Maar tegelijk handelt de Heer in genade, want Hij 
was op aarde degene die Zijn volk genas. ‘ik ben de Heer uw 
heelmeester’ (Ex. 25:26; Ps. 103). Dan toont Hij dat Hij degene is die 
Zijn armen met brood verzadigd (Ps.132:15). Na de wonderen geven 
de scharen God de eer. Als de Heer in heerlijkheid verschijnt zal dat 
ook plaatsvinden. De heerlijkheid van Zijn Vader was het enige wat Hij 
op het oog had. Dat moet ook het doel zijn van het werk van elke 
dienstknecht van God. Alle werkzaamheden die wij moeten ontplooien 
in dienst van de Heer moet tot doel hebben de zielen er toe te 
brengen God de eer te geven. De bekering van een ziel is de 
openbaring van de heerlijkheid van God. ‘Want is vreugde in de hemel 
voor één zondaar die zich bekeert’. Er was meer geloof bij de 
Kanaänitische dan bij de scharen. De scharen verwonderden zich 
toen zij de macht van de Heer zagen, terwijl de vrouw wist dat Hij de 
boze geest uit haar dochter kon jagen vóórdat zij er het bewijs van 
had. 

Vers 32-39. De vermenigvuldiging van de broden heeft een 
ander karakter van die in hoofdstuk 14. Daar hebben wij een 
schildering van de bediening van de genade en de macht van de 
Heer, door middel van de discipelen en waar de Heer zegt: ‘geeft gij 
hun te eten’. In deze tweede openbaring van Zijn heerlijkheid handelt 
Hij alleen en alles is in Zijn handen. Daarom hebben wij daar een 
volmaakte hulpbron, voorgesteld door de zeven broden die de Heer 
vermenigvuldigd en door de zeven manden met brokken. Bij de eerste 
vermenigvuldiging, toen de discipelen met het werk van de Heer 
verbonden waren, hebben wij de uitwerking van de zwakheid die hen 
kenmerkte in de vijf broden, en de twaalf maanden met brokken. Het 
getal vijf is een beeld van de zwakheid en twaalf van de bediening 
aan de mens toevertrouwd. De Heer roept zijn discipelen en deelt hun 
Zijn medelijden mee voor de menigte. Hij wil dat wij doordrongen zijn 
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van Zijn gedachten van genade voordat wij voor hen werken, want de 
liefde moet de grondslag zijn van alle dienst. Opnieuw zijn de 
discipelen niet in staat in de gedachten van de Heer in te gaan. Zij 
zien Zijn medelijden voor de scharen, maar niet de noodzakelijke 
kracht om aan hun noden te beantwoorden. Zij zien alleen op hun 
stoffelijke hulpbronnen en zeggen ‘Waar zullen wij zoveel broden 
bekomen’. Zij waren snel vergeten wat de Heer gedaan had in 
hoofdstuk 14. Hoe dikwijls lijken bij op hen? Vergetend de 
voorafgaande bevrijdingen hebben wij moeite, als wij nieuwe 
moeilijkheden ontmoeten, om alleen in de Heer te rusten en Hem te 
eren door het geloof dat op Hem rekent. Als wij dat doen zijn wij 
schuldiger dan de discipelen omdat wij de Heilige Geeft bezitten en de 
hele openbaring van de heerlijkheid van de Heer die de discipelen 
nog niet hadden. Evenals vroeger hadden zij een kleine enige 
hulpbron, zeven broden en enige vissen, wat in de handen van de 
Heer volkomen voldoende was. Bij Hem is overvloed van zegen, ver 
van Hem is honger en gebrek. Dit is zowel ten opzichte van stoffelijke 
dingen als op geestelijk gebied. Dit verhaal geeft ons een beeld van 
de dienst van het Woord, toevertrouwd aan instrumenten die door de 
Heer gekozen zijn en die als doel hebben de zielen te voeden 
waarmee Hij zich bezighoudt om ze te zegenen. Van Hem brachten 
de discipelen het voedsel naar het volk. Ook van Hem ontvangen de 
dienstknechten het geestelijk voedsel omdat uit te delen aan de zielen 
die Hem kostbaar zijn. De Heer ontplooide altijd Zijn macht in 
afhankelijkheid van Zijn Vader. In hoofdstuk 14:19 staat: ‘Jezus zag 
op naar de hemel en zegende’. Deze uitdrukking heeft dezelfde 
betekenis als danken. In het Woord heeft zegenen twee betekenissen. 
In de vermenigvuldiging van de broden zegent en dankt de Heer 
(14:19 en 15:36). In 1 Korinthe 10:16 staat ‘de beker die wij zegenen’, 
dat wil zeggen dat wij Hem danken die hem aan ons geeft. De andere 
betekenis van zegenen is zegenen brengen. De Heer zegent de 
kinderen. (Mark. 10:16). Hij zegent de discipelen als Hij deze aarde 
gaat verlaten (Luk. 24:50). In Hebreeën 11:21 ‘door het geloof 
zegende Jacob stervende, ieder van de zonen van Jozef’. Hij bracht 
hun over een zegen van God. De Heer geeft ons meer dan wij nodig 
hebben. Men moet de overgeschoten brokken verzamelen. De Heer 
wil dat alles gebruikt wordt. Als wij verzadigd zijn kunnen wij anderen 
voorraden brengen van wat wij zelf van de Heer ontvangen hebben 
(Neh. 8:10). 
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In de uitdelingen van de broden in hoofdstuk 14 en 15 zien wij 
dat God volledig getuigenis van de Koninklijke heerlijkheid van Zijn 
Zoon heeft gegeven door de tweede openbaring van Zijn kracht. Het 
getal twee is dat van de getuigenis. Het was de vervulling van het 
profetisch Woord dat de Messias ‘Zijn armen met brood verzadigen’, 
(Ps. 132:15). Omdat het volk de Gezalfde van de Heer niet erkend in 
de persoon van Hem die de wonderen volbracht, die Zijn Messiaanse 
heerlijkheid bewijst, was er geen verontschuldiging voor het Joodse 
volk en sprak zo zelf zijn veroordeling uit. Als de Heer de broden 
vermenigvuldigd voor Zijn aardse volk zal Hij dit niet doen in de 
tegenwoordige tijd? In onze tegenspoed moeten wij ons herinneren 
dat de Heer altijd dezelfde is in Zijn macht en liefde. In Hem zijn al 
onze hulpbronnen, zowel voor geestelijke als voor stoffelijke noden. 
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MATTHEÜS 16 

Vers 1-13. In dit hoofdstuk bevindt de Heer zich tegenover drie 
soorten mensen.  

1. Die hun ongeloof en hun verachting van Zijn persoon 
openbaarden; de godsdienstige oversten van het volk, vooral de 
Farizeeën en Sadduceeën. De Sadduceeën waren een 
ongelovige politieke partij, onderling vijandig maar eensgezind 
in hun haat tegen de Heer.  

2. Die een goede gedachte hadden over de Heer, die met eerbied 
over Hem spraken, die Hem hielden voor Johannes de Doper, 
Elia, Jeremia of een van de profeten. Een menselijke 
welwillende mening, maar geen geloof in de godheid van de 
Heer.  

3. De ware gelovigen die, zoals ook tegenwoordig, geleerd hadden 
door de Vader de heerlijkheden van de Heer te belijden en Hem 
te erkennen als ‘de Christus, de Zoon van de levende God’. 
Deze drie groepen vinden we ook in de christenheid.  

1. De ongelovigen.  

2. De godsdienstigen die in de Heer een goed mens en stichter 
van de christelijke godsdienst zien, maar niet in Zijn godheid 
geloven.  

3. De gelovigen. 

De Farizeeën en Sadduceeën komen de Heer verzoeken door 
een teken van de hemel te vragen. Wat een verwaandheid van de 
mens en wat een onwetendheid van de oneindige volmaaktheden van 
Jezus. Door Hem te willen verzoeken, menen zij Hem in verlegenheid 
te kunnen brengen om een voorwendsel te hebben om Hem te 
verwerpen. Men kan in hun houding de onbehaaglijk proeven die zij 
ervaren ondanks hun ongeloof, daar hun geweten hen verwijt dat ze 
niet in Hem geloven. Ze hielden geen rekening met de ontplooiing van 
genade en macht die Zijn dienst kenmerkte en die Zijn Goddelijke 
heerlijkheid en Zijn Messiaanse rechten bewees. Zij moeten meer 
hebben dan alles wat zij gezien hebben en zij vragen een teken van 
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de hemel, dat wil zeggen een bewijs dat Hij van God gekomen was. 
Zij kenden het teken van Achas (Jes. 7:14), maar net als die 
goddeloze koning hielden ze er geen rekening mee. Zij wisten het 
aanschijn van de hemel te onderscheiden maar onderscheidden niet 
de tekenen van de tijden, van de vervulling van de beloften aan de 
vaderen gedaan. De Heer had ten volle bewezen dat er in Hem alle 
kracht aanwezig was om de raadsbesluiten van God voor Zijn volk te 
verwerkelijken. Zijn tegenstanders hadden verstand genoeg om de 
natuurverschijnselen te onderscheiden. Ze zagen duidelijk de tekenen 
die mooi weer of storm aankondigden, maar zij zagen niet de 
kenmerken van de dag van de genade en van het geduld van God 
waarin zij zich bevonden. Die zal gevolgd worden door de dag van het 
oordeel. Hun ongeloof, voortkomend uit hun opstandige wil tegen het 
getuigenis van de Goddelijke liefde, verhinderde hen de Heer aan te 
nemen ondanks alle getuigenissen van Zijn heerlijkheid die zij hadden 
gezien. Het was een ‘boos en overspelige geslacht’ dat een teken 
vroeg. Dit geslacht had in de ogen van de Heer deze twee 
kenmerken:  

1. Een boos geslacht, opstandig tegen God; een zedelijke trek van 
alle mensen in hun verwijdering van God.  

2. Ze waren bovendien een overspelige slacht, dat wil zeggen 
ontrouw aan het verbond dat God met Israël had gesloten, een 
voorrecht dat geen enkel volk had gehad.  

Deze betrekking wordt dikwijls in het Woord vergeleken bij een 
huwelijk, en door de ontrouw van Israël werd het verbroken zoals 
geschreven staat: ‘zij Zijn ontrouw geweest tegen Mij, hoewel ik ze 
getrouwd heb’, zegt de Heer. In plaats van hen het teken te geven dat 
hun ongeloof wenste, het teken dat zij voor ogen hadden in de 
persoon van de Heer, zal Hij verdwijnen. Hier heeft het teken van 
Jona niet dezelfde betekenis als in de Lukas 11:29. Daar gaat Jona 
verlost uit de dood, een beeld van de opgestane Christus, een 
boodschap van genade brengen aan Nineve, evenals de Heer door 
Zijn Geest nu tot de volken spreekt. Hier is het het einde van alle 
betrekking tussen Hem en Israël. De Heer zou naar alle daden van 
kracht die Zijn ongelovige volk moest te overtuigen van Zijn 
Messiaanse heerlijkheid, verdwijnen zoals Jona in de diepten van de 
zee verdween. Hij laat dit volk over aan zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Voortaan had dit volk niets anders dan het 
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oordeel te verwachten. In hoofdstuk 15:14 had de Heer reeds tot de 
discipelen gezegd: ‘laat ze varen’. 

Zo is het in de tegenwoordige tijd ook; de mensen zijn altijd 
knapper de geheimen van de schepping te onderzoeken en hun 
stoffelijke belangen te verdedigen. Maar het genot van hun zielen 
verontrust hen niet. Zij waarderen het grote voorrecht niet dat zij leven 
in de gezegende dag van de genade die snel een einde zal nemen. 
De hemel wordt duister, het onweer zal losbarsten en zij geven zich er 
geen rekenschap van. Het is een belangrijke zaak de tekenen van de 
tijden de onderscheiden. Van de zonen van Issachar wordt gezegd 
‘die de juiste tijden kenden zodat zij wisten wat Israël doen moest’ (1 
Kron. 12:32). Moesten zij zich bij David de verworpen Koning 
aansluiten die straks op de troon zou zitten of bij zal die wie God 
terzijde had gezet om hem te vervangen door de man naar Gods 
hart? In Romeinen 13:11 is de vermaning dat wij de tijd kennen dat wij 
uit de slaap ontwaken, want de behoudenis is ons nu nader dan toen 
wij geloofd hebben. ‘er is een tijd om te zoeken, en een tijd om te 
laten verloren gaan’ (Pred. 3:6). Voor de onbekeerde is het de tijd om 
te zoeken, het huidig ogenblik is dringend, de deur van het heil zal 
gesloten worden. Dan zal het te laat zijn. Voordat de dag van de 
heerlijkheid aanbreekt moet de christen onderscheiden het ernstig 
karakter van de tijden waarin wij leven om de Heer te dienen, 
waakzaam te Zijn en te gehoorzamen aan Zijn Woord. Wij moeten de 
werken van de duisternis verwerpen en de wapenen van het licht 
aandoen. Na de opname van de Gemeente zal de Messias een 
schitterend teken van de heerlijkheid van de Heer gegeven worden 
(Matt. 24:30). 

Vers 5-12. Na de Farizeeën en Sadduceeën spreekt de Heer 
met Zijn discipelen om ze te onderwijzen. Hij waarschuwt ze tegen de 
slechte beginselen van de Farizeeën en Sadduceeën. Maar Hij 
ondervindt gebrek aan inzicht zodat ze de figuurlijke betekenis van 
Zijn woorden niet begrijpen. Wacht u voor het zuurdeeg van de 
Farizeeën en Sadduceeën. De Heer verwijt hun gebrek aan geloof. 
Hoe konden ze na twee keer de spijzeging van de scharen te hebben 
meegemaakt veronderstellen dat afwezigheid van brood een 
moeilijkheid kon zijn voor de Schepper op aarde? Begrijpt u het nog 
niet? Het gaat niet om het horen met de oren en het zich herinneren 
van het feit dat de Heer twee keer grote scharen had gespijzigd, maar 
om in hun hart het getuigenis van Zijn heerlijkheid op te nemen. Hun 
verstand, dat deel van ons wezen waarin God werkt door Zijn Woord 
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om ons in betrekking met hemzelf te brengen, was nog verhard. 
Daarom was de geestelijke betekenis van het Woord van de Heer hun 
ontgaan. Het moest hun oren openen zodat zij Zijn onderwijs zouden 
begrijpen. De Heer wilde ze bevrijden van de zedelijke duisternis 
waarin de zonde de mens heeft gedompeld. Als ons verstand onder 
de leiding staat van de leiding van de Geest zijn wij in staat het 
onderwijs van het Woord te begrijpen. Dat gebeurde toen de 
discipelen op de Pinksterdag met de Heilige Geest gezalfd werden. Zij 
waren reeds rein door het Woord dat zij van de Heer hadden 
ontvangen, maar hun verstand moest nog geopend worden (Luk. 
24:45). Dan zal de Geest hen het volle licht op de gehele Goddelijke 
openbaring geven. 

Het zuurdeeg is het bekende beeld van de valse leer die zich 
zo gemakkelijk indringt in het onderwijs van de mensen en alles 
bederft waar het binnendringt. In Luk. 12:1omschrijft de Heer wat het 
zuurdeeg van de Farizeeën is, namelijk huichelarij. 

In hoofdstuk 13 hebben we gezegd dat een weinig zuurdeeg 
het hele deeg doorzuurt. De drie maten meelbloem, het beeld van de 
waarheid aan de christelijke belijden toevertrouwd, zijn geheel 
doorzuurt. De hele christenheid is bedorven door de invoering van 
wettische beginselen die de Farizeeën kenmerkten, zowel als het 
ongeloof van de Sadduceeën en de wereldsgezindheid der 
Herodianen. Het woord Farizeeën komt van een Hebreeuws woord 
dat scheiding betekent. De Farizeeën scheidden zich af van de grote 
massa en onderscheidden zich door een groot te uitwendige 
strengheid en schijnbare gehechtheid aan de instellingen waarvan zij 
de eisen veranderden en wegnamen door menselijke overleveringen. 
Deze vormendienst gaf hun de schijn van godzaligheid die huichelarij 
was. Zij waren rechtzinnig in hun geloof, maar zij stelden zich 
tegenover het licht als hun dit voorgehouden werd. Juist gevaarlijk in 
hun leer was de vermenging van het Goddelijke Woord met de 
menselijke overleveringen. Zoals gezegd is in hoofdstuk 15 was het 
Woord krachteloos door hun onderwijs. Dikwijls geven slecht 
onderlegde zielen die zonder onderscheiding zijn zich geen 
rekenschap van deze vermenging die heden nog de christenheid 
kenmerkt. De Sadduceeën ontkenden de onsterfelijkheid van de ziel 
en dus ook de opstanding. Het waren de rationalisten (mensen die het 
verstand als enige bron van kennis erkennen) van die tijd. De 
Herodianen waren meer een politieke partij, gehecht aan het 
Romeinse bestuur om het voordeel, terwijl de strenge Joden vijandig 
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stonden tegenover dit gezag. Al die beginselen van de verschillende 
partijen van de Joden in die tijd zijn nu nog aan het werk en moeten 
door de gelovigen vermeden worden. Zoals ook de discipelen hebben 
wij nodig te waken tegen de pogingen van de vijand. Wij lijken dikwijls 
op ze door ons gebrek aan geloof en ons vergeten van de 
uitreddingen en de ontvangen zegen. Maar wij zijn schuldiger dan zij, 
want wij zijn verzegeld door de Heiligen Geest van God, wat op dat 
ogenblik met de discipelen niet het geval was. 

Vers 13-18. Hier hebben wij de tweede vorm van ongeloof die 
men nu ook al ontmoet. De mensen die zo spreken menen goed 
gesproken te hebben van Jezus als ze Zijn opmerkelijke daden 
vertellen, als zij Hem plaatsen naast de grootste mannen uit de 
kerkgeschiedenis en weldoeners van de mensheid, zonder er zich 
rekenschap van te geven dat ze Zijn Goddelijke heerlijkheid 
ontkennen. De Vader is naijverig op de heerlijkheid van Zijn Zoon. Bij 
de verheerlijking als Petrus de Heer op dezelfde hoogte wil plaatsen 
als Mozes en Elia, verdwijnen die beide grote mannen en een stem uit 
de hemel zegt: ‘Deze is mijn geliefde Zoon, hoort Hem’. Zonder geloof 
dat het onderwijs van de Vader aanneemt kan men de heerlijkheden 
van de Heer Jezus niet kennen. De Heer zegt niet: wie zeggen de 
mensen dat ik, de Messias ben, maar Ik de Zoon des Mensen. Deze 
naam neemt Hij, als Hij door Zijn volk verworpen is. Deze titel drukt de 
vernedering uit waarin de Heer op aarde gekomen is. Een 
vernedering waarvan de ongelovige mens gebruik heeft gemaakt om 
Hem te verwerpen. Maar als Zoon des Mensen heeft deze recht op 
het bestuur van het heelal, evenals op het oordeel over de 
ongehoorzamen (Joh. 5:27). De Heer vraagt: ‘maar gij, wie zegt gij dat 
Ik ben?’ Alle heerlijkheid van de Heer wordt samengevat in deze twee 
titels:  

1. ‘de Christus’, de beloofde Messias die de beloften van God zal 
vervullen en die het eenmaal zal doen door Zijn kracht. 

2. Omdat Hij was de ‘Zoon van de levenden God’.  

In Psalm 2 zien wij de Heer onder deze twee karakters: de 
Gezalfde des Heren en de Zoon van God verwekt door Hem en als 
zodanig op aarde erkend. Hij zal de volken tot erfenis en de einden 
van de aarde als bezitting ontvangen. Petrus, door de Vader 
onderwezen voegt er een belangrijk woord bij: Gij zijt de Zoon van de 
levenden God. Als zodanig is Hij afgedaald op aarde, het toneel van 
de dood. Als Hij de dood vindt op Zijn weg van gehoorzaamheid zal 
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die Hem niet kunnen vasthouden in zijn banden, want in Hem is de 
kracht van een onvergankelijk leven. De dood die heeft geen recht op 
Hem, zoals op de zondaar, en kan Hem niet in zijn macht houden. 
Alleen de Vader kan zulke heerlijke waarheden openbaren over de 
persoon van Hem ‘die niemand kent, dan de Vader’. Vlees en bloed, 
dat is de mens na de zondeval en in Zijn verwijdering van God, 
konden dit niet aan Petrus openbaren. Om de Zoon te zien is geloof 
nodig, dat het onderwijs van de Vader ontvangt, voor ons in Zijn 
Woord opgeschreven. Het natuurlijk verstand is niet in staat de 
gedachten van God te begrijpen. 

Als gevolg van de openbaring van de Vader aan Petrus wil de 
Heer hem ook een wonderbare zaak meedelen.  

Vers 18 bevat een van de kostbaarste waarheden van het 
Woord, namelijk het eerste noemen van de verborgenheid voor alle 
eeuwen in God verborgen en die pas ten volle geopenbaard werd als 
gevolg van het verlossing werk. Het Oude Testament spreekt er 
slechts over in beelden; bijvoorbeeld de schepping van Eva, gevormd 
uit een van Adam genomen rib tijdens zijn slaap. De Heer zegt twee 
grote waarheden tegen Petrus:  

1. Zijn naam Petrus, die Hij hen reeds gegeven had naar Zijn 
soeverein gezag, uitgeoefend in genade (Joh. 1:43). Daarin zij 
Hij de nieuwe plaats die Petrus zal innemen in dat huis, wat is 
samengesteld uit levende stenen dat de Heer zal bouwen als 
gevolg van Zijn verlossingswerk. Deze naam wordt bevestigd in 
verband met de openbaring die hij juist had ontvangen. Petrus 
was een steen, een deel van het heerlijke gebouw dat de Heer 
zal bouwen van af de Pinksterdag.  

2. Dit huis rust op een rots, niet op Petrus zoals de Rooms 
Katholieke kerk het valselijk leert. Deze rots is Christus, de 
Zoon van de levenden God. De grondslag is de Zoon van de 
levenden God die na in de dood geweest te zijn en die 
overwonnen te hebben, ingegaan is in de heerlijkheid en de 
Heilige Geest op aarde heeft gezonden om de Gemeente te 
vormen. Deze is samengesteld uit alle gelovige verenigd met 
Christus. Dat herinnert Petrus ons in zijn eerste brief: ‘Gij ook 
wordt als levende stenen opgebouwd tot een geestelijk huis’ (1 
Petr. 2:5).  
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Nu de Heer het oordeel van God heeft ondergaan is de kracht 
van de vijand verbroken. De Zoon van de levende God komt 
overwinnend uit het graf en bouwt op zichzelf Zijn Gemeente, tegen 
wie de poorten van de hel geen macht hebben. De poort was de 
plaats waar het gezag van een stad zetelde en waar de beslissingen 
genomen werden. De poorten van de hel, het beeld van de raad van 
satan, kunnen niets tegen deze Gemeente die gebouwd is op de 
kracht van het leven van de Zoon van de levenden God. Deze is 
opgestaan en overwinnaar van de dood. Alleen Mattheüs spreekt over 
de Gemeente omdat hij ons de geschiedenis van de wegen van God 
geeft tot aan de vestiging van het Koninkrijk in heerlijkheid. Wij vinden 
er de verwerping van Israël als gevolg van zijn weigering om zijn 
Messias aan te nemen, wat ruimte geeft voor de Gemeente in 
afwachting dat de Heer Zijn erfenis in bezit neemt. Dan zal de 
Gemeente het hemelse deel vormen van Zijn Koninkrijk in heerlijkheid 
en kracht op aarde gevestigd. 

Vers 19 en 20. In de openbaring van de Heer aan Petrus is 
alles nieuw, niet alleen de Gemeente gebouwd op het fundament van 
Zijn dood en opstanding, maar ook het Koninkrijk dat ingeluid zal 
worden. Tot op dat ogenblik was de boodschap gebracht door de 
Heer en Zijn dienstknechten. Het Koninkrijk is nabij gekomen. Maar 
voortaan zal de Koning naar de hemel gaan en plaatsnemen in de 
troon van de Vader wachtend dat Zijn heerlijkheid en macht 
geopenbaard zal worden voor de ogen van allen, in plaats van een 
Koninkrijk in heerlijkheid op de aarde nu. Daaruit komt een volledige 
verandering van bedeling. Het Koninkrijk krijgt een verborgen vorm 
omdat de Koning is verborgen in de hemelen. Alleen het geloof erkent 
Hem en onderwerpt zich werkelijk aan Hem. Dat openbaart de Heer in 
het bijzonder aan Petrus. Petrus ontving het gezag om de deuren van 
het Koninkrijk te openen. Dat gebeurde op de Pinksterdag toen de 
Heilige Geest werd uitgestort over hen die geloofden. Hij verkondigde 
met kracht de heerlijkheid van Hem die Israël verworpen en gedood 
had en ook dat God Hem had verhoogd aan Zijn rechterhand. 
Aangegrepen door berouw en onder de invloed van deze boodschap 
van omhoog zeiden de Joden: ‘wat zullen we doen?’ In Handelingen 
2:38 met andere woorden: onderwerpt u aan Hem die gij verworpen 
het, erkent zijn rechten en na gedoopt te Zijn in Zijn naam geloofd dat 
Hij de Heiland is gestorven voor uw zonden en opgestaan voor uw 
rechtvaardigmaking en gij zult gered worden. Drieduizend geloofden 
en kwamen in het Koninkrijk op die dag, gevormd door de doop met 
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de Heilige Geest. Het Koninkrijk was dus ingevoerd op aarde. De deur 
had Petrus geopend, eerst voor de Joden, later voor de Samaritanen 
(Hand. 8) en voor de volken. (Hand. 10). De gelovige Joden kwamen 
er niet in als kinderen van Abraham maar omdat zij het Evangelie 
hadden aangenomen. 

Binden en ontbinden staat in verband met zonden. De last van 
de zonden van de wet drukt op hen die zij doen. De Heer gaf Petrus 
het gezag te ontbinden allen die het Evangelie van de genade 
aannamen, hetzij de Jood of de heiden. Dat wil zeggen hun van 
Godswege de zekerheid geven van hun vergeving. Aan de andere 
kant waren zij die het Evangelie niet aannamen onder de straf van het 
oordeel. Petrus bond hun zonden op hen (zie Hand. 8:20). Hij nodigde 
zijn hoorders dan ook uit zich te onttrekken aan dit verdorven geslacht 
dat door het oordeel van God getroffen zal worden. Voor de tucht 
heeft de Gemeente van de Heer ook het gezag gekregen om te 
binden of te ontbinden. Omdat deze besluiten genomen worden in de 
naam van de Heer worden zijn bekrachtigd in de hemel (Matt. 18:18). 
Ingaan in de heerlijkheid is erkenning dat Jezus Heiland maar ook 
Heer is aan wie alle gehoorzaamheid verschuldigd is. De doop is het 
teken van onderwerping aan Zijn gezag en van onze afzondering van 
de wereld. Bij de prediking van het Evangelie moet men zich niet 
tevreden stellen de zielen uit te nodigen om in de Heiland te geloven. 
Maar ook duidelijk te maken aan hen die Hem aannemen dat Hij hun 
Heer is in wie zij hun hele leven moeten wijden, want Hij heeft alle 
recht over hen omdat Hij ze vrijkocht. Een berouwvolle zondaar knielt 
neer voor de Heiland en staat weer op voor Zijn Heer 

Tot aan de volle openbaring gedaan door Paulus van de 
waarheden over de verborgenheid van de Gemeente, het lichaam van 
Christus, was de waarheid van het Koninkrijk in de onderwerping in 
gehoorzaamheid die verschuldigd was in het genot van de genade, 
het kenmerkende van Petrus getuigenis. Zodra Paulus zijn dienst is 
begonnen, door wie de Heer de hemelse poort van de gemeente en 
de eenheid van de verheerlijkte Christus liet verkondigen, was de 
dienst van Petrus zoals de Heer hem die in Matt. 16:19 gegeven had 
afgelopen, want de deur van het Koninkrijk stond open. Toch zette 
Petrus de dienst, die de Heer hem had toevertrouwd in Johannes 21, 
onder de Joodse schapen voort. 

Door de volledige verandering van bedeling verbood de Heer 
Zijn discipelen aan iemand te zeggen dat Hij de Christus was. Een 
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nieuwe bedeling ging beginnen naar Zijn verwerping en de Heer wil 
zich niet onder die naam voorstellen. Zijn betrekkingen met Israël 
waren verbroken. Die zullen eerst hersteld worden als Hij in 
heerlijkheid zal verschijnen (Matt. 23:38 en 39). Op de Pinksterdag 
nodigde Petrus de Joden uit te erkennen dat God deze Jezus tot Heer 
en Christus gemaakt had, Hij die zij gekruisigd hadden (Hand. 2:36). 
Niet meer een levende Messias op aarde die men moet aannemen, 
maar een verheerlijkte Heer aan wie men zich moet onderwerpen en 
die de Heiland is van allen die in Hem geloven.  

Vers 20 is van groot belang in Mattheüs waar Jezus wordt 
voorgesteld als de Gezalfde van God, de Koning van Israël. Dat de 
discipelen Hem niet meer onder deze naam mochten verkondigen 
was het bewijs dat dit opstandige volk door Hem verworpen was en 
dat een andere bedeling zal beginnen.  

Vers 21-23. De Heer ging niet naar Jeruzalem om de troon te 
bestijgen. Toch leidde de weg van de dood Hem naar de opstanding 
en de heerlijkheid. De gehoorzame Mens zal de beloning van Zijn 
lijden en overwinning hebben. Alle oordeel is Hem overgegeven 
omdat Hij de Zoon des Mensen is die God verheerlijkt heeft en de 
macht van de satan en de dood verbroken heeft. In vers 21 noemt de 
Heer de verantwoordelijke personen op van Zijn verwerping en lijden. 
‘De oudsten’ die aan het hoofd van het volk stonden, ‘de 
overpriesters’ die dienden als tussenpersonen tussen God en Israël 
en ‘de schriftgeleerden’ die de schriften onderwezen. De meest 
verlichte groepen en die het meest in betrekking met God stonden, 
ten minste uitwendig, openbaarden de grootste haat tegen de Heer en 
sleepte het volk mee om Zijn Messias te verwerpen. Als de Heer 
moest sterven moest Hij ook opstaan ten derde dage. De derde dag is 
in het Woord drukt altijd de waarheid van de opstanding uit. Drie is het 
getal van de Goddelijke volheid. Israël moest de weg van drie dagen 
in de woestijn gaan om de Heer te offeren (Ex. 8:27). Men kan slechts 
eredienst brengen dan op de weg van de opstanding.  

‘de derde dag zal Hij ons oprichten en in de duizendjarige 
zegening brengen’ (Hos. 6:2). ‘ten derde dage zal ik die weer 
oprichten’ (Joh.2:19). 

 Deze kostbare verklaring van de Heer bedroefde de discipelen, 
maar had ze moeten verheugen want als de Heer het lijden 
doormaakt behaald Hij ook de overwinning over de dood en zijn vorst. 
Maar hun verstand was nog verhard. Petrus toonde dat hij nog niet op 
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de hoogte van de openbaring stond die hij van de Vader had 
ontvangen. Nadat Hij de heerlijkheden van de Heer had beleden 
wordt hij een instrument van de vijand om Jezus te verhinderen de 
gedachten van God te volbrengen. Nadat de Heer hem de naam 
Petrus gegeven heeft, die Zijn plaats aangaf in het gebouw dat de 
Heer zelf zal bouwen, hoort hij zich satan noemen door hem, omdat 
hij het instrument van de tegenstander was die zich wilde stellen 
tegen de vervulling van de raadsbesluiten van God. Satan had het 
grootste belang om de Heer te verhinderen in de dood te gaan. Want 
hij wist dat door de dood van Christus zijn macht ontnomen zou 
worden. Petrus had alleen de heerlijkheid van het Koninkrijk op aarde 
voor ogen die Deze moest vestigen omdat Hij de Christus was, 
zonder dat hij begreep dat zonden en dood absoluut verhinderden de 
oprichting van dit Koninkrijk. Opdat de macht van de vijand en de 
dood overwonnen zouden moeten worden en de rechten van de 
Goddelijke heiligheid betreffende de zonde gehandhaafd zouden 
worden, werd niets minder vereist dan de zoendood van het heilig 
slachtoffer. Na de dood van Jezus toonden de discipelen nog dezelfde 
onwetendheid (lees Luk. 24:25, 26). Voordat de discipelen geleerd 
waren door de Heilige Geest had de vraag van de verzoening van de 
zonde nauwelijks meer belang voor hen dan voor het ongelovige volk. 
Zij meenden dat de heerlijkheid kon gevestigd worden zonder dat 
deze vraag gesteld en geregeld werd. Zij meenden dat het daarvoor 
voldoende was dat de Koning Zijn macht ontplooide en Zijn vijanden 
vernietigde. De gerechtigheid tegenwoordig openbaart dezelfde 
onwetendheid over de toestand van de mensen en over de eisen van 
de Goddelijke heiligheid. Het was de onwetendheid van Kaïn die 
vergat dat de zonde in de wereld gekomen was en dat een bloedige 
offerande nodig was om aan de rechten van de Goddelijke 
gerechtigheid te voldoen. Nu nog zal men een blinde liefde willen 
hebben, die uitgeoefend werd tegenover schuldigen ten koste van de 
gerechtigheid en de heiligheid. 

Hoezeer moest de beproeving van de tegenstander die zich 
van Petrus bediende om Hem te verhinderen Gods wil te volbrengen, 
het menselijk en volmaakte hart van de Heer pijn doen. Geen smart 
werd Hem bespaard op de weg van de gehoorzaamheid, maar de 
beproeving had tot gevolg de volmaaktheden van Zijn mensheid te 
doen schitteren. 

Vers 24-28. In plaats van een verheerlijkte Koning moet men in 
deze wereld een verworpen Christus volgen. Er is een verschil in 
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‘komen tot mij’ en ‘komen achter mij’. Tot Hem komen is tot de 
Heiland komen, is door het geloof in zijn hart Hem aannemen! (Matt. 
11:28). Komend tot Hem wordt de ziel bevrijdt van de last van de 
zonden. Daarna vraagt de Heer aan hen die Hij de vrede voor het 
geweten heeft gegeven achter Hem te komen. Men kan niet 
beantwoordden aan deze oproep als men het nieuwe leven niet bezit 
en de Heilige Geest, de kracht van dit leven. Want het gaat niet alleen 
om zekere boze dingen los te laten, maar om zichzelf te 
verloochenen. Het is de Heer die ons roept om op te houden met voor 
onszelf te leven om aan ons eigen ik te voldoen. Zijn kruis opnemen is 
het oordeel van God over de mens, dat op het kruis is voltrokken te 
verwerkelijken. Als men een man zag, gaande naar de plaats van de 
kruisiging en zijn kruis dragen, kon men zeggen dat hij, hoewel nog 
levend afgedaan had met het leven. Wij zijn met Christus gestorven, 
ons leven als mens in Adam is geëindigd in Zijn dood. Dat is waar 
voor elke gelovige. Paulus zegt ‘ik ben met Christus gekruisigd, ik leef 
niet meer, maar Christus leeft in mij’. Wat volgt bewijst dat Hij de 
woorden van de Heer verwerkelijkt: ‘en wat ik me leeft in het vlees, 
dat leeft in door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad 
en zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal. 2:20). 

In Paulus hebben we een man die zijn kruis droeg en niet meer 
voor zichzelf leefde, want Hij had Christus als voorwerp voor zijn hart. 
Het enige leven dat hij openbaarde was het leven van Christus dat Hij 
door het geloof bezat in Hem.  

Men spreekt dikwijls over ‘Zijn kruis dragen’ en bedoeld 
daarmee de gebreken, moeilijkheden en tegenspoed waarvan men 
niet bevrijdt wordt. Deze toepassing is verkeerd. Onbekeerden gaan 
door dezelfde moeilijkheden zonder de waarheid van het kruis te 
kennen. God helpt ons om de dood van Christus te verwerkelijken 
door ons ‘deze kruizen’ voor het vlees te zenden. (Lees 2 Kor. 4:10-
11). God bediende zich van de uitwendige dood om hen de inwendige 
dood te laten verwerkelijken. Zo is het ook met ons. Zichzelf 
verloochenen is niet meer het eigen ik als middelpunt van ons leven 
maken omdat Christus dat geworden is, wat onmogelijk voor 
ongelovigen te verwerkelijken is. Men zegt wel eens: christendom is 
Christus die het eigen ik vervangt. 

Iemand zal kunnen zeggen: ‘Dat is een moeilijke weg. Daar kan 
ik niet in gaan’. Als hij zo spreekt ‘Wil hij zijn leven redden’. Jezus 
zegt: ‘wie zijn leven zal willen redden zal het verliezen en wie zijn 
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leven zal verliezen om Mijnentwil zal het behouden’. Zijn leven 
behouden betekent niet zijn leven op aarde bewaren zoals de engelen 
tot Lot zeiden: ‘behoud u om uws levenswil’. Neen het is zijn vlees 
sparen door het toe te staan wat het graag wil. Het is weigeren om te 
wandelen in de weg van de dood. Als men dat doet zal men de 
eeuwige dood vinden. Er komt een ogenblik waarop men zich niet 
meer kan veroorloven om aan de vleselijke begeerlijkheden te 
voldoen. Dan gaat de mens met zijn niet geredde onsterfelijke ziel in 
het eeuwige wee. Waartoe dienen hem dan het genot dat hij op aarde 
heeft genoten, in die verschrikkelijke plaats waar zelfs geen druppel 
water is om zijn tong te verkoelen. Lees Lukas 16:24 ‘wat baat het 
een mens of hij de hele wereld wint en schade lijdt aan zijn ziel? Of 
wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel?’ De mens heeft een 
schat van oneindige waarde, vergeleken bij alle rijkdommen van de 
wereld die niets waard zijn. Hij zal dat niet eerder begrijpen dan het te 
laat is, als hij de drempel van de eeuwigheid zal hebben 
overschreden. Het middel om de vleselijke dood te verwerkelijken 
vindt men in vers 35: ‘die zijn leven zal verliezen om Mijnentwil zal het 
behouden’. Zijn leven verliezen is afstand doen van al wat het vlees 
voldoet, het leven van de gevallen mens die geoordeeld is op het 
kruis. Christus is een kostbaarder voorwerp dan alles wat de wereld 
kan bevatten en aanbidden. Als ik een voorwerp in de hemel heb zal 
de wereld geen aantrekking hebben voor mijn ziel. Naarmate men de 
Persoon van de Heer waardeert laat men de dingen van deze wereld 
los (lees 1 Tim. 6:17-19). Men heeft niet begrepen wat het werkelijke 
leven is, namelijk een verheerlijkte Christus, het enige voorwerp van 
de gelovige als men zijn geluk in de stoffelijke dingen zoekt. In vers 27 
licht de Heer het gordijn op dat ons scheidt van de eeuwige 
werkelijkheden om Zijn discipelen te doen begrijpen, zowel als ook 
aan ons, dat de rechtvaardigen niet altijd geroepen zullen worden een 
verworpen Christus te volgen in de weg van de zelfverloochening en 
van de dood. En al is Zijn heerlijke regering uitgesteld tot later, Hij zal 
zeker komen. Dan zal het gedrag van de Zijnen in de tijd van 
verwerping van de Koning zijn beloning krijgen. De Zoon des Mensen 
na Zijn vernedering en lijden zal in grote heerlijkheid verschijnen. Die 
zal een grote tegenstelling vormen met de diepte van Zijn 
vernedering. Die heerlijkheid zal Zijn Vader Hem geven. Zo ook met 
zij die Hem gevolg hebben in de vernedering en het lijden. Om Zijn 
discipelen aan te moedigen Hem te volgen in de weg van de dood, in 
plaats van hun onmiddellijk een plaats te geven in de heerlijkheid van 
Zijn Koninkrijk zegt de Heer ‘Voorwaar zeg Ik u, er zijn sommigen van 
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die hier staan, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon 
des Mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.’. Dit had 
plaats in hoofdstuk 28. 
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MATTHEÜS 17 

Vers 1-5. Hij nam ze apart en bracht hen op een hoge berg. 
Omdat zij met Hem zouden zijn en Zijn heerlijkheid zien moest de 
Heer ze zelf meenemen. De macht van de Heer is nodig om ons op te 
heffen boven deze wereld om de heerlijke dingen te zien waarin wij 
zullen ingaan en om ons uiteindelijk in de heerlijkheid in te voeren. 
Zonder Hem zouden wij geen enkele stap naar de hemel kunnen 
doen. 

De Heer wilde heel in het bijzonder Petrus, Johannes en 
Jakobus aanmoedigen door hen een beeld te laten zien van de 
heerlijkheid van het Koninkrijk die bij Zijn verschijning zal schitteren. 
Ieder van hen zal een bijzondere dienst volbrengen en met het oog 
daarop wilde Hij hen versterken. Petrus moest de deuren van het 
Koninkrijk openzetten en de Joodse schapen weiden door veel strijd 
en beproeving en zijn dienst moest in martelaarschap eindigen, wat 
de Heer in Johannes 21 hem aankondigt. Jakobus was de eerste 
apostel die zijn leven gaf voor de Heer, (Hand. 12). Johannes moest 
blijven als laatste apostel op aarde om over de heiligen te waken en 
het binnendringende verval zien van het getuigenis van de Gemeente. 
Met het oog op de ervaringen die hun alle drie wachtten in de hun 
toevertrouwde dienst, verenigt de Heer ze met Hemzelf bij drie 
merkwaardige omstandigheden.  

1. Zij waren getuigen van Zijn macht, geopenbaard in de 
opstanding van het dochtertje van Jairus (Luk. 8:51).  

2. Dan van Zijn heerlijkheid bij de verheerlijking op de berg 
geopenbaard.  

3. Tenslotte van zijn angst in Gethsemane (Mark. 14:33).  

In vers twee lezen wij ‘Zijn aangezicht blonk als de zon’. Dit 
aangezicht ‘dat zozeer misvormd was, niet meer menselijk was Zijn 
verschijning’, werd veranderd. Wat een tegenstelling tussen Zijn 
vernedering en Zijn heerlijkheid. Hij was de Man van smarten die in de 
hoogste heerlijkheid verscheen, waarin Hij weldra zal verschijnen naar 
het profetisch woord in Maleachi 4:2. Zijn kleren waarin wit als het 
licht. Deze witte kleren waren het beeld van en reinheid en de 
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oneindige heiligheid van Zijn wandel en dienst. Die zullen hun 
volkomen beloning hebben in de dag van zijn openbaring. Men zal 
kunnen denken dat de metgezellen van de Heer engelen moesten 
zijn, hemelse schepselen die nooit gezondigd hebben. Maar het zijn 
mensen. Lukas wijst daarop: ‘en zie twee mannen, Mozes en Elia’. 
Dat is de wonderbare genade van God die mensen neemt om ze in 
dezelfde heerlijkheid te zetten als Zijn Zoon. Deze mensen waren 
daar in een volmaakte vertrouwelijkheid met de Heer. ‘Zij spraken met 
Hem’. Mozes en Elia waren de twee grote mannen uit de Joodse 
bedeling. Mozes was de middelaar door die de wet aan Israël was 
gegeven. Elia de hervormer die het volk teruggeroepen had tot de 
wet. Zij stellen voor de wet en de profeten. Ze kunnen ook gezien 
worden als symbolen van de twee groepen gelovigen die het hemels 
deel van het Koninkrijk met Christus zullen genieten.  

1. De heiligen die zoals ook Mozes opgewekt zullen worden bij de 
komst van de Heer.  

2. Zij die op dat ogenblik veranderd zullen worden, zoals Elia die 
opgenomen werd in de hemel zonder door de dood te gaan.  

Een andere trek van hun geschiedenis verbindt zo ook met de 
Heer. Zoals ook de Heer vastten zij allebei veertig dagen. Toch is er 
een grote tegenstelling tussen hen en hun Meester. Mozes de 
wetgever faalde en kon niet in heb beloofde land ingaan. Elia faalde in 
zijn dienst en het volk werd niet tot gehoorzaamheid teruggebracht. 
Jezus alleen bleef standvastig in Zijn gehoorzaamheid aan God en 
door zijn zoendood volbracht Hij al Zijn raad besluiten. 

Weer zien wij Petrus onmachtig om in de gedachten van God in 
te gaan. Hij sprak Hij sprak: ‘Heer, het is goed, dat wij hier zijn, zo Gij 
wilt, laat ons hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een en 
een voor Elia’. Hij stelt de Heer op dezelfde hoogte als deze twee 
dienaren die, ondanks de grootte van hun dienst op een gegeven 
ogenblik faalden. Dat was een miskenning van de heerlijkheid van de 
Heer. Het antwoord van de Vader komt dan ook onmiddellijk: ‘deze is 
mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb, hoort Hem’. De 
Vader eist de heerlijkheid van Zijn Zoon op, naar Hem moet men 
luisteren. Mozes en Elia kunnen die plaats niet hebben want het 
herstel van de wettische toestand, vervallen door de 
ongehoorzaamheid van het volk, was onmogelijk. In plaats van een 
tent voor hen kwam dan ook een wolk, als teken van de 
tegenwoordigheid van God en Zijn heerlijkheid over Mozes en Elia en 
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bedekte hen. Later naar de uitstorting van de Heilige Geest begrijpt hij 
de heerlijkheid van dit toneel en herinnert hij in zijn brief niet alleen 
aan de luisterrijke heerlijkheid en de majesteit van de Heer, maar ook 
aan de stem die zij hoorden vanuit de hemel, zijn heerlijkheid 
verkondigend (2 Petr. 1). Men kan zeggen dat zijn eerste brief 
gegrond was op de openbaring die Jezus gaf in Matt. 16:18 en de 
tweede brief op het toneel van de verheerlijking op de berg. 

Vers 6-27. In de aanhaling van Petrus in 2 Petr. 1:17 laat hij 
weg: ‘hoort Hem’. De Heilige Geest heeft het niet nodig geacht deze 
vermaningen te herhalen omdat zij aan wie de brief gericht was de 
waarheid die de Heer sprak en het getuigenis van de Heilige Geest 
hadden aangenomen. Op het ogenblik dat de Vader de 
uitmuntendheid en de heerlijkheid van Zijn Zoon verkondigde, wiens 
dienst die van Mozes en Elia verving, voegde Hij deze dringende 
oproep er aan toe ‘hoort Hem’. De wet en de profeten hadden niet tot 
volmaaktheid gebracht en verdwenen om plaats te maken voor 
Christus. Hebreeën is de verklaring van deze woorden: ‘hoort Hem’. 
Want in Hebreeën wordt al wat de Joodse bedeling kenmerkte 
vervangen door Christus en zijn werk. 

De Heer wilde zijn discipelen niet onder de schrik laten blijven 
die ze had aangegrepen bij het zien van de heerlijkheid die zich voor 
hen had ontvouwd. Hij raakte hen aan en zei: ‘staat op, vrees niet’. 
Als de heerlijkheid ons arme stervelingen verschrikt dan is de genade 
in de persoon van Jezus gekomen opdat Hij door Zijn dood ons in 
staat zou stellen op ons gemak te zijn in deze Goddelijke heerlijkheid 
waarvan de menselijke natuur de schittering niet kan verdragen. Men 
vindt in de schrift dikwijls de woorden van de Heer: ‘staat op, of sta op’ 
(Matt. 11:5) bij de genezing van de lamme (Luk. 7:14), bij de jongeling 
te Naïn opgewekt (Luk. 8:54), bij het dochtertje van Jaïrus opgewekt 
(Joh. 5:8). Het is alsof Hij zeggen wel: nu is voor u een nieuw leven 
begonnen, blijft niet meer in uw oude toestand. Voortaan moet je de 
genade gebruiken waarvan je het voorwerp geweest bent, om te 
wandelen, te dienen en getuigenis te geven aan Hem die u gered 
heeft. Jezus wil niet dat ze verschrikt worden door de openbaring van 
Zijn heerlijkheid en macht maar dat we Hem alleen voor ogen hebben 
en alleen naar Hem luisteren. Dat is het deel van de gelovige. Dat 
bewaart hem voor alles wat tegenstrijdig is met het Goddelijke leven 
dat hij heeft ontvangen en dat hij moet openbaren. 
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Vers 9-13. De heerlijkheid die bij de nieuwe bedeling behoorde 
die ingevoerd zal worden, kon slechts geopenbaard worden door de 
dood van Christus en Zijn opstanding uit de doden. Deze dood zal 
een einde maken aan de toestand die gekenmerkt werd door de 
zonde van de mensen en hun opstand tegen God. Dan zal op het 
terrein van de opstanding de heerlijkheid van het Koninkrijk 
geopenbaard worden. Tegengesteld aan de vleselijke gedachten van 
Petrus (16:22) was het lijden en de zoendood van de Zoon des 
mensen nodig om het voornemen van genade en van Gods 
heerlijkheid te verwerkelijken. Om het geloof van de discipelen aan te 
moedigen en te versterken heeft de Heer ze toegelaten om een blik te 
slaan op de heerlijkheid van het Koninkrijk. Dit voorrecht was slechts 
voor het geloof. Israël was verantwoordelijk zijn Messias aan te 
nemen, die in vernedering gekomen was, om rekening te houden met 
alle bewijzen die God het gaf van de heerlijkheid van Zijn Persoon. Zij 
die geloofd hadden wisten deze heerlijkheid te zien in Zijn woorden en 
daden. 

De opstanding uit de doden was een onbekende waarheid voor 
de discipelen (zie Mark. 9:10). Het is een opstanding die het 
welbehagen uitdrukt van God voor Hem die er het voorwerp van is. 
Zoals de opstanding van Christus zal ook die van de heiligen dit 
karakter hebben, omdat zij de vrucht is van de overwinning die de 
Heer behaald heeft over de dood waardoor God volkomen verheerlijkt 
is. De waarheid van de opstanding uit de doden staat tegenover de 
dwaling van de algemene opstanding van alle doden aan het einde 
van de wereld, waarvan men geen spoor in de bijbel vindt. Na een 
volmaakte voldoening ontvangen te hebben door het offer van de Man 
van Smarten heeft God dadelijk het getuigenis ervan gegeven door 
Hem uit de doden op te wekken en Hem aan Zijn rechterhand te doen 
zitten. Daar zien de ogen van het geloof Hem (Hebr. 2:8-9). Jezus is 
opgewekt als Zoon des Mensen en als zodanig zal Hij Zijn 
heerschappij over het heelal vestigen. 

Nu de discipelen hadden begrepen dat deze de Christus was 
die in Zijn heerlijkheid zal komen doet zich een andere vraag voor. De 
schriftgeleerden zeiden met recht dat Elia ‘eerst’ moest komen: dat wil 
zeggen vóór de openbaring van de heerlijkheid van de Koning 
(volgens Mal. 4:5-6). Het gaat in deze tekst om de verschijning in 
heerlijkheid van de Zoon des Mensen. Omdat Jezus is verworpen was 
kon deze profetie nu niet vervuld worden. Aan de andere kant wordt, 
in de boodschap van de engel tot Zacharias toen hij de geboorte van 
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Joh. de Doper aankondigde, melding gemaakt van Elia in deze 
woorden: ‘Hij zal velen der zonen Israël tot de Heer hun God doen 
terugkeren. Hij zal voor hen heen gaan in de geest en de kracht van 
Elia’ (Luk. 1:17). Om deze profetie te vervullen zond God Johannes 
tot het volk om het tot berouw op te roepen. Als het zich bekeerd had 
zal Johannes verwerkelijkt hebben wat de profeet aankondigde en de 
regering van de Messias had zich kunnen vestigen. Maar Johannes 
werd verworpen, de Heer werd het ook. Het lijden en de dood waren 
Zijn deel zoals ook van zijn voorloper Johannes. Bijgevolg zal de 
profetie van Mal. 4:5-6 over de zending van Elia later vervuld worden, 
vóór de heerlijkheid van de Zoon des Mensen. Jezus zegt ‘Elia zal wel 
eerst komen en alles weer oprichten; maar Ik zeg u, dat Elia nu 
gekomen is en zij hebben hem niet gekend, doch zij hebben aan hem 
gedaan al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen 
door hen lijden’. Het volk had de karaktertrekken van Elia moeten 
herkennen in Johannes de Doper. Als gevolg van zijn prediking was 
er een tijdelijke openbaring van berouw. Het was een beweging van 
de Geest van God in de menigte die ze er toe dwong om naar 
Johannes te luisteren. Maar deze beweging werd snel onderdrukt. De 
Heer zegt tot de Joden Joh. 5:36 ‘maar Ik heb een getuigenis meer 
dan dat van Johannes. Want de werken die Mij de Vader gegeven 
heeft om wie te volbrengen, die werken die Ik doe, getuigen van mij, 
dat mij de Vader gezonden heeft. In Matt. 11:10 past de Heer de 
profetie van Mal. 3:1op Johannes toe. Voor het ogenblik waren de 
betrekkingen van de Heer met Zijn volk verbroken en de vervulling 
van de profetie aangaande zijn heerlijk Koninkrijk, tot later uitgesteld. 
De dood van de Heer moest plaats vinden en Hij moest naar de 
hemel gaan om het Koninkrijk te ontvangen. Voordat Hij neerkomt om 
het Koninkrijk in kracht te vestigen zal een dienstknecht die de 
karaktertrekken heeft die door de profeten zijn aangekondigd, verwekt 
worden. (zie hiervoor Jes. 40:3-5; Mal. 4:5-6). De twee getuigen uit 
Openbaring 11 zullen er de volle verwerkelijking van zijn. 

In alle opwekkingen die God op verschillende tijdperken heeft 
bewerkt, hetzij in de tijden voorafgaande aan de Gemeente, hetzij 
tijdens de kerkgeschiedenis zijn er tijden van kortstondige zegen 
geweest. Zoals ook in de tijd van Johannes de Doper gevolgd door 
een terugval in geestelijke slaap en wereldsgezindheid. Tijdens de 
hervormingen werden hele landen opgewekt maar spoedig werd alles 
verstrikt in vormendienst. Zo is in het met alles gegaan wat God aan 
de verantwoordelijkheid van de mensen heeft toevertrouwd. In de 
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negentiende eeuw heeft de middernachtsroep weerklonken. Vele 
zielen werden opgewekt maar het aantal van hen die onder de 
gevolgen van deze beweging van Gods Geest zijn gebleven is 
beperkt. Opdat het werk dat God wil volbrengen door de openbaring 
van Zijn heerlijkheid niet getroffen wordt door achteruitgang en verval, 
zal de hele verdwijning van de tegenwoordigheid en werkzaamheid 
van de tegenstander nodig zijn. Dat zal gebeuren als satan zal 
gebonden zijn aan het begin van de regering van Christus (Op. 20:1). 

In vers 14-18 vinden wij in een kind in satans macht, een beeld 
van het Joodse volk dat onderworpen is aan satans macht en niet in 
staat zich daarvan te bevrijden. De noodzakelijke kracht voor de 
bevrijding van Zijn volk was werkzaam op de aarde omdat de Heer in 
genade daartoe op aarde gekomen was. Maar de discipelen die de 
instrumenten van deze kracht hadden moeten zijn, waren niet in staat 
de dingen te doen door hun gebrek aan geloof en afhankelijkheid. Dat 
geeft aanleiding tot de diepe droefheid van de Heer als Hij het verval 
van Zijn volk vaststelt, alsook de onmacht van de Zijnen om Hem in 
deze wereld te vertegenwoordigen. Het kind in vers 15 was het 
voorwerp van de bijzondere boosheid van satan, die dikwijls 
geprobeerd had het te doden. Dit was een beeld van Israël dat de 
tegenstander bij de vele gelegenheden heeft willen vernietigen zonder 
er ooit in te slagen. Aan het einde zal het godsdienstig overblijfsel het 
vuur en de diepe wateren doorgaan, maar de Heer zal het bevrijden 
(Jes. 43:2-3). 

De Heer had Zijn discipelen de macht gegeven boze geesten 
uit te drijven. Voor de absolute bevrijding van hen die God wilde 
zegenen was de totale vernietiging van satans macht nodig en de 
opheffing van de rechten die hij door de val van de mensen had 
verkregen. Aan de discipelen, evenals aan het volk ontbrak het geloof 
in de kracht van de Heer. Daarom zegt Hij: ‘O ongelovig en verkeerd 
geslacht! Hoe lang zal Ik nog met u zijn? Hoe lang zal Ik u nog 
verdragen? Brengt hem Mij hier’ (vs. 17). Dit woord bevat twee 
stappen in de weg van genade en geduld van de Heer met Israël:  

‘Hoelang zal Ik met u zijn?’. Zijn betrekkingen met Zijn volk 
hebben geduurd tot aan het einde van Zijn dienst en zijn verbroken 
door zijn dood.  

‘Hoelang zal Ik u verdragen?’. Na Zijn hemelvaart zond Hij de 
Heilige Geest die aan het volk een laatste boodschap van genade 
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bracht, een uitwerking van Zijn lange verdraagzaamheid tegenover 
haar.  

De vader van het kind is een beeld van het overblijfsel van het 
einde dat in zijn grote zwakheid niettemin de Heer zal verwachten 
voor zijn bevrijding als de vastgestelde tijd van God zal gekomen zijn. 

In de Psalmen en de profeten lezen wij dikwijls de uitdrukking 
‘hoelang’ in de mond van de getrouwen waarvan de Heilige Geest 
profetisch ons beschrijft de diepe oefeningen van het hart en van het 
geweten. Hoelang zal God een toestand verdragen die tegengesteld 
is aan Zijn heerlijkheid? Hoelang zullen de rechtvaardigen verdrukt 
worden? Het is een woord dat uitdrukt het geloof dat op bevrijding 
rekent en dat ook inhoudt dat er een einde zal komen aan een 
smadelijke toestand voor de harten die in gemeenschap met God 
leven. Hier ziet men ook het doel van de vijand, namelijk de 
vernietiging van de mensen. Hij haast zich om zijn slachtoffers te zien 
neerstorten in het eeuwige wee. Hij weet dat als de slachtoffers 
profiteren van de tijd die God hun op aarde geeft om tot Hem te 
komen en gered te worden, zij aan zijn macht ontsnappen. Hoe 
zichtbaar is dit werk van de grote een leugenaar in de tegenwoordige 
tijd! 

Vers 19-21. In de voorgaande verzen omvat de Heer in 
eenzelfde vermaning zowel Zijn discipelen als het volk om het 
ongeloof dat hen allen kenmerkte. Maar in deze verzen houdt Hij zich 
met de persoonlijke toestand van de discipelen bezig. De discipelen 
vragen van de Heer waarom zij de boze Geest niet hebben kunnen 
uitwerpen. De Heer antwoordt dat men zich niet kan bedienen van de 
kracht die Hij ter beschikking aan de zijnen heeft gesteld zonder de 
toestand van de ziel te verwerkelijken die in overeenstemming is met 
zulke beginselen. Dat wil zeggen een toestand gekenmerkt door het 
praktisch oordeel over het vlees. Daartoe is vasten en bidden nodig. 
In geestelijk opzicht is het vasten het afstand doen van alles wat aan 
het vlees kan voldoen. Toch moet men niet vergeten dat vasten 
letterlijk ook een plaats in het christelijk leven moet hebben. Aan het 
vlees weigeren wat het wil en volledige afhankelijk zijn aan God door 
het gebed, stelt in staat te profiteren van de kracht van de Geest van 
God. Dit om Zijn dienst te volbrengen ondanks de tegenstand van de 
vijand. Het geloof dat God doet tussenbeide treden in al onze 
omstandigheden stelt ons in staat gebruik te maken van deze kracht 
om Hem in alle dingen te verheerlijken. Zodra God tussenbeide treedt 
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is er geen enkele moeilijkheid meer (lees vs. 20). In de uitoefening 
van de kracht van de Heer in genade tegenover Zijn volk, tegen het 
einde van Zijn dienst, vinden wij het beeld van de zedelijke toestand 
van het godsdienstig overblijfsel dat de grote verzoeking doormaakt 
én van de bevrijding die Hij het zal geven om zijn geloof. De vader 
van het kind vertrouwde op de Heer. Zijn geloof was zwak en 
wankelbaar maar het heeft de overwinning behaald. Voor de 
openbaring van Zijn heerlijkheid zal de Heer in het hart van de Zijnen 
werken en doormiddel van het lijden zal Hij hun geloof versterken en 
hen er toe brengen hun hele vertrouwen op Hem te stellen. Dat wil Hij 
ook in ons voortbrengen, door ons te laten gaan door verschillende 
beproevingen die ons geloof reinigen en bevestigen. 

Vers 22-23. Voor de tweede keer kondigt de Heer de ernstige 
waarheid van Zijn dood aan (zie Matt. 16:21). Hij herhaalt dezelfde 
woorden voor de derde keer in hoofdstuk 20:17-19. Dat toont ons het 
belang er van aan. Want Zijn dood en opstanding zouden de 
grondslag vormen van alle zegeningen in de hemel en op de aarde. 
Alle gedachten van de discipelen, al hun hoop schenen vernietigd te 
worden door het vooruitzicht van het lijden en de dood van hun 
Messias. Een onwetendheid van de eisen van de heiligheid van God 
en van Zijn raadsbesluiten van liefde, verhinderde het oneindig belang 
van Zijn opstanding uit de doden te begrijpen en er van te genieten.  

Vers 24-27. Dit slot van hoofdstuk 17 toont ons weer hoe ver 
Petrus verwijderd was van de betekenis van de openbaringen te 
begrijpen die hem gedaan waren over de heerlijkheden van de 
Persoon van de Heer. Eerst begrijpt hij niet de kracht van het leven 
van de Zoon van de levende God waardoor Hij over de dood zal 
zegevieren. Daar alles lijkt in gevaar te komen door de dood van de 
Heer wil hij dat God hem daarvoor moet behoeden. Op de berg stelt 
Hij de Heer even hoog als Mozes en Elia. Ten slotte bij een derde 
gelegenheid zien wij hem niet in staat te getuigen van de heerlijkheid 
van de Heer van de tempel, die niet gelijk gesteld moet worden dan 
hen die aan de wetten onderworpen waren betreffende het onderhoud 
van dit huis. ‘Betaalt uw meester de penningen niet?’ Zonder aarzelen 
antwoordt hij bevestigend, zonder de heerlijkheid van zijn Meester te 
zien. Weliswaar eiste de Heer die in vernedering gekomen was Zijn 
rechten niet op. Maar Petrus die pas de openbaring van de Vader had 
ontvangen over Zijn Persoon had in Hem iemand moeten zien die 
meerdere was dan een Jood die aan instellingen was onderworpen. 
Dat wil de Heer leren door hem te herinneren dat Hij oneindig 
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verheven is boven deze aardse en voorbijgaande toestand. Petrus 
moet eerst al de heerlijkheid van Zijn persoon kennen en dan wat 
daaruit voor hem volgt van Zijn vrijwillige vernedering, die van de 
Zoon van God, de dienstknecht van de Zijnen in liefde.  

Vers 25-27. ‘Wat dunkt u Simon... voor mij en u’. Wat een 
wonderbare onderwijs bevatten deze woorden. Wat een heerlijkheden 
van de Heer komen voor in deze woorden! Hij is de koning aan die 
alle heerlijkheid en eer verschuldigd is en zal gegeven worden. Maar 
Hij heeft op zich genomen af te dalen in de diepste vernedering te 
midden van zijn volk om daarmee zondaars tot de heerlijke plaats op 
te voeren waarop Hij alleen recht had. Hij onderwerpt zich aan 
instellingen terwijl Hij zich zijn heerlijkheid bewust is. Want Hij is 
soeverein over het heelal dat Hij zelf geschapen heeft en waarover Hij 
als Mens zal heersen. Hij is de Schepper die zelfs beschikt over de 
vissen van de zee. Hij heeft een volmaakte kennis van alles wat in het 
uitgebreide heelal gebeurd. Als de vernederde mens had Hij zelfs 
geen geldstuk op zak. Maar als God geopenbaard in het vlees weet 
Hij dat er zich een bevindt in de bek van een vis die Hij aan een haak 
brengt die Petrus uitwerpt. Dat was een stater met dubbele waarde 
van wat vereist werd voor een man voor de belasting van de tempel. 
Dan maakt Hij Petrus een met zichzelf als zijnde een der zonen van 
de grote Koning door te zeggen’ geeft hem voor mij en voor u’. Hij 
zegt niet: ‘geeft hem aan hen voor ons’. Al verenigt Hij ook Petrus met 
Zichzelf, Hij zegt voor mij en voor u. Hij behoudt de voorrang. Hij zal 
eeuwig ‘eerstgeborene onder vele broeders zijn en is gezalfd met 
vreugdeolie boven zijn medegenoten’. 

Men kan opmerken dat de zee buiten het gebied lag dat aan de 
heerschappij van de volken in de persoon van Nebukadnezar was 
onderworpen, terwijl de heerschappij van de Zoon des Mensen zich 
uitstrekt over al de werken Zijner handen (Dan. 2:37-38; Ps. 8). Als de 
mensen de Heer willen vernederen en als de Zijnen de Heer 
miskennen schittert deze heerlijkheid met des te meer glans. Hij stelt 
alles en iedereen op zijn juiste plaats. 
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MATTHEÜS 18 

Hoofdstuk 18 is verbonden met hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 
heeft twee onderwerpen, namelijk de gemeente en het Koninkrijk der 
hemelen als vrucht van het werk van Christus op aarde. In hoofdstuk 
17 zien we het Koninkrijk in zijn toekomstige en heerlijke openbaring 
en de gemeente de hemelse plaats innemen in het Koninkrijk. In 
hoofdstuk 18 geeft de Heer aan de Zijnen het onderwijs over hetgeen 
het getuigenis van de gemeente moet kenmerken, en ook die van het 
Koninkrijk tijdens Zijn verwerping. Niet de heerlijkheid en kracht maar 
de genade en de waarheid die hen moeten onderscheiden die Zijn 
getuigenis zijn. Toen de discipelen bij de Heer waren tijdens Zijn 
dienst op aarde, gaven zij omdat zij met aardse dingen bezig waren 
een heel zwak getuigenis aan Hem van die zij het Woord hadden 
ontvangen. Een belangrijke eigenschap van hun zachtmoedige 
Meester was zachtmoedigheid en nederigheid. En dat moesten zij 
weerkaatsen. Daarvoor moesten zij als kleine kinderen zijn. De 
afhankelijkheid en gehoorzaamheid en vertrouwen waren de vruchten 
van Zijn volmaakte mensheid en dat zijn ook de vruchten die de 
kinderen van het Koninkrijk dragen. ‘Ter dien ure’ hecht het nu 
volgende aan het voorafgaande onderwijs. Dit Woord zegt ons ook 
hoe slecht zij naar Zijn Woord hadden geluisterd, omdat ze zo snel 
nadat zij gehoord hadden van zijn lijden en zijn toekomstige 
heerlijkheid bezig waren met hun eigen grootheid en streefden zij naar 
een hogere plaats in het Koninkrijk. Het Woord ‘ure’ heeft niet altijd 
een letterlijke betekenis. Het betekent soms een langdurige tijd (zie 
Joh. 4:21, 5:25-28). In hoofdstuk 17 lezen we van het gebrek aan 
onderscheidingsvermogen van Petrus wat betreft de heerlijkheid van 
de Heer. In hoofdstuk 18 tonen de discipelen hetzelfde gebrek aan 
inzicht als tevoren en zij tonen door hun vraag de vleselijke eerzucht 
die zij in hun harten voeden. Bij de Heer daarentegen zien wij genade 
en wijsheid die zich niet verloochenen tegenover hen. Hij zal hen 
leren dat zij niet de plaats innamen die hun paste, namelijk aan zijn 
voeten. Het geheim van de ware grootheid was hun nog niet bekend. 
Zij dachten aan hun eigen belangrijkheid en eigen heerlijkheid op het 
ogenblik dat de Heer hen wilde spreken over Zijn grootheid en 
heerlijkheid. Zij waren uit God geboren (Joh. 13:10), maar zij waren 
nog met niet verzegeld met de Heilige Geest (Joh. 14:26). Hun 
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gedachten waren voortdurend tegenovergesteld met die van de Heer 
en maakten het geduldig onderwijs vol genade van hun Meester 
nodig. 

Voordat men in het goddelijk licht is gebracht heeft men 
vertrouwen in zichzelf en schrijft men zichzelf belangrijkheid toe. Maar 
als God in de ziel heeft gewerkt zegt men als de verloren Zoon: ‘ik 
ben niet waardig’. Maar men kan er aan toevoegen ‘Het Lam is 
waardig’.  

De discipelen wilden weten wie de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen was. Zoals altijd antwoord de Heer zo dat Hij spreekt tot het 
hart en het geweten van de vragers. Om groot te zijn in het Koninkrijk 
der hemelen moet men twee punten overdenken:  

1. Heb je het recht om erin te gaan? Voor een Jood, een kind van 
Abraham scheen het heel natuurlijk een plaats in het Koninkrijk 
te hebben. Maar God houdt geen rekening met Joodse 
voorrechten en ook niet met aanspraken van de mens in het 
vlees. Voordat men weet of men een hogere plaats in deze 
plaats van zegen zal hebben, vraagt men zich af of je er zult 
binnen gaan. Daartoe is bekering nodig. Dat wel zeggen het 
werk van God in het hart van elke zondaar door de werking van 
de Heilige Geest en het Woord.  

2. De tweede vraag om te overdenken is: waarin bestaat de 
werkelijke grootheid voor hen die in het Koninkrijk zijn binnen 
gegaan? Dat is nederigheid, het niets zijn, het zelfoordeel, het 
karakter van een kind. Dat is de laagste plaats innemen zoals 
de Heer heeft gedaan. 

De Heer wil de Zijnen doen inzien dat als zij Zijn discipelen 
waren dit slechts op voet van genade was. Om een ware discipel van 
Christus te zijn is bekering nodig. In Zijn wijsheid plaatste de Heer een 
kind in hun midden. Is het groot, dit kleine onbetekenende in de ogen 
van mensen? Neen, maar het staat dicht bij de Heer. De kenmerken 
van een kind zijn absoluut vertrouwen in het woord van zijn ouders, 
nederigheid en afwezigheid van aanmatiging en het zoeken van 
zichzelf. Dat moet iedere ziel die tot God en tot Zijn Woord is gebracht 
openbaren. In Matt. 11:25 prijst de Heer Zijn Vader dat Hij deze 
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen heeft en ze aan 
kinderen heeft geopenbaard. De grote en wijzen en verstandigen van 
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deze wereld kunnen in het Koninkrijk ingaan op voorwaarde dat zij 
eerst kleine kinderen worden. 

Vers 6-14. Het Koninkrijk wordt op twee manieren beschouwd 
in Mattheüs. Ten eerste als een plaats van zegen en betrekking tot 
God waarin men komt door bekering. Dat wil zeggen het werk van de 
Heilige Geest in de ziel. Zo ziet de Heer het als Hij zegt: ‘als gij u niet 
bekeert en wordt als de kinderen... Dit goddelijk werk is absoluut 
noodzakelijk voordat we in deze plaats van zegen worden geleid. Ten 
tweede. In hoofdstuk 13 is zoals reeds overdacht het Koninkrijk een 
uitgebreide kring van christelijke belijdenis waarin de mens is 
meegegaan met zijn eigen gedachten, die niet overeenstemmen met 
Gods gedachten. Door ontrouw van de dienstknechten is het 
Koninkrijk zo geworden. Deze droevige vermenging van belijdenis 
zonder leven dat een schijn heeft van grootheid en macht. Dit 
uitgebreide geheel, de christenheid genoemd, wordt niet door God 
erkend als staande in een levende betrekking met Hem. Toch zijn er 
in deze belijdende menigte mensen in wie God Zijn werk heeft 
volbracht en die deel zullen uitmaken van het Koninkrijk als het in 
heerlijkheid zal geopenbaard worden. Het zedelijke werk dat in de 
harten moet geschieden door het Woord van de Heilige Geest, omdat 
het volk in het Koninkrijk zal kunnen binnen gaan, was reeds 
aangekondigd door de profetische Geest lang tevoren. Nicodemus, de 
leraar van Israël had dit moeten weten volgens Ezechiël 36:25. Dit 
goddelijk werk zal later in Israël gewerkt worden met het oog op zijn 
invoering in het Koninkrijk. Reeds in de tegenwoordige tijd is het 
noodzakelijk dat de zielen, om deel te hebben aan dit Koninkrijk, in 
verborgenheid zoals het nu is van de dood tot het leven wordt 
gebracht door de machtige werking van Geest en Woord, door het 
geloof in de Zoon van God. De bekering is dus een Goddelijk werk 
waarvan de vruchten bij hen worden gezien in wie het is 
voortgebracht tot eer van de Heer. Deze gezindheid van de nieuwe 
mens staat in absolute tegenstelling met de trots en de opstandige 
geest van de gevallen mens. Daardoor openbaart de gelovige dat hij 
een discipel geworden is van Hem die zachtmoedigheid en nederig 
van hart was. Dat zijn de karaktertrekken van het godsdienstig 
overblijfsel die wij beschreven vinden in de Persoon waarmee 
Mattheüs zoveel betrekking heeft. Zo bewijzen wij dat wij in het licht 
zijn gebracht. De wedergeboren ziel oordeelt zichzelf en oordeelt alles 
waaraan Hij vroeger belang hechtte. 



Het evangelie naar Mattheüs 

  185 

In vers 6 spreekt de Heer over ‘kleinen, die in Mij geloven’. Het 
gaat daar niet meer om het kleine kind dat Hij in het midden van de 
discipelen had geplaatst, maar om hen die geestelijke karaktertrekken 
van kleine kinderen vertonen. De Heer zegt drie keer ‘al die’. ‘Al wie 
zichzelf zal vernederen’. ‘Al wie een dezer kleinen zal ergeren’. ‘Al die 
ontvangt’. Zo doet Hij een beroep op een ieders geweten. Men ziet 
hoe ernstig het is een van deze kleinen die in de Heer geloven en zo 
het karakter van kinderen vertonen, te ergeren. Een ergernis zijn of 
een aanleiding te zijn om te vallen betekent een valstrik te zetten voor 
de voeten van een kind van God. Die kan hem doen vallen door hen 
mee te slepen in een weg van ongehoorzaamheid aan het Woord. Dit 
leert ons het middel om aan de valstrik te ontkomen. ‘Vergeefs is het 
net uitgespannen, voor de ogen van al wat vleugels heeft’ (Spr. 1:17). 
Als wij ons opheffen op de vleugelen van het geloof boven het aards 
toneel dat wij doorreizen, zal de vijand vergeefs zijn netten spannen 
voor onze voeten. Want dan hebben wij de noodzakelijke geestelijke 
hulpbronnen om het te onderscheiden. Daarom is het belangrijk dat 
we onze vleugels gebruiken. Als wij ons niet op de vleugels verheffen 
boven de vergiftigde atmosfeer van deze wereld zullen we de 
gelegenheden tot een val niet onderkennen en wij zullen ze niet 
vermijden. ‘die de Heer verwachten... varen op met vleugelen als de 
arenden’ (Jes. 40:31). Laten wij er aan denken dat God deze 
vleugelen van het geloof tot onze beschikking heeft gesteld, dat Hij 
ons beroept om ons er onophoudelijk van te bedienen om aan de 
klippen en gevaren van de weg te ontsnappen. 

De naam van de Heer heeft een grote plaats in het onderwijs 
van dit hoofdstuk. Wij moeten in de naam van de Heer de kleinen die 
in Hem geloven ontvangen. De twee of drie die vergaderd in Zijn 
naam hebben de belofte van Zijn tegenwoordigheid bij hen. De 
Gemeente moet handelen in de Naam van de Heer (vs. 26). Deze 
verantwoordelijkheid om in Zijn Naam te handelen komt voort uit het 
feit dat de Heer afwezig is. Hij heeft de Gemeente op aarde 
achtergelaten om te handelen in Zijn Naam. En al onze 
werkzaamheid, zelfs in de gewoonste dingen van het leven zoals eten 
en drinken moet Zijn eer en het handhaven van Zijn rechten tot doel 
hebben. Zo worden wij bewaard Hem te onteren. 

In vers 6 en 7 is sprake van hen die aanleiding kunnen geven 
tot een val voor een van deze kleinen die in Mij geloven. In vers 8 en 
9 komt de aanleiding tot een val van binnen uit. Zij komt voort uit de 
boze natuur die in de gelovige aanwezig is. Het is duidelijk dat het 
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kwaad dat onder onze ogen gebracht wordt, opdat wij er aan zouden 
toegeven, niet een aanleiding tot een val zal zijn als wij in ons geen 
natuur hadden die er mee overeenkomt. Daarom spoort de Heer ons 
aan het lid weg te doen dat ons doet struikelen. De vijand weet altijd 
ons dingen voor te houden, die beantwoorden aan de begeerlijkheden 
van het natuurlijk hart: ‘de begeerlijkheid van het vlees, de 
begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven’ dat zijn de 
drie hoofdkanalen waardoor satan in het menselijk hart doordringt. Wij 
lopen voortdurend gevaar onze leden te gebruiken om onze eigen wil 
te volgen in plaats van onze leden de Heer te wijden (Rom. 6:13). In 
vers 7 zegt de Heer: ‘want het is noodzakelijk dat de ergernissen 
komen’. Maar dat heeft pas plaats als men met het onderwijs van het 
Woord geen rekening heeft gehouden. Als Petrus geluisterd had naar 
de waarschuwing van de Heer dan was hij niet blootgesteld geweest 
aan de verzoeking van satan. De Heer heeft niet voor hem gebeden 
dat Petrus de verzoeking zal bespaard blijven maar dat Hij niet tot 
wanhoop zal komen na zijn val. In 2 Kronieken 32:31 wordt van Hizkia 
gezegd dat God ‘hem verliet om hem op de proef te stellen, om te 
weten al wat in zijn hart was’. Omdat hij ‘te kort schoot in 
dankbaarheid voor de weldaad Hem bewezen’ (zie vs. 25). de Heer 
laat gelegenheden tot val toe opdat wij onder de macht van de vijand 
lessen leren die we hadden kunnen leren bij Hem als wij trouw waren 
geweest. De Heer toont ons dat het beter is om een gevaar te 
vermijden dat ons op een verderfelijk weg zal brengen, en los te laten 
zelfs als dat ons het meest nuttig schijnt in het tegenwoordige leven. 
De uiterste gevolgen van het kwaad worden in het Woord altijd 
voorgesteld bij de ingang van de weg die op het kwaad uit loopt.  

Vers 8 en 9 richten zich tot hen die de waarheid aangenomen 
hebben vanwege het gevaar dat zij lopen, omdat ze in zichzelf nog de 
natuur hebben die hun kan meeslepen in het kwaad. Maar zij hebben 
een nieuw leven waardoor zij het vlees kunnen oordelen, het oog 
uittrekken of de arm afhouwen en weg te werpen als een gevaarlijk 
voorwerp. J. N. Darby zegt over dit onderwerp in vers 10 en 11: ‘de 
kinderen zijn door het werk van Christus aangenaam voor God, hun 
engelen zien altijd het aangezicht van mijn Vader die in de hemelen 
is’. Een tekst vol troost die ons de gelukkige zekerheid heeft dat 
kinderen die vroeg sterven naar de Heer gaan. Op een andere plaats 
zegt de Heer: ‘zij moeten niet een van deze kleinen verachten, want al 
kunnen zij zich geen weg banen door deze wereld, niettemin waren zij 
het voorwerp van de bijzondere gunst van de Vader zoals hen die aan 
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de wereldse hoven zijn het bijzondere voorrecht hadden het 
aangezicht van de Koning te zien’.  

Vers 12 en 13. De Zoon des mensen is in deze wereld 
gekomen. Daar waar duisternis heerst om de ongehoorzaamheid van 
de mensen. Als mens heeft Hij God geëerd en het oordeel ondergaan 
dat aan alle eisen van Zijn heerlijkheid kon voldoen, zodat zondaren 
gered zouden worden. Dat is de grote verborgenheid van de 
godzaligheid. 

In de Evangeliën vindt men tachtig keer de naam ‘Zoon des 
Mensen’, die Jezus aanneemt als zijn verwerping als Messias 
duidelijk wordt. Dit feit toont aan hoeveel de Heer van deze titel, die 
eraan herinnerd Zijn vrijwillige vernedering en de heerlijkheid die er de 
beloning van is, houdt. Hij stelt zich aan ons voor als een Mens die 
een schaap verloren heeft en die alles zal doen wat nodig is om dat 
weer te vinden. Door deze gelijkenis laat de Heer ons zien de 
oneindige waarde van om een onsterfelijke ziel voor het hart van God. 
Welnu ieder klein kind van Adam bezit deze onsterfelijke ziel. Om Zijn 
schepselen te verlossen van de macht van de zonde en de dood heeft 
de eeuwige Zoon van de Vader zijn heerlijkheid afgelegd. Hij is de 
nederige Zoon des Mensen geworden, neergedaald op deze aarde, 
God te verheerlijken en het verlossingswerk te volbrengen. Hierdoor 
wordt ieder van deze kleinen weggenomen uit deze wereld vóór de 
jaren van verantwoordelijkheid en gered voor de eeuwigheid. In Lukas 
15 schildert de Heer ons het verval en de afdwaling van alle mensen. 
Maar ook de liefde van de goede Herder die zijn verloren schaap 
zoekt totdat Hij het vindt. In onze tekst doet de Heer uitkomen de 
waarde van het schaap dat Hij is komen bevrijden. In Lukas 15 legt Hij 
de nadruk op het feit dat het verdwaald is en dat de herder het moet 
gaan zoeken om het uit zijn verloren toestand te verlossen. Als het om 
een kind gaat, waarvoor Hij zichzelf heeft gegeven, zegt Hij: de Zoon 
des mensen is gekomen om het verlorene te behouden (vs. 11). Ten 
opzichte van een mens die opgegroeid is in ongehoorzaamheid zegt 
Hij: ‘de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken 
wat verloren was’ (Luk. 19:10). Sprekend over de negenennegentig 
die niet verdwaald zijn wil de Heer niet bedoelen dat er mensen zijn 
die niet in de toestand van zonde en verwijdering van God leven. 
Want Rom. 3:12 zegt het duidelijk. Maar de negenennegentig stellen 
de talrijke groep eigen gerechtigheid voor, zoals de Farizeeën die de 
Heer omringden en zich niet bewust waren van een toestand van 
verlorenheid.  
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Vers 14 geeft de korte inhoud aan van alle werkzaamheid van 
de liefde van de Vader ten opzichte van kleine kinderen. Hij wil niet 
dat een van deze kleinen verloren gaan. De Zoon des Mensen die de 
wil van zijn Vader kende, die Hij was komen volbrengen, heeft Zijn 
leven voor hen gegeven. Zo begrijpen we dat deze kleinen, omdat zij 
het voorwerp van de liefde van de Vader en de Zoon zijn door 
niemand veracht moet worden. 

Vers 15-22. In vers 8 en 9 lezen we dat als het om onszelf gaat 
men het kwaad onbarmhartig moet oordelen, de arm afhouwen en het 
oog uittrekken die ons op een zondige weg zal willen brengen. Als er 
sprake is van hun broeder die verkeerd gehandeld heeft tegenover 
ons moeten wij hem behandelen in genade en met ootmoed. Dit 
beveelt de Heer ons aan met het doel zijn hart te winnen en hem tot 
erkentenis te brengen dat hij verkeerd gedaan heeft (vs. 15). 

Het woord ‘bestraf hem’ zal vertaald kunnen worden door 
‘overtuig hem’ (noot van J.N. Darby). Deze noot is belangrijk om te 
overdenken. Wij zijn eerder geneigd onze broeders te berispen in de 
gewone betekenis van dit woord, terwijl we hem ertoe moeten 
brengen om zijn fout te belijden om hem te helpen van een slechte 
weg terug te keren die hij is ingeslagen. Het gaat hier om een 
persoonlijke misslag en niet om een zonde waarmee de 
verantwoordelijkheid van de vergadering is gemoeid. Het bevel van de 
Heer, gericht tot hem die ongelijk is aangedaan, is ‘ga, bestraf hem 
tussen u en u alleen’. Omdat Hij het welzijn van de ziel van de 
schuldige zoekt en op het hart draagt moet de gekwetste broeder naar 
hem toegaan en hem zoeken te winnen door tot zijn hart en zijn 
geweten te spreken om hem ertoe te brengen zijn misslag te oordelen 
en te belijden. Zolang deze de fout niet erkent en oordeelt voor God 
kan de gemeenschap tussen de beledigde broeder en de schuldige 
niet hersteld worden. Het belangrijkste is het herstel van de schuldige 
en niet zich het recht te verschaffen. Daarom moet alle mogelijke 
genade geopenbaard worden. Laten we twee hindernissen opmerken 
om te vermijden:  

1. De Heer zegt: ‘ga, bestraf hem’ en niet: ‘schrijf hem een brief 
om herstel te krijgen’. Hoeveel kwaad heeft in de vergadering 
tot oorzaak gehad een gebrek aan gehoorzaamheid aan deze 
zo eenvoudige aanwijzing van het Woord?  

2. ‘Tussen u en hem alleen’. Als wij, in plaats van rekening te 
houden met deze aanbeveling steun zoeken bij andere 
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broeders door hen te vertellen wat onder de twee broeders 
moest blijven, verhinderen wij het herstel van de schuldige.  

Als wij de weg volgen die de Heer aangeeft zal Hij ons kracht 
en wijsheid geven om hem te doen begrijpen, hoezeer hij de Heer 
door zijn fout heeft onteerd. Dit is van meer belang dan het ongelijk 
dat ons is aangedaan. ‘als hij luistert hebt ge uw broeder gewonnen’. 
Een kostbaar gevolg omdat door de arbeid van de liefde de zonde is 
bedekt (1 Petrus 4:8). En er zal een ziel van de dwaling teruggebracht 
worden en van de dood gered (Jak. 5:20). 

Zo kunnen de feiten niet verdraaid worden en zal de orde van 
het huis van God gehandhaafd blijven. Het bevel met betrekking tot 
de twee of drie getuigen die noodzakelijk zijn, waren voor de 
uitoefening van de tucht of de openbaring van de waarheid. Dit wordt 
in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament gevonden (Deut. 
17:6; 19:15; Num. 35:30; 1 Tim. 5:19; 2 Kor. 13:1). Als de broeder die 
gezondigd heeft door de tweede stap niet word overtuigd moet men 
het aan de Gemeente zeggen. Als hij het oordeel van de Gemeente 
veracht is er geen hogere rechtspraak op aarde. Daarom zegt de 
Heer (vs. 17) ‘Indien hij aan de Gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij 
u als de heidenen en de tollenaars’. Dat betekent niet dat hij met 
onverschilligheid en verachting moet behandeld worden maar dat men 
tegenover hen moet handelen zoals de Heer het doet tegenover de 
mensen die buiten zijn met wie Hij wordt gelijkgesteld. Deze zijn de 
voorwerpen van de barmhartigheid gedurende de tijd van het geduld 
van God. Zolang de genade tegenover de schuldige wordt uit voor of 
en zijn bestuur hem niet treft - wat zeker zal gebeuren als hij volhardt 
in zijn koppigheid - moeten wij onze Vader navolgen die ‘Zijn zon doet 
opgaan over bozen en goeden en laat regenen over rechtvaardigen 
en onrechtvaardigen’ (Matt. 5:45). Het na te streven doel wordt ons 
gegeven door de Heer die, Hij als de Heer en de Meester de voeten 
van Zijn discipelen heeft gewassen en die tot ons zegt: ‘Ik heb in een 
voorbeeld gegeven opdat, gelijk ik U gedaan heb, gij dit ook doet’ 
(Joh. 13:14 en 15). Als wij zo handelen met een broeder die schuldig 
is aan een andere broeder kan er herstel zijn, zelfs als de tucht van de 
gemeente moet uitgeoefend worden. Aan de andere kant is niets 
ernstiger dan het verwerpen door de schuldige van de beslissing van 
de Gemeente. Deze handelt in de naam van de Heer en bezit Zijn 
gezag. Wat zij beslist wordt door Hem bekrachtigd in de hemel. Zij 
heeft dus het gezag van de Heer zelf, zolang zij in nederige 
afhankelijkheid van Hem blijft en in onderwerping aan Zijn Woord. Zo 
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is de Gemeente de hoogte rechtspraak op aarde. Er tegen in opstand 
komen is opstaan tegen het gezag van de Heer zelf en dit brengt Zijn 
oordeel. In geval van strijd tussen broeders is de te volgen weg door 
de belediger aangewezen in Mattheüs 5:23 en 24, terwijl de tekst van 
Mattheüs 18:15 en 18 aan de beledigde de aanwijzingen geeft die 
voor hem noodzakelijk zijn. Als wij gehoorzamen aan het Woord 
hebben wij het goddelijk licht om te handelen in alle omstandigheden. 
In de verzen 18-20 leert de Heer ons het karakter, de voorrechten en 
de verantwoordelijkheden van de Gemeente die vergaderd zijn in Zijn 
naam op de aarde. Wij zien er dat als we vergaderd zijn om Hem, de 
Gemeente Israël heeft vervangen. Israël had als middelpunt de 
tempel te Jeruzalem. Al wat de Heer ons hier leert veronderstelt Zijn 
verwerping en Zijn afwezigheid. Hij heeft een Gemeente gevormd en 
samengesteld uit levende stenen, gebouwd op de rots de Zoon van 
de levende God. Dit werk wordt voortgezet tot aan Zijn wederkomst 
zoals we in hoofdstuk 16 hebben gezien. Wat haar uitwendige en 
zichtbare getuigenis betreft kan de Gemeente slechts bestaan uit 
twee of drie verlosten van de Heer, in Zijn naam vergaderd. Zij zijn in 
de plaats waar zij wonen de uitdrukking van deze Gemeente en 
bezitten het onuitsprekelijk voorrecht van de tegenwoordigheid van de 
Heer in hun midden (vs. 20). Bovendien bezitten zij het gezag van de 
Heer om te handelen met het oog op Zijn heerlijkheid op aarde. Dat 
betekenen de beide daden binding en ontbinding van vers 18. Als 
bijvoorbeeld de heiligen die vergaderd zijn in de naam van de Heer de 
uitsluiting van een boze uitspreekt -dat wil zeggen van een persoon 
die deel uitmaakt van de Gemeente en die in de zonde wandelt en 
weggedaan moet worden, binden zij op hem zijn zonden en laten hem 
in handen van de Heer met wie hij nu direct te maken zal hebben. 
Indien evenwel de Gemeente de pas bekeerde aan de tafel van de 
Heer ontvangt verenigt zij zich met zijn vruchten en erkent het werk 
dat in hem is gebeurd. Als zij wanneer zij een gelovige toelaat die zich 
had afgewend van de weg van de gehoorzaamheid en die in zijn ziel 
hersteld is, de last ontbindt die op deze ziel woog bekrachtigt de 
hemel haar beslissing. 

Toen de Heer na Zijn opstanding in het midden van de Zijnen 
vergaderd was, blies Hij in hen en zei: ‘ontvangt de Heilige Geest...’ 
Johannes 20:22 en 23). Het gaat daar om het gezag dat de Heer aan 
de apostelen gaf in betrekking tot de zending die Hij hun gaf om de 
boodschap van vergeving en heil voor allen te verkondigen. Als het 
Evangelie aangenomen werd, zoals het geval was met de drie 
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tweeduizend bekeerden op de Pinksterdag, kon Petrus hun een 
volledige vergeving aankondigen en met gezag van de Heer de last 
ontbinden van hun zonden. In het geval van Simon de tovenaar die ‘in 
een bittere gal en banden van de ongerechtigheid was’ (Hand. 2:37–
41) weigert Petrus hem de vergeving te verkondigen en bindt op hem 
zijn zonden (Hand. 8:18-24). Als een ziel het Evangelie weigert 
worden haar zonden op haar gehouden en wordt het juk van haar 
ongerechtigheden door de hand des Heren op haar hals gebonden 
(Klaagl. 1:14). 

Behalve het apostolisch gezag door de Heer in Johannes 20 
gegeven, had Petrus van Hem een bijzondere opdracht ontvangen, 
namelijk om door de prediking van het Evangelie de deur van het 
Koninkrijk der hemelen te openen voor de Joden (Hand. 8 en 10). Wij 
hebben reeds gewezen op het feit hoe hij het gezag dat de Heer gaf 
gebruikt om te binden en te ontbinden naar Mattheüs 16:19. Nu is het 
enige gezag dat de Heer op aarde erkent het gezag dat Hij aan de 
Gemeente gegeven heeft en dat moet uitgeoefend worden in 
volledige afhankelijkheid van Hem. Daarom voegt de Heer na te 
hebben gesproken over de uitoefening van dit gezag er een 
aanmoediging tot gebed bij. Let op de belangrijke plaats die het gebed 
heeft in het persoonlijk en gemeenschappelijk getuigenis van de 
gelovigen op aarde. Dit feit wordt op een treffende manier 
beklemtoont in Handelingen. Voordat zij werden aangedaan met 
kracht uit de hogere (Hand. 1:4) ‘volhardden zij allen eendrachtig in 
het gebed, terwijl zij wachtten dat de verheerlijkte Heer hun de Heilige 
Geest zou zenden (zie ook Hand. 2:42, 4:23-31, 6:4 enz.). 

Zo is de eerste gemeentesamenkomst waaraan de Heer zijn 
tegenwoordigheid beloofd heeft de gebedssamenkomst. Men moet dit 
karakter van beloofde zegeningen (vs. 19) niet beperken tot een 
vergadering als gemeente. Als twee broeders overeenstemmen om 
iets aan de Heer te vragen en zij laten zich leiden door de Heilige 
Geest en het Woord kunnen zij steunen op de belofte van dit vers, 
zonder dat ze vergadert zijn als ‘vergadering’. De overeenstemming is 
de absolute onderwerping aan het Woord. Als wij dat verwerkelijken 
zullen we niets vragen, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, dat 
niet is naar de wil van God. En in dit geval kunnen we verzekerd zijn 
van de verhoring van onze gebeden (Joh. 15:7). 

Vers 18-20. Deze verzen hebben betrekking op de tijd die 
volgde op de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. 
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Terwijl Hij bij zijn discipelen was, vóór Zijn dood en opstanding, 
begrepen de discipelen nog niet wat de Gemeente was. Toen hun de 
Geest was gegeven deed Hij hun hun hemelse positie verwerkelijken, 
hun voorrechten en hun verantwoordelijkheden. De Gemeente werd 
gevormd op de Pinksterdag. Door de doop met de Heilige Geest en 
door de dienst van Paulus begrijpen de heiligen er het karakter van en 
haar eenheid met het verheerlijkte Hoofd.  

Vers 20 heeft de sleutel van alle zegeningen die voort komt uit 
het vergaderen van de heiligen op aarde. Let op zeven belangrijke 
waarheden in de woorden van de Heer:  

1. Waar. Op aarde is een goddelijke plaats, geheiligd door Zijn 
tegenwoordigheid en waarheen we moeten gaan in het gevoel 
van deze tegenwoordigheid.  

2. Twee of drie. De zwakste uitdrukking van de hoeveelheid.  

3. Vergadert zijn. Een goddelijke vergadering gevormd door de 
kracht van de Heilige Geest, werkend in de harten en hun doen 
gevoelen de behoefte te om zich in de tegenwoordigheid van de 
Heer te bevinden.  

4. In Mijn naam. Een goddelijk gezag wordt aan dit samenzijn 
verzekerd, dat van de Heer zelf van wie de Persoon en rechten 
worden erkend door hen die Hij zo rondom Hem zelf vergaderd.  

5. Ik ben. Een goddelijk Persoon wiens heerlijkheid reeds 
verkondigt was vóór Zijn openbaring in het vlees en die nu 
schittert in al haar pracht.  

6. Daar. Een goddelijke tegenwoordigheid kenmerkt zo deze 
vergaderplaats.  

7. In het midden van hen. Een goddelijk middelpunt Is 
geopenbaard en trekt de harten aan van hen die de Heer 
liefhebben en vereren. Zo is Hij persoonlijk bij de Zijnen 
aanwezig, hoewel afwezig en in de heerlijkheid.  

Het laatste vers van Mattheüs bevat een troostvolle belofte ‘zie 
Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de eeuw’. Men 
moet onderscheid maken tussen de twee beloften. In de eerste tekst 
verzekerd de Heer ons dat Hij in het midden zal zijn van zijn 
vergaderde heiligen. In de tweede verklaart Hij ons dat Hij met ons zal 
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zijn tot aan zijn openbaring in heerlijkheid. Iedere gelovige 
verwerkelijkt deze laatste belofte als Hij met Hem wandelt. 

Wat het samenkomen rondom de Heer betreft, waaraan Hij zijn 
tegenwoordigheid heeft beloofd, herinneringen we aan 
Deuteronomium 12:5 en 2 Kronieken 7:15. Daar zien we hoe kostbaar 
het voor het hart van God is de plaats die Hij verkoren had om daar 
Zijn Naam te vestigen en hoe Zijn oren zullen luisteren naar het gebed 
op die plaats. Dit waar Mijn ogen en Mijn hart zullen zijn al de dagen 
(Ps. 133:3). Evenals in Israël heeft de Heer een plaats verkoren waar 
Hij in genade woont, daar ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn 
Naam’. Even groot en werkelijk als de zegen, is die verbonden is met 
zulk een vergadering, even bedroevend is de aanmatiging dat men dit 
grote voorrecht verwerkelijkt zonder gehoorzaamheid aan de Heer en 
aan zijn Woord. Als het gezag van de Heer, uitgedrukt door Mijn 
Naam niet wordt erkend, zijn zij die samenkomen niet werkelijk 
vergaderd in de Naam van de Heer. Een broeder heeft eens gezegd: 
‘van het ogenblik af dat de vergadering bewees een eigen gezag te 
hebben verliest ze haar karakter van Gemeente’. Het is droevig om te 
zien hoezeer in onze dagen het gezag van de Heer en van zijn Woord 
miskend wordt in de kerk. Men vermeerderd de godsdienstige 
verenigingen terwijl men zich luid beroept op de Naam en de 
tegenwoordigheid van de Heer, terwijl men zijn rechten miskend. Zijn 
Naam vergadert, evenals deze gezegende Naam redt (Hand. 3:16). 
De eerste samenkomst met Zijn tegenwoordigheid was tot het gebed 
(vs. 19). Het centrale voorwerp van de vergadering is de tafel van de 
Heer en de gedachtenis van zijn lijden (1 Kor. 10 en 11).  

Wij hebben nog een derde karakter van gemeentelijk samenzijn 
dat tot doel heeft de opbouw van de heiligen (1 Kor. 14). Wij genieten 
een heel bijzondere zegen als we vergaderd zijn op de eerste dag van 
de week om brood te breken, totdat Hij komt. De belofte die de Heer 
aan Zijn volk had gegeven hen te beschermen tegen elke aanval van 
iedere vijand, als zijn stammen drie keer per jaar naar Jeruzalem 
zouden gaan om voor zijn aangezicht te verschijnen (Ex. 34:23, wordt 
voor ons verwerkelijkt in de bescherming door Hem als wij Zijn Woord 
gehoorzamen.  

Vers 21-23. Zeven is het getal van de volheid. Vertienvoudigd 
en vermenigvuldigd met zichzelf heeft in het ons de uitgestrektheid die 
het vergeven van onrecht moet hebben dat ons wordt aangedaan. 
Wat is dit onrecht in vergelijking met de onmetelijke schuld die wij 
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hebben gemaakt tegenover God en die de Heer door Zijn werk heeft 
betaald in onze plaats. Er is dus geen grens aan het vergeven dat wij 
moeten doen aan onze broeders, als daar het werk van berouw in hun 
harten is voortgebracht. 

In de voorafgaande verzen spreekt de Heer over de Geest van 
genade en vergeving die ons tegenover elkaar moet bezinnen. Hij 
verduidelijkt Zijn onderwijs met een gelijkenis die in zijn toepassing de 
omstandigheden van de discipelen overtreft. Mattheüs doet ons meer 
dan de andere Evangeliën de rechten van de Koning der ere kennen. 
Hij is in vernedering gekomen en Mattheüs vertelt ons de gevolgen 
van Zijn verwerping door Israël, hetzij in oordeel over het volk, hetzij in 
zegen voor de heidenen. Daarna de uiteindelijke vestiging van Zijn 
Koninkrijk in macht en in heerlijkheid over het heelal (Ps. 24:7). In 
Psalm 101 vinden wij de ‘troonrede’, de beginselen volgens welke de 
Koning zal handelen als Zijn regering in kracht tot verheerlijking van 
God zal gevestigd zijn. Nu, omdat Hij verworpen is, is de openbaring 
van Zijn heerlijkheid verzet naar later. Toch zijn Zijn rechten erkend 
door Hem die gezegd heeft: ‘zet U aan Mijn rechterhand’ (Ps. 110:1). 
Het Koninkrijk der hemelen is ingewijd en de Koning nog verborgen in 
de heerlijkheid. Zij die er toe behoren zijn geroepen de 
karaktertrekken van Zijn Koninkrijk te openbaren in het lijden door Zijn 
voetstappen te volgen in gehoorzaamheid aan Zijn Woord, in 
nederigheid, liefde en praktische gerechtigheid.  

Vers 25. De slaaf kon zijn schuld niet betalen. Door dit beeld wil 
de Heer ons leren het zedelijk verval van de mensen, in het bijzonder 
Zijn volk, door het onderwijs van Mattheüs. Maar ook de oneindige 
eisen van de goddelijke gerechtigheid die wij hebben beledigd en 
waaraan voldaan moeten worden. De schuld was enorm maar 
barmhartigheid ontsloeg hen en schold hen de schuld kwijt (vs. 27). 
Zo waren de wegen van God tegenover zijn opstandig en 
tegensprekend volk. Niet alleen had dit volk de wet overtreden, maar 
het had de Messias verworpen. Zijn lang geduld met Zijn volk wordt 
voorgesteld door het vergeven aan de slaaf die niet betalen kon. Op 
het kruis kwam Christus tussenbeide met deze woorden: ‘Vader 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34). Als 
antwoord werd aan dit volk een tijdelijke vergeving verleend en het 
Evangelie werd hen verkondigt na de uitstorting van de Heilige Geest, 
bij monde van de apostelen. Maar toen dezelfde boodschap aan de 
heidenen werd verkondigd verzetten de Joden zich daartegen met alle 
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macht. Dit gedrag wordt door de Heer aangekondigd en verduidelijkt 
door het gedrag van de slaaf in deze gelijkenis.  

Vers 28. De geringe som die hem de andere slaaf schuldig was 
verduidelijkt ook het weinige belang van het ongelijk dat ons wordt 
aangedaan, vergeleken bij de enorme schuld van zonden tegenover 
God begaan. Behalve zijn profetisch karakter heeft deze gelijkenis 
dus een praktische toepassing die zeer belangrijk is voor allen die 
belijden de vergeving van God te hebben ontvangen en die soms 
moeite hebben om tegenover anderen die genade te tonen die zij zelf 
hebben genoten. En als wij dan vergeven hoe dikwijls hebben wij 
moeite het ongelijk van onze broeders te vergeten, terwijl God nooit 
meer om zijn zonden herinnert (Hebr. 10:17). 

Nadat de slaaf zijn mededienstknecht in de gevangenis heeft 
gezet, ondanks zijn smeken om geduld, wordt dit onbarmhartige 
gedrag aan de Meester gemeld.  

Vers 32-34. Dat zijn voor de Joden de gevolgen geweest van 
Zijn verwerping van genade en van de haat tegen hen die de 
vergeving verkondigden door het geloof aan de heidenen (1 Thess. 
2:14-16; Rom. 10:21). De toepassing van deze gelijkenis is ook 
belangrijk voor ons. God heeft met ons in oneindige genade 
gehandeld. Wij moeten elkaar vergeven naar Efeze 4:32. In Zijn 
rechtvaardig bestuur handelt God met ons naar de manier waarop wij 
onze broeders behandelen (Matt. 5:7; Ps. 18:25). Als wij hard en 
onbarmhartig tegenover anderen zijn en bezield met slechte 
gevoelens naar hen, zal God veroorloven in Zijn bestuur dat wij op 
dezelfde manier behandeld worden zoals wij hen behandeld hebben 
(Mark. 4:24).  

Vers 34 is een treffende schildering van de huidige toestand 
van Israël. Sinds 2000 jaar verstrooid onder de volken die hun beulen 
zijn. Toch zijn er beloften van genade voor dit verblinde volk dat 
getroffen is door de toorn in het bestuur van God, ‘tot het alles betaald 
heeft’. Als het ‘het dubbele zal ontvangen hebben vooral zijn zonden’, 
zal zijn tijd van nood voorbij zijn en zal God zeggen wat in Jes. 40 
:1en 2 wordt aangehaald. Zijn ongerechtigheid zal vergeven worden 
en God zal al zijn zonden vergeven. Dan zal het verbrijzelde en 
gebroken Israël rouw bedrijven, zijn dwaasheid belijden en zijn trots 
en ongeloof. In die betekenis zal het al zijn schuld betalen en zal in 
het werk van zijn Messias vergeving en vrede vinden (Jes. 53:4, 5). 
De Psalmen spreken dikwijls door de profetische geest over de nood 
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van het overblijfsel van het einde dat onder het gewicht van Gods 
toorn staat, en over zijn vertrouwen dat er bevrijding zal komen (Ps. 
90:11 – 15). Als de getrouwen zullen zien op Hem die gewond is voor 
hun overtredingen, zullen zij genieten van de vrede die Hij gemaakt 
heeft. Dan zullen ze Psalm 30:6 kunnen zeggen. In plaats van haat en 
ongeloof zullen ze vervuld worden met de wens aan de volken de 
rijkdommen van de goddelijke barmhartigheid te verkondigen (Jes. 
12:3-5). 

Laten we voor ons zelf onthouden het onderwijs van deze 
gelijkenis. Men zal eenmaal rekenschap moeten afleggen voor de 
grote Koning. Omdat we in het Koninkrijk zijn ingegaan moeten wij 
ook wandelen naar zijn beginselen. Een belangrijk beginsel, in 
volmaaktheid geopenbaard door de Heer op aarde is genade en 
vergeving. Barmhartigheid moet onze harten vervullen en als de 
zondaar berouw heeft moet de liefde altijd overwinnen. Wij moeten 
bereid zijn altijd te vergeven. Het gaat hier niet om de tucht van de 
Gemeente over het kwaad maar over persoonlijke onrecht die ons is 
aangedaan. De geest van het Koninkrijk wordt nu op aarde openbaar, 
niet door uitwendige kracht maar in nederigheid en zachtmoedigheid, 
de vrucht van onze gemeenschap met de Vader. Als wij Goddelijke 
gunst genieten zullen wij geen eer en heerlijkheid najagen, maar we 
zullen tevreden zijn niets te zijn en te wandelen met de ootmoedigen 
in een Geest van genade en vergeving. Zo zullen wij getuigen zijn van 
Hem die zachtmoedigheid en nederig van hart is en zullen Zijn 
vertegenwoordigers zijn die handelen als door Hem. 
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MATTHEÜS 19 

Vers 1. Hiervoor lazen wij dat Jezus en zijn discipelen ‘zich in 
Galilea ophielden’, (17:22). In dit land wat door de Joden veracht was 
om de vermenging van de Joodse bevolking met de volken (Galilea 
der natiën,4:15) bevond zich in hoofdzaak het godsdienstig overblijfsel 
dat zich aan de Heer gehecht had. Daar beval Hij na Zijn opstanding 
zijn discipelen heen te gaan (28:10). Nu nadert Hij Judea waar Hij 
gaat lijden en sterven. Hij zal willen binnengaan, niet als de grote 
Koning verheven op zijn troon, maar op het kruis. Deze stad verkozen 
om eenmaal de plaats van de openbaring van Zijn heerlijkheid te zijn 
kende de tijd van haar bezoeking niet (Luk. 19:44). Het is mooi om te 
zien hoe de Heer tot aan het eind van zijn geduld met Zijn volk, 
hoewel geheel door dit volk verworpen, niet ophoudt zijn genade en 
kracht tot zegen uit te beoefenen (vs. 2).  

Vers 3. Verhard door het verachten van de genade van Jezus 
zoeken deze Farizeeën de Heer in tegenspraak met de voorschriften 
van Mozes te brengen. De wet had de echtscheiding toegelaten om 
de hardheid van de mensen tot wie de wet zich richt. Maar het was 
een afwijking van de door God ingestelde orde in de schepping. Nadat 
de mens in het vlees geoordeeld is en terzijde gesteld is op het kruis 
en God een nieuw leven en de huidige Geest gegeven heeft, zijn wij 
in staat gesteld de wanorde te oordelen die door de 
ongehoorzaamheid van de mensen is teweeggebracht. Als antwoord 
aan hen die Hem kwamen verzoeken brengt de Heer ze terug naar de 
door God ingestelde orde. Een orde die wij eerbiedigen moeten, 
waartoe de kennis van de genade ons in staat stelt.  

Vers 5. Bij het huwelijk moet de man zijn ouders verlaten om 
hoofd van het gezin te worden. Een nieuw gezin is gesticht, een beeld 
van Christus en de Gemeente. Zoals de beide echtgenoten ‘één vlees 
zijn’, zo is de Gemeente verenigd met haar Hoofd. ‘Been van zijn 
been, vlees van zijn vlees’. Zij heeft deel aan het leven van de laatste 
Adam, overwinnaar over de dood en is het voorwerp van Zijn tederste 
liefde. 

Als in de huwelijksbetrekkingen de Goddelijke orde wordt 
gehandhaafd zijn zij een levend getuigenis van de heerlijke 
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verborgenheid van de eenheid van Christus en de Gemeente, die nu 
geopenbaard wordt door de Heilige Geest in het Woord. Men ziet 
daardoor hoe belangrijk het is dat christelijke echtgenoten zich 
inspannen om tegenover elkaar de Goddelijke vermaningen in 
onderwerping aan de Heer te verwerkelijken zodat hun eenheid altijd 
het gezegende beeld is van de eenheid van Christus en de gemeente. 
De openbaring van de heerlijkheid van het Koninkrijk en van de 
hemelse plaats van de Gemeente, verre van het belang van deze 
natuurlijke wandel te verminderen en bij de schepping ingesteld, doet 
de banden slechts in waarde stijgen totdat hun diepe betekenis (in 
beeld) wordt aangetoond. Als de mens scheidt ‘wat God verenigd 
heeft’ werkt hij de door God ingestelde orde omver en verduistert het 
getuigenis betreffende het voornemen van Zijn liefde toen Hij man en 
vrouw schiep. Dat voornemen was om aan Christus, de laatste Adam, 
een Bruid te geven. Geen mens heeft het recht het huwelijksleven te 
verbreken (Luk. 16:18). De Heer voegt een belangrijk woord toe aan 
het voorafgaande in Markus 10:9-12 ‘al die zijn vrouw zal verstoten en 
een andere trouwt, doet overspel tegen haar’. In Mattheüs 5:31-32 
staat waar een man zijn vrouw er toe brengt in het geval van 
verstoten: ‘die maakt dat zij overspel doet’. In de toestand van 
wanorde en bederf door de zondeval van de mensen veroorzaakt kan 
het gebeuren dat het huwelijk verbroken wordt door ontrouw van een 
van de echtgenoten. Als dit uiterste geval in de familie van God zich 
zal voordoen moet de getrouwe wachten in ootmoed en gebed op de 
aanwijzingen van de Heer, wat zijn gedrag moet zijn tegenover de 
schuldige. Hetzij dat deze herstelt wordt, hetzij dat deze in de boze 
weg volhardt. De Heer beware ons er voor dat wij uit Zijn woorden die 
Hij gesproken heeft geen gevolgtrekkingen maken die er niet inliggen 
en die ons gedrag en onze wensen zouden kunnen rechtvaardigen. 
Niet zonder reden staat in de vermaningen die ons gegeven worden 
om ons te waarschuwen tegen de zonden van het vlees, overspel aan 
het hoofd (Gal. 5:19; Ef. 5:3; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:4). En zoals alle 
zonden aan het oordeel onderworpen zijn staat er heel in het 
bijzonder dat God de overspelers en de hoereerders zal oordelen 
(Hebr. 13:4).  

Vers 10-12. De Heer verbetert hun gedachten door te zeggen 
dat het, tenzij iemand een bijzondere gave van God heeft, normaal en 
volgens de bij de schepping ingestelde orde is dat de man trouwt en 
rekenend op Zijn Hulp om de verantwoordelijkheden, de 
moeilijkheden en de oefeningen die voortkomen uit de moeilijk 
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huwelijksbetrekkingen het hoofd te bieden. Met het oog op een 
bijzondere dienst kan het gebeuren dat de Heer aan een van de 
Zijnen de genade verleend alleen te blijven. Dus buiten de 
huwelijksbanden zoals Paulus die de barmhartigheid van de Heer 
gekregen heeft om ongetrouwd te zijn (1 Kor. 7:25). Die deze genade 
ontvangen heeft zal de eerste zijn om de heiligheid van de 
huwelijksbanden en hun onverbrekelijk te erkennen. 

Veel zusters worden geroepen om alleen te blijven. Mogen zij 
verwerkelijken dat het doel van de Heer is haar door deze eenzame 
weg te laten gaan zodat zij geheel gewijd kunnen zijn aan Zijn dienst. 
Als zij aan Christus gehecht zijn, die haar tegenwoordige en eeuwige 
geluk heeft gewild, zal zij gelukkig zijn Zijn wil voor haar aan te nemen 
door zich te beijveren om ‘bezorgd te zijn over de dingen van de Heer, 
opdat zij heilig is naar lichaam en geest’ (1 Kor. 7:34, lees ook vers 
25-28 en 32-36).  

Vers 13 en 14. Het is treffend te zien de plaats die kleine 
kinderen in Mattheüs innemen. Te meer treffend is dit daar Mattheüs 
ons de Heer hier voorstelt in Zijn heerlijkheid en koninklijke rechten. 
Laten we verder opmerken dat de Heilige Geest ons niet alleen bezig 
houdt met dit goddelijke verhaal en met Zijn toekomstige heerlijkheid, 
maar ons ook Zijn vrijwillige vernedering toont toen Hij op aarde 
kwam. Niet om gediend te worden maar om Zijn leven te geven als 
rantsoen voor velen. De Koning die is neergedaald in het midden van 
Zijn volk dat ellendig en gevallen was, vond Zijn vreugde in wat klein 
en zonder uiterlijk vertoon is onder de mensen. In deze wereld worden 
kleine kinderen gemakkelijk vergeten, veronachtzaamd of met 
onverschilligheid behandeld. Maar zo deed de Heer niet. Hij stelde 
belang op een bijzondere manier in deze lieve kleine wezens die een 
onsterfelijk ziel hebben en voor wie Hij zijn leven zal geven. Matt. 
18:11). Zij zijn van nature verloren omdat zij tot een zondig geslacht 
behoren. Maar zij zijn vóór de verantwoordelijke leeftijd behouden 
door het werk van het kruis. Hij heeft zichzelf voor hen gegeven en 
zodoende het voornemen van de Vader ‘die niet wil dat een van deze 
kleinen verloren gaat’ vervullen. Kleine kinderen zullen een grote 
plaats in het Koninkrijk hebben als het in heerlijkheid gevestigd zal 
worden (Ps. 8:3, 22:31). De zedelijke karaktertrekken van kinderen 
worden verduidelijkt door die van kleine kinderen. Nederigheid, 
vertrouwen; trekken die de genade alleen kan voortbrengen in hen die 
groter geworden zijn in ongehoorzaamheid. Daarom zegt de Heer ‘als 
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gij u niet bekeert en wordt als kleine kinderen, zult gij het Koninkrijk 
der hemelen niet ingaan’ (18:3).  

Vers 13. De oplegging der handen was een daad van 
eenmaking. Als de Heer dit doet drukte Hij zijn liefde uit voor deze 
kleine schepselen en riep over hen de zegen van de Vader. Op het 
kruis nam Hij hun plaats onder het oordeel van God in, evenals van 
allen die de Vader Hem gegeven heeft en wiens zonden Hij gedragen 
heeft op het hout. Op hetzelfde ogenblik dat de zondaar zich bewust 
van zijn schuld voor God, door het geloof aanneemt het getuigenis 
van de oneindige waarde van Zijn verlossingswerk, wordt de 
Goddelijke gerechtigheid Hem toegerekend. Hij is dan bevrijdt van de 
toorn en deelgenoot gemaakt van het eeuwige leven en van het heil. 
Het is kostbaar om te zien de volmaakte afhankelijkheid van de Vader 
die de gehoorzame en vernederde Mens toonde. Hij bad terwijl Hij 
hun de handen oplegde. Deze handoplegging werd altijd gedaan in 
een Geest van gebed zoals in de eerste tijden. De Gemeente te 
Antiochië, zich een willen makend met Barnabas en Paulus in hun 
arbeid van evangelisatie deed dat in afhankelijkheid van de Heer: 
‘toen vastten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbend lieten 
ze hen gaan’ (Hand. 13:3). Wij geloven niet dat in een tijd van verval 
zoals in onze tijd, wij geroepen worden om iemand de handen op te 
leggen. Maar het is onze dure plicht ons te verenigen door volhardend 
gebed met hen die de Heer trouw dienen in de weg van de 
gehoorzaamheid. Opnieuw zien wij hoe weinig de discipelen op de 
hoogte waren van de gedachten van genade van de Heer. Gedurende 
Zijn dienst op aarde openbaarden zij onophoudelijk hun 
ongeschiktheid om de gedachten te begrijpen en het gebrek aan 
gemeenschap met Hem in Zijn arbeid van de liefde. ‘De discipelen 
bestraften zij die ze brachten’. Waarom de Heer lastig vallen voor zulk 
een onbeduidende reden? Dat was hun egoïsme en onwetendheid. Zij 
hadden dus geen acht geslagen op het onderwijs uit het vorige 
hoofdstuk over de kleine kinderen. ‘Jezus nam het zeer kwalijk’ (Mark. 
10:14).  

Vers 14. Hoe gemakkelijk kunnen wij door ons gebrek aan 
trouw en wijsheid de kinderen verhinderen tot Jezus te komen. Het 
kwaad heeft bij hen nog niet zijn ontwikkeling gevonden. Tot Jezus te 
komen is voor hen gemakkelijker dan voor hen die in de zonde zijn 
ingeslapen en die met verachting Zijn aanbod van genade afslaan. 
Wat een getuigenis krijgen wij niet van de val van de mensen door het 
feit dat, hoe meer zijn verstand ontwikkeld wordt hoe meer zijn wil 
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verdorven en tegengesteld wordt aan die van God. Hij doet het kwade 
hoe langer hoe meer. Dat veroordeelt zijn geweten en verwijdert zich 
altijd meer van Hem die hem zou willen zegenen en bevrijden. Zo is 
het niet met een kind dat, al heeft het een boze natuur, nog niet de 
stem van liefde van de Heiland heeft afgewezen. Het is dan ook 
ernstig van de discipelen ze af te wijzen toen de Heer zich gereed 
maakte om ze te zegenen. Zij openbaarden geenszins de 
karaktertrekken van genade die zij moeten vertonen die in het 
Koninkrijk der hemelen ingaan. De trotse hoogmoed waarmee zij 
doortrokken waren is de bedroevende trek van de gevallen natuur die 
wij allen zo gemakkelijk openbaren en die ons de kleinen doen 
verachten, terwijl de volmaakte nederigheid van de Heer Hem Zijn 
vreugde in hen doet vinden. Denk aan 1 Petr. 3:4, een zachtmoedige 
en stille geest. ‘Dezulken is het Koninkrijk der hemelen’. Dat wil niet 
zeggen dat alleen kinderen er binnen gaan, maar dat de zedelijke 
karaktertrekken van nederigheid en vertrouwen die kinderen vertonen 
de trekken zijn die de goddelijke genade bij de kinderen van het 
Koninkrijk voortbrengt. Lees Mattheüs 18:3). Het is leerzaam te 
overdenken de verschillende karaktertrekken die zij vertonen en die 
deel uitmaken van het Koninkrijk. Dit Koninkrijk is het toneel van de 
tegenwoordige zegen en de toekomstige heerlijkheid waarvan we niet 
kunnen genieten dan door het werk van Christus. Hij die Zijn leven 
heeft gegeven om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dit 
heeft Hij gedaan door Zijn werk van genade in onze zielen. Door dit 
werk wat de vrucht is van de werking van Zijn Geest en van Zijn 
Woord in ons, worden wij bekeerd van de afgoden tot God en 
deelgenoot gemaakt van een nieuw leven dat ons aan Hem verbindt. 
De ongelovige Joden waren overtuigd dat het Koninkrijk, als kinderen 
van Abraham, hun als recht toekwam en dat zij er zouden ingaan -om 
zo te zeggen ambtshalve - als de Koning in heerlijkheid zal 
geopenbaard worden. Maar de Heer toont hun aan dat daar niets van 
waar is en dat zonder geloof in Hem zij buitengeworpen zouden 
worden. In 11:12 zegt Hij: ‘het Koninkrijk wordt met geweld 
ingenomen en geweldenaars rukken het weg’. Dat wil zeggen 
krachten van het geloof is nodig om de moeilijkheden te overwinnen 
die zich verzetten tegen ons ingaan in het Koninkrijk. Want wij leven 
op een terrein waar satan de wereld en het vlees daartoe verenigen. 
Genade brengt voort bij hen die tot het Koninkrijk behoren en die er in 
gegaan zijn door het werk van Christus, zedelijke 
karaktereigenschappen die God welbehaaglijk zijn. Dit is vertrouwen, 
de geestelijke kracht, nederigheid, afhankelijkheid, afschuw van het 
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kwaad, zachtmoedigheid, afzondering van de tegenwoordige eeuw, 
liefde voor de verworpen Heer, gevoel van onze onwaardigheid. 
Mattheüs dringt meer dan de andere evangelisten aan op deze 
trekken van de kinderen van het Koninkrijk.  

Vers 15. Niets kon de Heer verhinderen zijn werk van liefde te 
doen. Ondanks alle hinderpalen die de vijand op Zijn weg opstapelde. 
Hij werkte in genade en zette Zijn weg voort, de weg die naar het kruis 
leidde waar Hij werd ‘voleindig’ (Luk. 13:32, door het lijden. Zo is Hij 
geworden de bewerker van het eeuwig heil voor allen die Hem 
gehoorzamen.  

Vers 16-26. Vers 16. Een ernstige vraag stelt de rijke jongeling. 
Is er op aarde iemand die door het goede dat in hem is voor God kan 
komen en in het Koninkrijk kan ingaan als dat in heerlijkheid zal 
geopenbaard worden? Het onderwijs dat volgt bewijst op een 
onomstotelijke wijze dat dit onmogelijk is. Naar de gedachte van deze 
man was het eeuwige leven deel hebben aan de zegeningen en de 
heerlijkheid van het Koninkrijk van de Messias. De Joden hadden 
klaarblijkelijk niet de openbaring van het eeuwige leven in de Zoon die 
op aarde is gekomen, zoals wij dat bezitten door het geloof in Hem. 
Het eeuwige leven is de vrucht van de openbaring van de Vader in de 
Zoon (Joh. 17:3). Het brengt ons in een nieuwe betrekking met de 
Vader, gegrond op de dood en opstanding van Christus en ook tot het 
genot van de hemelse dingen (Joh. 3:12). Als gevolg van Zijn 
verwerping heeft de Heer ze ons doen kennen en heeft er ons 
ingevoerd door Zijn werk op het kruis. 

De wet beloofde het leven op aarde aan de die haar volbracht. 
Zij ging niet verder want God wist dat geen mens ertoe in staat zou 
zijn en dat de genade moest tussenbeide komen in Zijn Zoon. De wet 
die geen kracht gaf heeft de overtreding overvloedig gemaakt; zij is 
gegeven met het doel de mens te overtuigen van zijn wanhopige 
toestand. Deze jongeling kende zijn verval niet. Daarom vraag Hij: 
‘wat zal ik goed doen?’. Terwijl de stokbewaarder wist dat hij verloren 
was, daarom roep Hij uit: ‘wat moet ik doen om behouden te worden?’ 
(Hand. 16:30; Jes. 6:5) ‘ik ben verloren’. God geeft daar onmiddellijk 
het antwoord. De vurige kool van het altaar sprak van het goddelijk 
oordeel dat de Heer Jezus zou treffen in plaats van schuldige. Jesaja 
kan dan ook dit Woord van genade uit de mond van de seraf horen: 
‘uw ongerechtigheid is weggenomen’. Jesaja leefde nog onder de wet 
die de mens op de proef stelde. Maar van zijn onwaardigheid bewust 
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leerde hij dat de offerande onder de wet gebracht en van een 
uitmuntender werk in de toekomst, krachtens welk God tevoren de 
berouwhebbende schuldige kon vergeven. Hij had reeds een straal 
van genade doen schitteren in deze woorden: ‘barmhartig en genadig 
is de Heer, lankmoedig en groot van goedertierenheid’ (Ex. 34:6 -7). 
Dat begrijpen de mannen van het geloof van deze bedeling. Want de 
verborgenheden van de Heer zijn voor die Hem vrezen (Ps. 25:14). 

Hoewel hij beweerde dat hij de wet van zijn jeugd af had 
onderhouden voelde hij zich onbehaaglijk in zijn geweten. Hij voelde 
dat alles niet in orde was tussen zijn ziel en God. Omdat hij dacht nog 
iets te moeten doen dat hij niet gedaan had kon het onmogelijk anders 
zijn. Omdat hij zulk een vertrouwen in zichzelf had stelt de Heer hem 
de eisen van de wet voor, door hem te herinneren aan de bevelen die 
de mens in zijn uiterlijk gedrag nog kon volbrengen. In Markus en 
Lukas noemt de jongeling de Heer: ‘goede Meester’. Maar de Heer 
weigert deze titel die, in de gedachten van zijn ondervragers 
eenvoudig betekende dat hij Hem erkende als een goede leraar die 
hem nuttige waarheden kon onderwijzen, maar niet als de Zoon van 
God. Hij voegt er dan ook aan toe: ‘Een is goed’. Een woord dat allen 
verwaandheid van de jongeling afsneed. Als het volk Israël zich zijn 
onmacht bewust was geweest toen de Heer het voorstelde het onder 
het gezag van de wet te plaatsen, had het moeten antwoorden: ‘ga 
voort ons genade te bewijzen’. Wij hebben te veel ervaring gemaakt 
van onze onmacht om niet ter aarde te vallen bij de gedachte dat de 
zegen voortaan van onze gehoorzaamheid zal afhangen. Zij zeggen 
evenwel ‘al wat de Heer gezegd heeft zullen wij doen’. Er was dus de 
proef van de wet nodig om de absolute val van de mensen aan te 
tonen. Het op de proef stellen eindigt met de moord op de Zoon van 
God. De wet wordt samengevat in twee grote bevelen:  

1. ‘Gij zult de Heer uw God liefhebben’.  

2. ‘uw naasten als uzelf’.  

De Heer gaat de jongeling tegenover deze voornaamste eisen 
van de goddelijke wet stellen en hem bewijzen op een onomstotelijk 
wijze dat hij totaal ongeschikt was eraan te beantwoorden, zodat hij 
onherstelbaar verloren was. Hij begint met het tweede gebod: ‘als gij 
wilt volmaakt zijn, ga heen verkoop alles wat gij hebt en geef het de 
armen en gij zult een schat in de hemel hebben. kom, volg Mij’. De 
jongeling was vastgezet. Als je werkelijk je naaste liefhebt als je zelf 
moet het niet moeilijk zijn hen goed te doen door deze stoffelijke 
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goederen aan de armen uit te delen. De goederen waarvan je zoveel 
houd. Ja nog meer, als je God liefhebt met heel je hart, dan heb jij de 
gelegenheid dit te bewijzen. Want Hij is op aarde gekomen, Hij staat 
bij u in Hem die tot u spreekt en zegt: ‘kom, volg Mij’. Wat is het een 
vreugde iemand te kunnen volgen die men met heel zijn hart liefheeft. 
Maar helaas, hij had nog God noch zijn naaste lief. Hij gaat dan ook 
bedroefd heen van Hem die hem gelukkig kon maken voor eeuwig. 
Hoe verschillend met wat Mattheüs de geïnspireerde schrijver die 
alles verlaten had om de Heer te volgen (Matt. 9:9). Het is dus 
duidelijk dat de wet ons niet kon redden. En ook niet tot God brengen 
omdat zij niet anders deed dan onze onmacht openbaren en onze 
afkeer van Hem. Het is van ieder mens waar dat zijn genegenheden 
zich van zijn Schepper hebben afgekeerd en alle gericht zijn op het 
eigen ik, zodat hij God en ook niet zijn naaste liefheeft. 

Als de Heer beveelt Hem te volgen in de verloochening van 
zichzelf voegt Hij daar een machtige aanmoediging bij. ‘Gij zult een 
schat in de hemel hebben’. Een oneindige en eeuwige zegen zal er 
zijn voor ieder die in staat gesteld wordt de Heer te volgen in de weg 
van de dood. Dat is de volmaaktheid die aan de discipel van Christus 
wordt voorgesteld. Maar die kan alleen de vrucht zijn van de werking 
van de Heilige Geest in onze zielen. Voor gelovigen bestaat zij hierin 
dat men door het geloof geniet van de kennis en genot van onze 
hemelse plaats in Christus, de opgestane en de verheerlijkte, om daar 
de karaktertrekken van te vertonen. Het doel van de dienst is ons te 
brengen in de toestand van ‘volwassen man’. Christus is ons leven, 
ons voorwerp, ons voorbeeld en de volheid van Christus. Dat wil 
zeggen tot een volmaakte gelijkvormigheid met Hem in de heerlijkheid 
die wij bij Zijn komst zullen bereiken (Ef. 4:13). In de kracht van Zijn 
opstandingleven en geleid door de Heilige Geest worden wij in staat 
gesteld om te volbrengen wat de wet eist en wat onmogelijk was voor 
de mens in het vlees (Rom. 8:4). Het oordeel dat de wet over de 
overtreder uitsprak is door onze Heer ondergaan. Het heeft ons 
bereikt in Hem. Wij zijn de wet gestorven door de opgestane Christus. 
Wij leven een opstandingleven buiten de macht van de wet die 
teruggekeerd is zoals iemand heeft gezegd, tot de troon van God, met 
alle heerlijkheid die zij ontvangen heeft door de goedkeuring die haar 
op het kruis werd gegeven. Wij zijn helaas niet in staat te 
verwerkelijken wat de genade van ons verwacht. Laten wij ons dus 
door het Woord laten onderzoeken en door dat Woord onderwijzen. 
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Vers 23-26. De Heer wil de discipelen leren dat de rijkdommen 
een grote hinderpaal zijn voor het menselijk hart. Want zij worden een 
afgod die het hart vervuld en het verhinderd Zijn Woord aan te nemen. 
Onder het bestuur van God in Israël waren zij een beloning van trouw 
en een zegen. Toch hadden zij niets te maken met het eeuwige leven 
en men genoot alleen op de aarde er van. De Heer openbaarde een 
hemelse schat die onzichtbaar was en slechts begrepen werd door 
het geloof. Het hart dat veel goederen heeft, heeft veel moeite zijn 
genegenheden op de zegeningen te richten die aan zijn blik 
ontsnappen. De gedachte van de discipelen was dat de rijken, die de 
voorwerpen van een bijzondere gunst van God schijnen te zijn, dichter 
bij het Koninkrijk moesten zijn dan de anderen. Maar de Heer toont 
hun dat dit niet waar is. De vergelijking die Hij geeft (vs. 24) om de 
absolute onmogelijkheid te verduidelijken waarin de mens zich bevindt 
om de zegen te bereiken, betekent alleen dat geen enkel mens in 
staat is uit zichzelf dat geluk te bereiken. Maar voor God zijn alle 
dingen mogelijk.  

Vers 26 ‘en Jezus hen aanziende zijde tot hen: bij de mensen is 
dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’. Deze blik is 
van liefde en macht die aan het werk is tot onze verlossing. Dikwijls 
wordt in het Woord de blik van God voorgesteld als de uitdrukking van 
Zijn belangstelling, zorg en kracht tegenover hen in wie Hij behagen 
vindt om te zegenen (Richt. 6:14; Hos. 14:8; Ps. 32:8).  

Vers 27-30. Petrus meende alles verlaten te hebben om de 
Heer te volgen. Maar hij gaf er zich geen rekenschap van dat hij nog 
altijd zijn eigen ik ongeoordeeld met zich mee droeg en dat hij door 
een smadelijke ervaring zal moeten leren dat hij geen vertrouwen in 
zichzelf kon hebben. De Heer waardeerde niettemin de gehechtheid 
aan Zijn Persoon die zijn discipelen kenmerkte en die de heerlijke 
toekomst deed kennen die voor hen lag.  

Vers 28. het woord ‘wedergeboorte’ staat twee keer in het 
woord, hier en in Titus 3:5. ‘Het bad der wedergeboorte’ drukt de 
waarheid uit van onze deelneming door het geloof aan de dood van 
Christus die een einde maakt aan ons leven van zonden en ons 
invoert in een nieuwe schepping in de opgestane Christus die een 
einde maakt aan ons leven van zonde en ons invoert in een nieuwe 
schepping met wie we zijn verbonden. Alles is dan ook in nieuw voor 
de verloste ziel. Een nieuw leven in haar meegedeeld, zij heeft een 
nieuw voorwerp, nieuwe genegenheden en een nieuw gebied van 
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werkzaamheid, hoewel het vlees toch in ons is en zonder ophouden 
moet geoordeeld worden. De wedergeboorte (28) houdt in de 
invoering van een nieuwe toestand die volgen zal op de oordelen 
waardoor de Heer, de rechter van de levenden deze wereld zal 
verenigen en een einde zal maken aan de wan worden, de 
verontreiniging en de ellende die tegenwoordig heersen in de gevallen 
schepping onder de macht van de vijand. Dan zullen de hemel en de 
aarde het toneel zijn van Zijn macht en heerlijkheid. Hij zal heersen en 
zijn hemelse heiligen zullen met Hem heersen. De ‘12 apostelen van 
het Lam’ (Op. 21:14 zullen een bijzondere plaats in Zijn Koninkrijk 
hebben. Wat niet uitsluit de plaats van alle verlosten die met Hem 
geleden hebben en die deel zullen hebben aan de eerste opstanding 
(Op. 20:4).  

Vers 29. Het eeuwige leven in heerlijkheid zal de volle 
ontplooiing van dit leven zijn dat wij nu door het geloof in de Zoon van 
God ontvangen. Het zal zijn volmaakte ontplooiing hebben als wij 
verheerlijkte lichamen zullen ontvangen en met de Heer in het huis 
van de Vader zullen gaan en in Zijn Koninkrijk. Wij zullen Zijn 
overwinning delen op de dag dat allen zich voor Hem buigen, evenals 
de Bruid van Jozef deel had aan zijn triomf en heerschappij over 
Egypte. De plaatsen van de hemelse heiligen in het Koninkrijk zullen 
in overeenstemming zijn met de trouw, verwerkelijkt door een ieder 
van hen op aarde.  

Vers 30. Een ernstige waarheid eindigt in dit hoofdstuk. De 
kinderen van het Koninkrijk die de eerste plaats in de goddelijke 
zegeningen innemen hebben die verloren door hun ongeloof en hun 
verwerpen van de genade. En de heidenen zijn op de boom van de 
beloften geënt. Maar zij moeten oppassen want zij zullen 
neergehouwen worden als zij niet blijven in de goedheid van God 
(Rom. 11:22). 
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MATTHEÜS 20 

Vers 1-16. deze gelijkenis is de uitlegging of de ontwikkeling 
van het Woord van de Heer in hoofdstuk 19:30. Het Koninkrijk werd 
opgericht toen de verworpen Koning opvoer in de heerlijkheid en 
gezag over alle dingen ontving (Ps. 110:1). In afwachting van de 
openbaring van Zijn heerlijkheid en macht vergadert de Heilige Geest 
sinds de Pinksterdag de kinderen van het Koninkrijk die nu het 
eeuwige leven ontvangen en die deel zullen hebben aan de triomf van 
Christus in Zijn dag. Op welke grond worden de zegeningen van het 
Koninkrijk gegeven? Niet uit werken van de mens maar door genade 
en geloof. Dat is de les van deze gelijkenis. Wij vinden hier 
eigengerechtigheid die de genade aan de heidenen geschonken 
tegenstaat. De eerste geroepenen door God, de Joden worden op die 
manier de laatste, terwijl de door hen verachten - omdat zij zonder 
God in de wereld waren - de eersten worden in de zegeningen die de 
genade hun schenkt. Deze ernstige waarheid wordt aan het einde 
herhaald (vs. 16), wat ons de belangrijkheid ervan toont en ons de 
betekenis ervan geeft. 

Drie dingen moeten we hier onderzoeken:  

1. Hoe roept God de mensen in de tegenwoordige bedeling, de 
bedeling van het Koninkrijk in verborgenheid.  

2. Waartoe roept Hij ze.  

3. Wat zij de beloften die Hij hun doet en de beloningen die Hij aan 
hen zal geven die antwoorden op Zijn roeping. 

Vers 1. God wordt vergeleken bij een Heer des huizes die in de 
morgenstond uitging. Hij ging vroeg Zijn rust verlaten om in genade op 
aarde te arbeiden (Joh. 5:17). Het is de arbeid van de liefde die God 
verricht in Zijn Zoon op aarde, om te zoeken en zalig te maken wat 
verloren was. Dit werk was nodig nadat de zonde de rust van de 
eerste schepping verstoord heeft. De Heer geeft ons hier en kort 
overzicht van de wegen van God die uitlopen op het Koninkrijk. Hij 
begint met de roeping van Israël en het afzonderen van dit volk 
waarmee God zich in betrekking stelde door een verbond met 
voorwaarden. Volgens dit verbond verbindt Hij Zich het te zegenen, 
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mits het volk van zijn kant de wet gehoorzaamde. Figuurlijk 
voorgesteld door de overeenkomst van de heer des huizes met de 
eerste werklieden (vs. 2). Deze eersten toonden dus een bijzondere 
positie, heel verschillend van die van de volgende.  

Vers 3. Hier begint met kracht het werk van de genade door de 
Zoon van God die gekomen is om zich bezig te houden met hen die 
‘zonder God en zonder hoop in de wereld waren’. In welke toestand 
vond Hij ze? Op de markt en zonder werk. De markt beschrijft de 
zedelijke toestand van de mensen die verre van God zijn. Onrust en 
losbandigheid kenmerken die toestand. Nu eens het ene voorwerp 
dan weer het andere treft hen, houdt hen bezig verstrooid hen en 
verontrust hen. Hij houdt er niet van tot zichzelf in te keren en Zijn 
wegen te onderzoeken. Hij denkt niet aan de dingen die boven zijn, en 
ook niet aan zijn onsterfelijke ziel. Op de markt doet de mens niets. 
Luiheid en ledigheid ten opzichte van Zijn eeuwige belangen 
kenmerken hem. God vestigt Zijn blik op hen die gedompeld zijn in 
zorgen en begeerlijkheden van deze tegenwoordige eeuw en Hij roept 
ze door Zijn Woord en Geest: ‘gaat ook gij heen in de wijngaard en 
wat recht is zal Ik U geven’. Hij stelt niet vast wat Hij hun zal geven 
maar door de machtige werking van Zijn genade dwingt Hij ze in Zijn 
wijngaard in te gaan. Zo doet God door Zijn Woord. Het licht schijnt in 
de duisternis, overstroomd onze duistere harten met de kennis van 
Zijn heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus en stelt ons in 
staat Hem te dienen (2 Kor. 4:6). Door de kracht van Zijn liefde 
worden zij die hun leven verknoeien en alleen maar het oordeel 
verdienen Zijn gelukkige slaven, met de zekerheid dat deze God die 
zo goed is zeker zal geven ‘wat recht is’ aan het einde van de 
dagtaak.  

Vers 4. Omdat Hij slechts hun geluk en hun heil wil. Wat een 
tegenstelling tussen deze nuttige en gezegende dienst en het leven 
van de natuurlijke mens dat voorbijgaat ver van God zonder iets dat 
aan Zijn gedachten beantwoordt en aan het doel waarvoor Hij de 
onsterfelijke ziel geschapen heeft, die Hem eenmaal rekenschap zal 
moeten geven van zijn daden op aarde. De mensen kunnen het erg 
druk op aarde hebben, maar als God niet het middel, de bron en het 
voorwerp van hun genegenheden is zal al hun werk zonder vrucht zijn 
en slechts uitlopen op het eeuwig verderf. 

Iemand heeft gezegd: merkwaardig alle arbeiders, behalve de 
eersten staan onder de genade. Zij hebben op dit woord vertrouwd: ‘al 
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wat recht is zal Ik U geven’. Tegenover de laatsten wordt de genade 
op absolute wijze openbaar terwijl de eersten in dienst gingen tegen 
een overeengekomen loon. De zesde, de negende, de elfde ure gaat 
de meester weer uit. Daardoor verduidelijkt de Heer de 
onophoudelijke werkzaamheid van Zijn genade gedurende de hele tijd 
van deze dag van roeping en heil die eindigen zal bij Zijn wederkomst. 
Wij kunnen deze verschillende uitgangen ook zien als een beeld van 
de roeping van God, op verschillende tijdstippen van iemands leven. 
Merk op dat zij van het elfde uur niet eerder waren geroepen, zodat 
men zich niet moet vleien dat onboetvaardige zondaars, die hun hele 
leven de waarschuwing van het Evangelie weerstaan, met de hoop 
nog ter elfder ure de gelegenheid te zullen krijgen het heil aan te 
nemen (vs. 7). Let op de woorden van verwijt die de Heer richt tot de 
laatste geroepenen: ‘waarom staat gij hier de hele dag ledig?’. Hoe 
dringend en ernstig is deze vraag die wij namens de Heer moeten 
richten tot allen die de allerhoogste uitnodiging aan het einde van de 
dag van genade en heil verwachten. Naar dit doordringende woord 
volgt de troost en de belofte ‘gaat in de wijngaard en al wat recht is zal 
Ik U geven’. Als God aan een ziel de berisping van Zijn Geest heeft 
doen gevoelen opent Hij voor hem de deur van Zijn zegeningen en 
laat hem zien door Zijn vriendelijke uitnodiging dat zij tot Hem moeten 
komen om het leven en het geluk te vinden. 

Daartoe roept God de mensen. ‘Gaat werken in Mijn wijngaard’. 
God roept ons Hem te dienen maar daartoe moet de genade ons een 
nieuw leven en de Heilige Geest als kracht van dit nieuwe leven 
geven (1 Thess. 1:9-10). Hij bekeert ons van de afgoden tot Hemzelf, 
de levende en waarachtige God. Hij doet ons de markt van dit leven 
verlaten, die door satan -de god van deze eeuw georganiseerd wordt 
zodat wij Hem zouden dienen die ons verlost heeft van zijn wrede 
slavernij. Hij wil dat wij afstand doen van de begeerlijkheden van deze 
tegenwoordige eeuw en onze genegenheden aftrekken van de 
vergankelijke ijdelheid en om ze te verheffen naar de hemel. De 
verloste ziel trekt zich terug uit de vleselijke vruchten, uit de wereldse 
vermaken en ijdele dingen waarin zij vroeger haar geluk zocht. Zo 
roept God ons tot de arbeid maar niet tot onvruchtbare arbeid. Hij 
zendt Zijn arbeiders in Zijn wijngaard. Hij laat ons de genade van Zijn 
Zoon kennen zodat het leven door het geloof ontvangen vrucht 
voortbrengt tot Zijn heerlijkheid. Het christendom is niet een toestand 
van ledigheid maar van waakzaamheid en ijver. Het is niet 
aangenaam voor het vlees om voortdurend gedood te worden, want 
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het vlees lijdt eronder. De nieuwe mens vindt er zijn rust en zijn 
vreugde en zijn voedsel. Als men Jezus kent is het aangenaam Hem 
lief te hebben en te volgen. De moeilijkheden die de discipelen van de 
Heer tegenkomen komen voort uit inwendige en uitwendige vijanden 
die hun vorderingen belemmeren. Als zij de markt van de ijdelheid 
verlaten en ingaan in de wijngaard van de heer des huizes, verlaten 
zij de dienst van de tiran van wie zij slaven waren, de duivel, het vlees 
en de wereld. Daaruit ontstaat strijd waarvoor wij de gehele 
wapenrusting van God nodig hebben. Dan zullen wij kunnen 
uitroepen: ‘Ik dank God die ons de overwinning geeft door onze Heer 
Jezus Christus’ (Rom. 1:25). 

Het werk waartoe we geroepen worden is oneindig nuttig en 
voordelig. Niet in een woeste en onvruchtbare plaats leidt God ons. 
Maar in een wijngaard die door de aangename vruchten die zij 
oplevert de moeite doet vergeten die de teelt heeft gegeven. De 
vrucht van de wijnstok verheugd het hart van God en van de mensen. 
Het christendom is niet een nutteloze arbeid. Het goddelijke leven dat 
wij ontvangen hebben wordt openbaar door de vrucht van de Geest. 
Dat is de liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, matigheid (Gal. 5:22). Zo wordt de 
christen, die niet alleen de meester die Hem gezonden heeft 
verheerlijkt en eert, een instrument van zegen voor anderen en 
verspreidt om zich heen de welriekende reuk van Christus. Eigenlijk is 
zijn arbeid niet de bron en oorzaak van de vruchten die hij draagt 
maar alleen de genade van de Zoon van God die in hen werkt. De 
evenals de arbeid die men doet om een wijngaard te bouwen niet de 
oorzaak is van de voortgebrachte vrucht, maar de zonnewarmte, de 
dauw en de regen geven aan de wijnstok ranken en het noodzakelijke 
sap voor de vrucht. Zo is het ook de zegen van omhoog die de vrucht 
geeft. Toch roept God ons tot geestelijke kracht, tot afhankelijkheid, 
waakzaamheid, zelfoordeel, zodat de vrucht van het goddelijke leven 
wordt voortgebracht (Joh. 15:5). Niet tot ledigheid maar tot 
vruchtdragen zijn zij geroepen. Vrucht die blijft tot in eeuwigheid (Ef. 
5:9). 

Het zou te wensen zijn dat allen die het christendom belijden 
zichzelf onderzoeken om te weten welke vruchten zij voortbrengen. 
Als zij werkelijk in de wijngaard van de Heer zijn zal men zeker bij hen 
druiven van zachtmoedigheid, goedheid, geduld en nederigheid zien. 
Men zal er de goddelijke vreugde en de machtige vertroostingen van 
de Heilige Geest vinden, die ondersteund en overwinnend maakt in 
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alle verzoekingen en beproevingen. Welke beloning zal de hemelse 
Meester geven aan allen die op Zijn oproep hebben geantwoord? Aan 
de avond van de dag van arbeid en dienst voor Hem ontvangen de 
arbeiders hun loon. Deze beloning is zeker en zal onfeilbaar gegeven 
worden aan de arbeiders op de dag van de grote beloning. De 
onveranderlijke beloften van God zijn ongetwijfeld een machtige troost 
voor kinderen te midden van hun werk en droefheid. Aan Zijn 
betrouwbaar en waarachtig Woord heeft God een eed toegevoegd 
‘omdat door twee onveranderlijke dingen wij weten wij een sterke 
vertroosting zouden hebben’ (Hebr. 6:18). De beloning is voor alle 
arbeiders dezelfde wat een bewijs is dat het in deze gelijkenis niet 
gaat om de verschillende resultaten van de dienst die voor de Heer op 
de aarde zijn verricht en die verschillen naar de meer of mindere 
trouw en toewijding van de arbeiders. De eeuwige heerlijkheid en het 
geluk zullen de vrucht van de zuivere genade van God zijn die wij 
door het geloof ontvangen. Hoewel deze vrucht loon genoemd wordt 
moeten we niet denken dat het een recht is wat verkregen wordt door 
de verdienste van de mens. Wat de verdienste betreft staat deze 
verklaring van de Heer vast, wat ook hun trouw is: ‘wanneer gij zult 
gedaan hebben al wat u bevolen is, zo zegt: wij Zijn onnutte slaven’ 
(Luk. 17:10). Om ons te doen begrijpen dat alles genade is van Zijn 
kant laat de Heer des huizes eerst de arbeiders van het elfde uur 
roepen. Die ontvangen evenwel evenveel als de eerste. Het blijft dus 
waar dat dit loon zal gegeven worden aan Zijn kinderen als gevolg 
van de belofte van God door het geloof aangenomen. Zodoende heeft 
de mens geen reden om zich te beroemen. Een oprechte verloste van 
de Heer, de trouwste arbeider in Zijn wijngaard beroemt zich dan ook 
op niets dan op de zuivere eenvoudige genade van God in Jezus 
Christus. Hij is in zijn geweten overtuigd dat als God Hem naar zijn 
verdienste wil behandelen hij niets anders dan het oordeel kan 
verwachten. Toch laten wij niet vergeten dat deze beloning volgt op 
de arbeid. Het geloof wordt openbaar door de werken die er de vrucht 
van zijn; het geloof zonder de werken is dood (Jak. 2:20). 

Het murmureren van de eerste arbeiders is het gevolg van niet 
geoordeelde eigen gerechtigheid en brengt ons ertoe te geloven dat 
deze geroepenen de Joden waren die trots op hun voorrechten zijn en 
boos omdat de genade hen even hoog stelde als de volken. Deze 
tegenstand tegen de soevereine genade van God heeft van dit volk de 
grote vijand van het Evangelie gemaakt en heeft het zijn voorrang in 
de zegen doen verliezen. Daarom voegt Hij deze ernstige zin er aan 
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toe: ‘de laatste zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten’ (vs. 
16). Dit woord verkondigt het feit dat de genade de eerste plaats 
gegeven heeft aan hen die op de laatste plaats stonden, terwijl de 
Joden voor een tijd verworpen zijn om hun weigering van de genade. 
Zoals ook de oudste zoon uit Lukas 15 weigeren zij de feestzaal 
binnen te gaan met de zondaars uit de heidenen die zij verachten. Zij 
zullen ertoe gedwongen worden aan het eind van hun geschiedenis 
en zullen de Heer loven voor Zijn barmhartigheid. ‘Dan zullen de 
volken zich verheugen met dit volk dat zo lang opstandig was,’ Deut. 
32:43). Als dit de laatste plaats zal ingenomen hebben zal de genade 
tegenover het volk kunnen triomferen. Tot zo lang is het terzijde 
gesteld en de Heer moet tegen deze eigen gerechtigde dienaar 
zeggen: ‘ga heen’ (vs. 14). 

De soevereine genade schittert in deze gelijkenis in het feit dat 
God uit Zijn plaats gaat om de zondige mens te ontmoeten en hem de 
dwaasheid van zijn gedrag te tonen terwijl Hij hem uitnodigt om met 
Hem in betrekking te treden tot zijn tegenwoordig en eeuwig geLuk. 
Daarna schittert deze genade in het feit dat zij in het hart van de 
zondaar werkt om hem ertoe te brengen, de goddelijke boodschap 
aan te nemen en hem nieuw leven mee te delen waardoor hij de 
levende en waarachtige God kan dienen. De arbeiders van het derde, 
zesde en elfde ure vertonen de vruchten van het goddelijk werk in hun 
hart en in dat vertrouwen tonen zij ook in de belofte van de Meester. 
Nog meer, geen murmureren omdat het loon hetzelfde is voor allen, 
terwijl de eersten het wel doen. Door zo de gerechtigheid van God 
niet te kennen onderwerpen de Joden zich niet aan deze 
gerechtigheid die ‘tot allen en over allen die geloven is’ (Rom. 3:22, 
10:3). Een penning was het gewone dagloon. Hier stelt Hij voor de 
gratis beloning die God eenmaal aan de Zijnen zal geven door ze te 
brengen in de heerlijkheid. Allen die vertrouwd hebben op Zijn genade 
die geopenbaard is in Zijn Zoon. Alle mensen worden geroepen deel 
te hebben aan dit grote geLuk. Maar alleen de uitverkorenen van God 
die Hij heeft uitverkoren in Zijn eeuwig raadsbesluit van liefde 
beantwoordden aan Zijn oproep. Zo worden zij ‘geroepen heiligen’, 
afgezonderd door de soevereine en machtige werking van de Heilige 
Geest in hun zielen. Allen die beroofd zullen worden van het geluk 
van de verlosten zullen moeten erkennen dat het hun opstandige wil 
is die ze heeft verhinderd te beantwoorden aan de roeping van de 
genade en daardoor zijn geworpen in het eeuwig verderf. 



Het evangelie naar Mattheüs 

  213 

Vers 17-19. Deze verzen zijn een aanvulling van de gelijkenis. 
Jezus gaat op naar Jeruzalem en zegt tegen Zijn discipelen dat Hij, de 
Zoon des Mensen, zal overgeleverd worden en ter dood veroordeeld, 
gekruisigd en ‘ten derde dage zal Hij opstaan’ (vs. 19). Dat is het 
geheim van de zegening die ellendige zondaars eenmaal zullen erven 
naar het getuigenis van de gelijkenis. De Heiland zal moeten lijden en 
sterven voor hen, zodat de goddelijke gerechtigheid voldaan wordt en 
hun zonden weggenomen. Geen enkele ziel zal gered worden dan 
alleen door het geloof in het werk van Christus. De Zoon des Mensen 
moest Zijn leven geven. Deze titel herinnert ons aan Zijn vrijwillige 
vernedering. Hij verliet de gestalte van God om de gehoorzame Mens 
te worden tot in de dood van het kruis. Als Zijn verwerping door Zijn 
volk openbaar wordt noemt de Heer zich de Zoon des Mensen die 
gekomen is om te lijden en te sterven. Maar het oordeel en de 
heerlijkheid behoren Hem toe om Zijn vernedering tot in de dood. Het 
feit dat de Heer Zijn discipelen afzonderlijk neemt om hun over Zijn 
lijden te spreken is een openbaring van Zijn liefde voor hen. Voor hen 
alleen kon Hij op dat ogenblik Zijn hart openen. Voor hen die Hij had 
geroepen en die Hem gevolgd waren; Hij verenigt zich met hen tot 
aan het einde: ‘wij gaan op naar Jeruzalem’ (vs. 18). 

De Heer kende volmaakt de weg die Hij moest gaan om de 
raadsbesluiten van de Vader te volbrengen, zowel als het lijden dat 
voor Hem lag en alle bijzonderheden van het kruis. Alle angst die 
Hem wachtte stond voor Zijn ogen; de verschrikkingen van het 
goddelijk oordeel zowel als de smarten van de dood, het gevolg van 
de boosheid van de mensen en de haat van de tegenstander stonden 
voor Zijn heiligen ziel met een volmaakte duidelijkheid. Deze hele 
kennis deed slechts uitkomen de volheid van Zijn liefde en 
gehoorzaamheid want niets kon Hem tegenhouden in Zijn voornemen 
God te verheerlijken tot elke prijs. De discipelen begrepen niet Zijn 
dood en niet Zijn opstanding. Wat een heerlijkheid moest voor Hem 
het gevolg Zijn van deze gehoorzaamheid vervuld in het offer van Zijn 
leven. In Psalm 2 zien wij Hem als de gezalfde des Heren, erkend als 
koning in Sion. Maar als gevolg van Zijn lijden en sterven stelt zal 
Psalm 8 Hem ons voor als de Zoon des Mensen, ‘gekroond met eer 
en heerlijkheid’ en God doet Hem heersen over alle werken van Zijn 
handen. Zijn Naam is heerlijk op de hele aarde. De hemelen en de 
hele schepping zijn Hem onderworpen (vs. 6). 

Toch kondigt de Heer in Mattheüs Zijn discipelen Zijn dood en 
opstanding op de derde dag aan (16:21, 17:22-23, 20:19). Zij hadden 
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dus moeten weten wat Hem te wachten stond, maar het onderwijs van 
de Heilige Geest was nodig omdat deze waarheden hun begrijpelijk 
zouden worden zoals dat ook met ons het geval is. De ‘derde dag’ 
komt telkens in het Woord terug in betrekking tot de dood en de 
opstanding. Drie is het getal van de volmaakte openbaring van de 
heerlijkheid van God. Veel teksten in het Oude Testament kondigden 
profetisch of zinnebeeldig de dood en opstanding van de Heer aan 
(Ps. 16, Hand. 2 en Jes. 53). 

Vers 20-28 vertellen ons hoe weinig de discipelen begrepen 
hadden van wat de Heer gezegd had over Zijn lijden en sterven op het 
kruis. Terwijl Hij zich gereed maakte om de laatste plaats in te nemen 
willen de zonen van Zebedeüs de eerste plaats opeisen in het 
Koninkrijk. Hun moeder komt Jezus vragen of haar zonen mogen 
zitten aan Zijn rechter - en linkerkant in Zijn heerlijkheid. Hun hart was 
meer bezig met een goede plaats in het Koninkrijk dan met het lijden 
waarover de Heer had gesproken. Zij wisten nog niet dat Zijn lijden en 
sterven de enige weg was naar de heerlijkheid. Voor de vestiging van 
de nieuwe orde van zaken moesten de rechten van de goddelijke 
heiligheid, door de ongehoorzaamheid van de mensen geschonden, 
hersteld en voldaan worden. Even noodzakelijk moest de macht van 
de vijand verbroken worden zodat God Zijn raadsbesluiten van 
genade zal kunnen volbrengen op grond van gerechtigheid. Nog 
meer, na Zijn verlossingswerk moest de Heer opgenomen worden in 
heerlijkheid. Maar het Koninkrijk zou nog niet in kracht gevestigd 
worden en een verborgen vorm op aarde aannemen door de 
verwerping van de Koning. Zodat in plaats van dadelijk in de 
heerlijkheid in te gaan de discipelen deel zouden hebben aan Zijn 
smaad in de wereld waarvan satan de vorst is geworden tot op de dag 
dat de vijand zal ‘buitengeworpen worden’ (Joh. 12:31). Wij bevinden 
ons nu nog in de periode van het Koninkrijk in verborgenheid die al 
negentien eeuwen geduurd heeft en die zal eindigen door de 
openbaring van de Koning der Koningen in heerlijkheid en kracht op 
de dag dat Hij de erfenis zal opeisen die Hem behoort (Ps. 2:8). 
Gedurende deze tussentijd vormt de Heilige Geest de Gemeente die 
deel zal hebben aan de heerlijkheid van haar Hoofd, maar die tijdens 
Zijn afwezigheid gemeenschap met Zijn lijden heeft. Zij weet dat in de 
dag dat God Zijn vijanden onder Zijn voeten zal leggen zij deel zal 
hebben aan Zijn overwinning. Haar geloof begrijpt de waarheid van de 
verlossing die op het kruis is volbracht met al de gevolgen, en aan de 
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andere kant neemt zij de smaad en het lijden aan die eraan 
verbonden Zijn in afwachting van de heerlijkheid. 

Vers 22-23. Toen de Heer op de vraag van Petrus antwoordde 
had de Heer gezegd dat, omdat de discipelen alles verlaten hadden 
om Hem te volgen, zij op twaalf tronen zouden zitten (19:28). Alleen 
deze belofte hadden zij onthouden zonder te begrijpen de 
zelfverloochening en de dood die de vestiging van het Koninkrijk 
moest vooraf gaan. De Heer moest hun plaats innemen onder het 
goddelijk oordeel op het kruis opdat zij in plaats van het eeuwig 
oordeel dat zij verdiend hadden, deel met Hem in de heerlijkheid 
zouden hebben. Dat was de beker die Hij moest drinken. Een beker 
vol bitterheid en toorn die wij gevuld hadden door onze zonden en die 
Hij dronk tot de laatste druppel in de drie uren van duisternis en 
verlaten zijn op het kruis. Jakobus en Johannes begrepen helemaal 
niets de betekenis van de woorden van de Heer. Zij hadden geen idee 
wat dit oordeel was waarheen Hij op weg was en dat zij meenden met 
Hem te kunnen delen. Als Hij de plaats van de schuldigen niet had 
ingenomen onder de toorn van God zouden zij en ook wij niet aan de 
eeuwige dood hebben kunnen ontsnappen en ook geen deel hebben 
aan Zijn heerlijkheid. 

Toch deed de Heer in Zijn oneindige nederbuigende goedheid 
de dwaasheid van hun aanmatiging niet uitkomen. Maar Hij zegt: ‘Mijn 
beker zult gij wel drinken’. In deze woorden beschouwde Hij het 
ogenblik dat zij in de kracht van de Geest die na Zijn hemelvaart aan 
de Zijnen gegeven zal worden, zouden kunnen deelnemen aan Zijn 
lijden en Zijn dood. Zo worden zij in staat gesteld de Heer te volgen 
door te wandelen in de verloochenen van zichzelf en door zijn kruis op 
te nemen, de enige weg naar de heerlijkheid (2 Tim. 2:12). Hij wenste 
deel te hebben aan Zijn dood om de kracht van Zijn opstanding te 
kennen. Hij leefde praktisch in het geloof in de Zoon van God zodat 
Christus, daar het vlees geoordeeld was, openbaar werd in zijn leven 
op aarde (Gal. 2:20). Hij vulde in zijn lichaam aan wat ontbrak aan de 
verdrukkingen van Christus voor Zijn lichaam, dat is de Gemeente 
(Kol. 1:24). Niet Zijn verzoenend lijden waardoor de Gemeente 
volmaakt gered is, maar het lijden dat betrekking had op haar 
samenbrengen op aarde. Zo zal de Heer Zijn discipelen tot 
deelgenoot maken met Zijn lijden voordat zij deel zouden hebben met 
de heerlijkheid van het Koninkrijk. De profeten getuigen van het lijden 
en de heerlijkheid van Christus. De weg van de Zijnen is dezelfde, 
daarom zegt Petrus: ‘maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden 
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van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van Zijn 
heerlijkheid u mogen verblijden en verheugen.’ (1 Petr. 4:13). 

Op grond van de afhankelijke plaats die de Heer had 
ingenomen zegt Hij hun dat de Vader belonen zal naar Zijn 
soevereine wijsheid, hen die Hem trouw gevolgd en gediend hebben 
op de aarde. Zij moesten zich op Hem verlaten voor de beloning van 
hun geloof (Ps. 62:13). Toen de discipelen de Heilige Geest ontvingen 
waren hun gedachten geheel veranderd. Zij begrepen dat zij 
deelgenoten waren met een verworpen Christus en verheugden zich 
toen zij voor het Sanhedrin geslagen waren en waardig geacht voor 
Zijn naam smaadheid te lijden (Hand. 5:41). In de tussentijd van 
Pinksteren tot de wederkomst van de Heer heeft God geduld 
tegenover de mensen en satan die nog de overste is van deze wereld. 
De kracht van het geloof is nodig om in het Koninkrijk binnen te gaan 
en lijden en verachting aan te nemen die het deel zijn van hen die Zijn 
naam belijden (Matt. 11:12). Hoewel de discipelen uit God geboren 
waren, omdat zij het Woord van de Heer hadden aangenomen, waren 
zij niet in staat in Zijn gedachten in te gaan en Hem te volgen in de 
weg van zelfverloochening en de dood. Toen zij met de Heilige Geest 
verzegeld waren veranderde alles voor hen en werden zij machtige 
getuigen voor Hem. Omdat het vlees nog in ons is kunnen wij de 
Heilige Geest gemakkelijk bedroeven en uitblussen. Daarom hebben 
wij nodig zonder ophouden te waken en te bidden. Het vlees houdt 
niet van lijden en zelfverloochening, daarom is het noodzakelijk het 
voortdurend te oordelen. 

De Heer zou dikwijls tot ons kunnen zeggen: ‘gij weet niet wat 
gij vraagt’ (Joh. 15:7). Als wij aan de Heer gehecht blijven, in Zijn 
afhankelijkheid en onder het onderwijs van Zijn Woord zullen wij 
vragen wat tot Zijn heerlijkheid is en zullen wij zeker zijn van de 
verhoring van onze gebeden.  

Vers 24. Zij waren niet bedroefd over hun gebrek aan geestelijk 
inzicht maar waren ontevreden over hun wens een hogere plaats in 
het Koninkrijk te willen innemen dan de hunne. Dat bewijst dat deze 
gedachten van vleselijke verhoging ook in hun eigen harten was. Zo 
zien wij tijdens de hele dienst van de Heer dat zij niet in staat waren in 
de gedachten van de Heer in te gaan en Zijn voetstappen te volgen. 
Deze eerzucht en deze geest van overheersing kenmerken de 
mensen en hun verwijdering van God. Zij die door gunstige 
omstandigheden een voorname plaats innemen die ze boven hun 
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gelijken stelt, openbaren onmiddellijk deze geest van overwicht. Zo is 
het met de ‘hoofden van de volken en de groten dezer eeuw, maar zo 
zal het onder u niet zijn’ zegt de Heer. Er is een andere weg om te 
volgen voor hen die streven naar de ware grootheid, namelijk die van 
de vernedering en dienst waarvan de goddelijke Dienstknecht ons het 
voorbeeld heeft gegeven.  

Vers 26. De weg die Hij is gegaan heeft Hem geleid van de 
heerlijkheid van God naar de diepten van de schandelijke dood van 
het kruis. Maar daaruit heeft Zijn God Hem soeverein verhoogd en 
heeft Hem een naam gegeven boven alle naam (Fil. 2:5-9). ‘Die 
gezindheid die in Christus Jezus was’ is tegenovergesteld aan die van 
de gevallen mens. Deze heeft zich verheven en heeft willen roven wat 
God toebehoorde. Hij werd dan ook vernederd en verloor de grootheid 
die de Schepper hem had gegeven. Dit beginsel van trots ligt ten 
grondslag van al zijn werkzaamheid. En omdat trots onze zondige 
natuur kenmerkt moeten wij ernstig waken opdat de trots ons 
getuigenis niet schaadt in onze dienst voor de Heer. Laten zij die 
streven naar een plaats van grootheid in het Koninkrijk deze gedachte 
opzij zetten en geen andere wens hebben dan de voetstappen van 
Christus Jezus te drukken in toewijding, zelfverloochening om Zijn 
goedkeuring te kunnen genieten op de aarde en straks in de 
toekomende dag. Mogen wij Zijn navolgers zijn en onze ogen op Hem 
gericht houden om Zijn volmaakte heerlijkheid te weerkaatsen in 
nederigheid, liefde en heiligheid tijdens het korte ogenblik dat ons 
scheidt van Zijn wederkomst. 

In tegenstelling met deze weg die is aangegeven voor de 
getuigen van de Heer in Zijn afwezigheid, schildert het Woord ons dit 
van de boze slaaf, die zijn mededienstknecht vervolgt en ‘eet en drinkt 
met de dronkaards’ (Matt. 24:49-51). Een van de vier dingen die de 
aarde doet beven is deze geest van overheersing van de ‘knecht als 
Hij regeert’, Spreuken 30:21-22). Als het zo is doet de dienstknecht, in 
plaats van samen te werken tot opbouw van het huis van God het huis 
beven. De Heer had verontwaardigd kunnen zijn zoals de tien 
discipelen over de gedachten van Jakobus en Johannes. Hij 
onderwijst ze met liefde en geduld (Matt. 10:25). Een discipel is 
iemand die onderwezen wordt. Daarom roept de Heer de Zijnen tot 
zich. Dikwijls riep Hij ze samen. Hij had ze gekozen en geroepen om 
‘met Hem’ te Zijn en om ze uit te zenden om te prediken (Mark. 3:13-
14). Het grote geheim van zegen en kracht voor ons, zoals het ook 
was voor hen, is heel dicht bij de Meester te komen en ons door Hem 
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te laten onderwezen. Aan Zijn voeten leren wij onszelf oordelen, dan 
verlaten wij onze eigen gedachten en ontvangen de Zijne: ‘die 
gezindheid zij in u welke ook in Christus Jezus was’. Als we de laatste 
plaats innemen verwerkelijken wij de ware grootheid. Die past ons en 
die heeft het kruis ons geschonken, daar het ons verbindt met 
Christus met wie wij zijn gestorven. De wens om groot te zijn bewijst 
dat dit zelfoordeel niet begrepen wordt en niet aangenomen is door 
het geloof. Er zijn twee openbaringen van de toestand van een niet 
geoordeeld hart:  

1. Die groot zal willen worden.  

2. Die de eerste zal willen zijn (vs. 26 en 27).  

Op het eerste antwoordt de Heer: ‘Hij zal uw dienaar zijn’. Op 
de tweede ‘die zij uw slaaf’. Hoe groter de eerzucht is hoe dieper de 
vernedering. Dienstknecht van allen zijn is reeds de uitdrukking van 
liefde en zelfverloochening. Maar slaaf zijn drukt altijd de volledige 
vernietiging van heel zijn wezen uit. De slaaf behoort zichzelf niet toe; 
hij staat ter beschikking van zijn meester. Hij doet slechts wat hem 
bevolen wordt, dikwijls de moeilijkste arbeid. Dat was de weg van 
Hem die zeggen kon: ‘iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd tot slaaf’ 
(Zach. 13:5). In Zijn absolute gehoorzaamheid aan de wil van de 
Vader daalde Hij af in de dood, de dood van het kruis. Hij roept ons op 
Hem te volgen in dit pad van zelfverloochening en zelfs ons eigen 
leven te haten. Johannes de Doper had het wel begrepen toen hij zei: 
‘Hij moet wassen en ik moet minder worden’ (Joh. 3:30). 

Als voorbeeld van christenen die deze weg van 
zelfverloochening en dood verwerkelijken kan men de eerste 
Moravische zendelingen noemen die om het Evangelie aan melaatsen 
te verkondigen gingen leven zoals zij, het gevaar kennend waaraan zij 
zich bloot stelden. Zij offerden hun leven en beleefden de vreugde 
veel vrucht op hun werk te zien. Dit deden zij door weer slaaf onder 
hen te zijn en hun leven voor hen te geven. De Heer stelt zich aan de 
Zijnen voor als hun voorbeeld (vs. 28) voor velen. 1 Timotheüs 2:6 
zegt: ‘Hij heeft zich gegeven als rantsoen voor allen’. De velen zijn 
allen die het Woord aannemen en zijn daarom gered door het 
verlossingswerk op het kruis. Dit werk heeft zulk een waarde dat door 
zijn uitmuntendheid God Zijn gerechtigheid en vergeving kan 
aanbieden aan alle mensen. De gerechtigheid van God geopenbaard 
in het Evangelie is tegenover allen maar zij behoort slechts toe aan 
‘hen die geloven’ (Rom. 3:22). De titel Zoon des Mensen, na Zijn 
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verwerping aan genomen, herinnert ons dat Hij zich heeft vernietigd 
als God door Mens te worden. Daarna als zodanig heeft Hij zich 
vernederd door slaaf te worden. Hij die alleen het recht had gediend 
te worden omdat Hij de Schepper was, heeft willen dienen en Zijn 
leven willen geven. De goddelijke liefde heeft Hem geleid zulk een 
plaats in te nemen. Wij waren slaven van de zonde en van satan, 
kinderen van de toorn. Om ons te bevrijden moest een rantsoen, een 
oneindige voldoening gegeven worden aan de Goddelijke heiligheid 
die beledigd was door onze ongehoorzaamheid. Dit rantsoen was niet 
van goud of zilver zoals dat gegeven wordt voor een slaaf of een 
gevangene, maar de zoendood van het Lam van God, dat als we het 
getuigenis van de Schrift aannemen ons reinigt van alle zonden. De 
‘velen’ voor die Hij Zijn leven gegeven heeft (vs. 28) omvatten dus 
allen die in Hem geloven en gered zijn door Zijn verlossingswerk. 

Vers 29. Jericho was de stad van de vloek waarop het oordeel 
van God rustte. Na haar verwoesting had Jozua de vloek 
uitgesproken over die haar zal herbouwen (Joz. 6:26). Vijfhonderd 
jaar later bouwde Hiël de Betheliet, ondanks het goddelijk verbod 
deze stad weer op en ontving de straf door Jozua uitgesproken. 
Jericho is het beeld van de wereld waarop het goddelijk oordeel rust, 
maar waarin in de dag van de genade God werkt ter bevrijding van 
hen die door het oordeel getroffen moesten worden. Dat gebeurde 
tijdens de dienst van de Heer.  

Vers 30. Zij doen een beroep op de Heer en erkennen Zijn 
gezag, en op de ‘Zoon van David’, de beloofde Messias wiens macht 
oneindig is en die het behaagt die macht te gebruiken in genade ten 
gunste van allen die een beroep doen op Zijn medegevoel terwijl zij 
zich voor Hem verootmoedigen. Hoewel het de laatste ure was van 
Zijn geduld tegenover Zijn opstandig volk was Hij bereid op de roep 
van het geloof te antwoorden. Hij had juist gezegd dat Hij gekomen 
was om te dienen en Zijn leven te geven. Hij zal deze gezegende 
waarheid verduidelijken door de bevrijding van hen die Hem 
aanriepen. Jezus ging Jericho binnen, de plaats van de vloek. Bij Zijn 
uitgaan ontmoette Hij in genade hen die hun ellende voelden en Zijn 
medegevoel inriepen. Hier hebben wij een beeld van het 
verlossingswerk en zijn gezegende gevolgen. De Heiland daalde af in 
de diepten van het oordeel en van de dood en Hij kwam daaruit als 
overwinnaar na de wil van God te hebben volbracht en voldaan te 
hebben aan de eisen van Zijn heerlijkheid. Nu kan Hij het eeuwige 
leven geven aan allen die de Vader Hem gegeven heeft. Mattheüs 
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spreekt ons van twee blinden. Markus en Lukas spreken slechts van 
één. (Mark. 10:46; Luk. 18:35). Zo ook vertelt Mattheüs van twee 
bezetene (8:28), Markus en Lukas maar van één (Mark. 5:2; Luk. 
8:27). De Schriften die goddelijk geïnspireerd zijn bevatten geen 
fouten en vergissingen. In Markus en Lukas heeft de Heilige Geest 
het goed gevonden slechts één van de twee voorwerpen van genade 
en kracht van de Heer te noemen die ontplooit is in genade, 
overeenkomstig het beginsel dat was gesteld in de wet die twee of 
drie getuigen eiste opdat alle Woord zal bestaan. Zo geeft het 
Evangelie voor het uiteindelijk verwerpen van de Koning ons een 
volledig getuigenis van Zijn genade en kracht om te bevrijden allen die 
met geloof tot Hem kwamen. Het Evangelie dat ons Zijn heerlijkheid 
en miskende rechten openbaart. De twee blinden erkenden de 
verworpen Heer als de Zoon van David. Men had hun gezegd: ‘Jezus 
gaat voorbij’. In deze verachte en verworpen Jezus onderscheiden zij 
Hem die moet heersen en die alle nodige kracht heeft om hen te 
bevrijden. De menigte die de Heer omringden was een hinderpaal 
voor de zegen die Hij hun wilde geven. De vijand zoekt zich ervan te 
bedienen om te verhinderen dat de blinden tot de Heer roepen. Wat 
een bewijs dat zij de gedachten van de Heer en het doel van Zijn 
komst op aarde niet kenden geeft ons deze zelfzuchtige en 
onbekommerde menigte die probeert deze ongelukkigen te doen 
zwijgen.  

Vers 31. Zij wisten niet dat het een vreugde voor Zijn hart was 
Zijn macht te openbaren door te bevrijden allen die hun ellende 
voelden en tot Hem riepen. De Heer liet deze oefening van het geloof 
toe om hun geloof te beproeven en de werkelijkheid ervan te 
bewijzen. ‘Maar zij riepen te meer’. De Heer had gezegd dat ‘het 
Koninkrijk der hemelen door geweld wordt ingenomen (11:12’. Deze 
blinden hebben de kracht van het geloof die alle hinderpalen overwint 
om de zegeningen van het Koninkrijk te krijgen. Door hun geloof 
worden zij bij de menigte getuigen van de heerlijkheid en de kracht 
van de verworpen Messias. Bij hun geloof voegen zij de deugd, dit is 
de kracht die alle hinderpalen van de vijand omverwerpt die de 
verlossing van de slachtoffers wil verhinderen. 

Nu ook verzet de onverschillige menigte die belijdt Christus te 
volgen, zich tegen de zegen van de zielen. Als men de stem van een 
zondaar hoort die in het bewustzijn van zijn ellende tot de Heer roept, 
zoekt men door alle middelen hem te verhinderen tot Hem te komen. 
Maar die zijn ellende en verval voelt zal zich niet laten afhouden van 
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Hem die hem roept. Hoe meer men zal trachten zijn stem te 
verstikken hoe luider hij zal roepen. En de trouwe Heiland, vol 
medegevoel zal hem vergeving en vrede geven. Hij staat stil en 
ontplooit Zijn kracht en antwoordt op de nood van hen die Hem 
zoeken.  

Vers 32. Hij geneest hen als antwoord op hun roep: ‘ontferming 
u onzer’. Hij wil scherpomlijnde gebeden die de gevoelde behoeften 
uitdrukken. Het gebed is nu kort en duidelijk: ‘Heer dat onze ogen 
geopend worden’ (vs. 33). De uitdrukkelijke belijdenis van de 
blindheid was nodig, die drukt ook hun vertrouwen in de 
barmhartigheid en kracht van de Heer. Het is kostbaar te zien dat de 
behoeften van de ellendige en gevallen mens het oneindig medelijden 
van het hart van God openbaart en Zijn macht in werking stelt. De 
aanraking van de gezegende hand van de Heiland is nodig voor de 
verlossing van Zijn schepselen (vs. 34). 

Dit verhaal bevat kostbare lessen voor onze zielen. Het gebeurt 
ons dat wij onduidelijke gebeden opzenden die bewijzen dat wij geen 
diep gevoel hebben van de noden die wij voor Hem brengen. Of het 
nu gaat om de zondaar die de Heer tot het duidelijke en heldere 
bewustzijn wil brengen van zijn toestand van verlorenheid, of om de 
gelovige die Zijn gebeden tot de troon van de genade richt. God wil 
aan een ieder leren dat Hij bereid is te antwoorden op diep gevoelde 
behoeften die het geloof Hem voorstelt met de vurige wens van Zijn 
machtige en barmhartige tussenkomst. Dan is de zegen zeker. Drie 
keer wordt de naam Jezus gebruikt in dit verhaal:  

1. Jezus ging voorbij (vs. 30). Het was Zijn laatste reis die Hem 
naar het kruis leidde en de laatste gelegenheid voor de twee 
blinden om een beroep te doen op Zijn kracht en liefde.  

2. Jezus stilstaande riep hen (vs. 32). Hij staat stil vol 
nederbuigende goedheid om de ongelukkigen te helpen die tot 
Hem riepen.  

3. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan 
(vs. 34).  

Het persoonlijk contact met hen brengt de bevrijding. Jezus is 
de naam die herinnert aan Zijn vernedering en lijden van de Man 
Gods die Hij ontvangen heeft als gevolg van Zijn dood en overwinning 
over de dood en zijn vorst. Het is de nieuwe naam die Hem heden 
gegeven is en voor welke naam alle knie zich zal buigen (Fil. 2:10). 
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Na genezing te zijn ‘volgen’ de verloste blinden Jezus. Als wij verlost 
Zijn roept Hij ons op Hem te volgen. Waarheen leidt Hij ons? In het 
huis van de Vader. Op aarde is dat de weg van de dood die naar de 
heerlijkheid leidt. 
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MATTHEÜS 21 

Als men Mattheüs beschouwt uit het oogpunt van de 
betrekkingen van de Heer met Zijn volk en van de voorstelling van Zijn 
persoon aan dit volk kan men het in vier delen verdelen.  

Een. Hoofdstuk 1 en 2. Het kind in Bethlehem naar Micha 5:2, 
aan het volk voorgesteld om er door aangenomen te worden als Zijn 
koning. Hij wordt volledig verworpen en de eerbewijzen die het had 
moeten brengen worden door de wijzen gebracht, terwijl de koning 
der Joden Hem tracht te doden.  

Twee. Hoofdstuk 3-20. Hier wordt de Heer gezien als de 
Knecht des Heren, vervullende Jesaja 9:1-2. In genade werkend en in 
kracht in Israël geeft Hij Israël alle bewijzen van Zijn Messiaanse 
heerlijkheid, geschikt om het volk ertoe te brengen in Hem te geloven 
en Zijn rechten te erkennen. Toch werd Hij verworpen door de Zijnen 
zoals Hij het werd in het begin.  

Drie. Hoofdstuk 21-23. De laatste voorstelling van de Heer aan 
Zijn volk als de Koning die in genade is gekomen naar Zacharia 9:9. 
Tegenover de vervulling van dit woord en aangespoord om Zijn 
Messias, gekomen tot het volk zachtmoedig en gezeten op een 
veulen, het jong van een ezelin (Matt. 21:5) verwierp dit opstandige 
volk Hem voorgoed en werd aan het oordeel overgeleverd.  

Vier. Hoofdstuk 24-28. Nu geeft de Heer de profetische 
geschiedenis van Israël aan, het lijden dat het aan het einde zal 
moeten doormaken om tot berouw en geloof gebracht te worden, en 
uiteindelijk in de duizendjarige zegeningen in te gaan. Daarna het 
verhaal van het lijden dat Hijzelf moest doormaken, van de mensen 
en van God als het heilig Slachtoffer dat de straf op de zonden 
ondergaat. Zij zoendood en overwinnende opstanding was de 
grondslag van Zijn toekomstige heerlijkheid en de bevrijding van de 
schepping. 

Vers 1-11. De Heer stelt zich eerst voor aan de Zijnen als 
degene die over al Zijn schepselen beschikt naar Zijn wil, (vs. 2-3). 
Dan als de ware Zoon van David. Hoewel Hij naar Jeruzalem ging, 
niet om er het koningschap te ontvangen maar om er de sterven, was 
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Jezus toch de Heer van alle dingen en God heeft niet toegelaten dat 
Zijn verwerping vervuld werd zonder dat een laatste getuigenis aan 
Zijn Koninklijke heerlijkheid gegeven werd. Ondanks Zijn 
zachtmoedigheid handelde Jezus met gezag dat Hem behoorde als 
Heer. Hij wist waar het veulen stond waarop Hij Zijn intocht in 
Jeruzalem zal maken naar Zach. En Hij had reeds het hart van de 
eigenaar voorbereidt om Zijn rechten te erkennen (vs. 3). Mochten wij 
als deze laatste niet alleen hart en leven maar ook onze stoffelijke 
goederen ter beschikking stellen voor de Heer zodat het voor ons 
voldoende is te weten ‘wat Hij nodig heeft’ om dat met vreugde aan 
Zijn dienst te wijden. In de aanhaling van Zach. 9:9 is een deel 
weggelaten in Mattheüs 21:5: ‘Jubel luide gij dochter van Sion, juich 
gij dochter van Jeruzalem’ zegt Zacharia. Maar in de toestand van 
ongeloof waarin het volk verkeerde was het onmogelijk dat het op dat 
ogenblik zulk een woord verwerkelijkt. Daarom is het in Mattheüs 21-3 
weggelaten. Als de Messias in heerlijkheid zal verschijnen aan Zijn 
volk van een en al gewilligheid (Ps. 110:3), dan zullen de vreugde en 
lof volledig verwerkelijkt worden. Daartoe moet eerst het 
verzoeningswerk volbracht worden. Daarna aan het einde zal een 
diep berouw Israël doen uitroepen: ‘Hosanna’- Heer geeft nu heil - tot 
zijn zolang verworpen Messias. Omdat deze voorstelling van de Heer 
aan Zijn volk in Mattheüs slechts een beeld is van de toekomstige 
bevrijding zijn de woorden van de profeet: ‘Hij is rechtvaardig en 
zegevierend’ ook weggelaten. Het heil en de gerechtigheid zullen Zijn 
openbaring in kracht op de dag van Zijn heerlijkheid kenmerken. 
Geestelijk gezien zijn deze zegeningen het deel van hen die in de 
tegenwoordige tijd in Hem geloven. Men zal kunnen vragen waarom 
de Koning Zijn intocht in Sion op een ezelsveulen en niet op een 
paard moest maken. Het paard was een beeld van oorlog (zie Openb. 
19:11). Zitten op een muildier of op een ezel was een beeld van 
vrede. In vredestijd was het een teken van onderscheiding, Richt. 
5:10, 10:4, 12:14). 

Vers 8. Voor het ogenblik staan de scharen onder de werking 
van de goddelijke kracht die Hem dwong dit laatste getuigenis aan de 
heerlijkheid van de Koning te geven. In Johannes 12:13 staat het feit 
dat het takken van palmbomen waren die gespreid werden onder de 
voeten van de Heer. Omdat palmen een beeld zijn van de 
overwinning spreekt dit verhaal van de dag dat Zijn volk onderworpen 
zal zijn aan Zijn gezag en zal deelhebben aan de vruchten van Zijn 
overwinning over al zijn vijanden en zal genieten van Zijn regering. De 
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kleding spreekt ons van de uitwendige heerlijkheid van de mens die 
geplaatst wordt onder de voeten van de Koning. In die toekomstige 
dag zal alleen Hij geëerd worden (Jes. 2:11). 

Wij hebben het bevoorrecht vooruit te lopen op deze gelukkige 
toekomst, door alle eer en hulde te bewijzen aan Hem die alleen 
waardig is geëerd en verhoogd te worden, terwijl Hij nog altijd de 
verachte van de mensen is. Laten wij afstand doen van alle ijdele 
persoonlijke heerlijkheid zodat alleen Hij verheerlijkt wordt.  

De scharen riepen: ‘Hosanna voor de Zoon van David. 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de Hoge!’ 
(vs. 9). Zij juichen de Messias toe terwijl zij de woorden ontlenen aan 
de woorden die het overblijfsel van Israël ( Ps. 118:25-26) in zijn de 
nood zal uitspreken en die uitdrukking geven aan het vurig verlangen 
de openbaring te zien van Zijn heerlijkheid en kracht; Hij die de harten 
van de verdrukte getrouwen zal vervullen, zoals ook hun vreugde als 
de bevrijding zal komen. 

Hoewel zij een getuigenis gaven aan de koninklijke heerlijkheid 
van de Heer waren de meesten van hen die aan dit toneel deelnamen 
vreemd aan de kennis van hun zedelijke ellende en van de genade 
die in Hem was om ze te zegenen en te bevrijden. Zij stonden onder 
een voorbijgaande invloed die heel snel voorbij ging toen de 
tegenstand van de oversten zich openbaarde. Soms ziet men een 
soort enthousiasme ontstaan bij de mensen als het Evangelie met 
kracht wordt verkondigd. Maar om een werkelijke behoefte hebben 
om de Heer te kennen moet het geweten door het Woord bereikt 
worden en de schuld voor God erkend worden. De Heer moest later 
zeggen tot zijn volk: ‘zie uw huis worde u woest gelaten (Matt. 23:38-
39). 

In Jeruzalem verwachtte men niet een dergelijke betoging want 
de oversten bereidden zich voor om Jezus te doden. De hele stad 
kwam in opschudding zeggende ‘wie is deze?’, (vs. 10). Zo was het 
ook toen de wijzen in Jeruzalem kwamen om ‘de koning der Joden’ te 
aanbidden (Matt. 2:1-4). De boze harten zijn verontrust als Hij hen 
nadert en hun haat wordt onmiddellijk opgewekt. De scharen vrezen 
dan ook Hem te belijden in zijn koninklijke waardigheid zoals ze buiten 
Jeruzalem hadden gedaan en stellen zich tevreden met te zeggen: 
‘deze is de profeet die van Nazareth is’ (vs. 11). Om de naam van de 
Heer te belijden is geloof nodig. God beware ons er voor ons te 
schamen voor Zijn naam! Hij die altijd veracht werd is degene voor 
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wie alle knie zich eens zal buigen. Als Zijn tegenwoordigheid in 
genade verwarring en onbehagen voortbracht, wat zal het dan zijn in 
de dag dat Hij zal zijn als een gloeiende oven (Mal. 3:2). 

In dit toneel wordt de Heer erkend als koning en een profeet. 
Een derde ambt dat Hem toebehoort is priester. Zach. 6:3)... ‘priester 
op Zijn troon’. Als koning zal Hij het hoogste gezag uitoefenen in het 
heelal onder Zijn scepter van gerechtigheid en vrede geplaatst (Ps. 8). 
Als priester naar de ordening van Melchizedek zal Hij de goddelijke 
zegeningen brengen die voortspruiten uit Zijn verlossingwerk voor Zijn 
volk en voor de aarde. Deze worden voorgesteld door het brood en de 
wijn (voedsel en vreugde) die welke Melchizedek tot Abraham bracht 
(Gen. 14:18-24). Als profeet was Hij van God de openbaring van Zijn 
gedachten komen brengen. Die Zijn woorden zal weigeren zal 
geoordeeld worden (Deut. 18:18). Als Israël zijn heerlijke Messias, de 
koning en profeet van God gegeven zal erkennen, zal het ook van Zijn 
priesterschap en de zegening van het Koninkrijk genieten, op grond 
van het verlossingswerk. 

Wat het Koninkrijk zal kenmerken in zijn openbaring van 
heerlijkheid en kracht wordt ons in beeld voorgesteld in dit toneel. De 
onderwerping geopenbaard door de eigenaar van het ezelsveulen, de 
vreugde van de scharen, hun hulde aan de Zoon van David zullen 
volledig verwerkelijkt worden in de toekomende eeuw. Het Koninkrijk 
van God zal ‘gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest 
zijn’. Mogen we van nu af aan er de kenmerken en de vruchten van 
vertonen. Alle zegeningen waarvan de vernieuwde schepping zal 
genieten zal toegeschreven worden aan Hem die er de bewerker van 
is.Nu genieten de mensen egoïstisch van alles wat de Schepper tot 
hun beschikking stelt, terwijl ze Zijn rechten over hun ontkennen. De 
takken van de bomen, zowel als de kleren van de mensen zullen ter 
beschikking staan van de Koning der Koningen. De Naam des Heren 
zal heerlijk zijn op de ganse aarde (Ps. 8:10). Voor het ogenblik kon 
het Koninkrijk niet gevestigd worden in heerlijkheid. Door God geleid 
prijzen de discipelen Hem voor al de wonderen die zij hadden gezien. 
‘Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoge’ (Luk. 19:38). Bij de 
geboorte van de Heer hadden de engelen vrede op aarde verkondigt 
(Luk. 2:14). Vanaf het ogenblik dat de vrede op de aarde was 
teruggedrongen keert ze terug naar de hemel. Als de discipelen in 
hun dienst een zoon des vredes vonden konden zij de vrede in zijn 
huis brengen. Anders ‘kere uw vrede weer tot u’ (Matt. 10:13). Omdat 
het volk de Vredevorst heeft afgewezen is angst zijn deel. De vrede is 
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op het kruis gemaakt en de hemel is in vrede. God is voldaan en Hij 
biedt vergeving en vrede aan allen. Allen die de Heer aannemen 
genieten ervan. Als de aarde aan de Koning van de gerechtigheid 
onderworpen zal zijn zal de vrede op aarde heersen. Dan zal Zijn volk 
in waarheid zeggen: ‘gezegend Hij die komt in de naam des Heren’. 

Vers 12. Hij gebruikt Zijn gezag om het huis te reinigen, terwijl 
Hij de toestand beschrijft waarin Zijn volk het had gebracht (zie Jer. 
7:9-11, Zach. 5:4).  

Vers 13. Door de aanhaling uit Jesaja 56:7 toont de Heer dat de 
zegen niet beperkt moet blijven tot het volk van Israël maar zich zal 
uitstrekken tot alle volken. Een belangrijke waarheid om te 
overdenken voor dit volk dat zich beroemde op zijn voorrechten en in 
zijn trots en zelfzucht de volken verachtte. 

In het wegjagen van de kooplieden en de wisselaars toonde de 
Heer de ijver die Hem bezielde voor de eer van God die in Zijn huis 
met voeten werd getreden. Als de Heer daar zal kunnen wonen moest 
het van alle onreinheid gereinigd worden. Het oordeel over het kwaad 
zal door Hem in de dag van Zijn kracht uitgevoerd worden. Laten wij 
toch altijd vervuld zijn met de heilige wens om de plaats waar de Heer 
zijn tegenwoordigheid heeft beloofd bij de twee of drie die in Zijn 
naam vergaderen, te reinigen van al het leerstellig of zedelijk kwaad. 
De handel die bedreven werd in de tempel, om beesten te verkopen 
voor de offers, was onwaardig voor de tegenwoordigheid van God. 
Dat is ook het kenmerk van de belijdende christenheid die uit de mond 
van de Heer gespuwd zal worden en is geworden het grote Babylon, 
de grote hoer (Openb. 18:1-19). 

Ondanks het verval, de wanorde en de verwarring die het huis 
van God kenmerkte week de Heer niet af van Zijn volmaakte genade 
tot het einde.  

Vers 14. Vol medegevoel voor de ellende waarin Zijn volk was 
gevallen door zijn ontrouw beantwoordt de Heer de roep om allen die 
hun verval erkenden en die in het geloof tot Hem kwamen. Zelfs op 
datzelfde ogenblik dat zij die Zijn rechten miskenden te doen kregen 
met Zijn kracht in het oordeel, wisten de gelovigen te profiteren van 
Zijn kracht in genade. Dat zal gebeuren als Christus als Koning zal 
komen. Het gelovige overblijfsel zal aangenomen worden terwijl de 
ongelovigen zullen geoordeeld worden. De zegening is dus voor hen 
die tot de Heer komen in het bewustzijn van hun ellende. Dan vindt 
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men zoals Mefiboseth een plaats aan Zijn tafel. De meest 
ongelukkigen van het volk worden zo de gelukkigen. Deze goddelijke 
barmhartigheid herinnert ons een groot verschil tussen de Heer en 
David. Terwijl de kreupelen en blinden van David gehaat zijn (2 Sam. 
5:8, waren zij de voorwerpen van medegevoel voor de Heer. Hoe 
verstond David al het goddelijke voorbeeld! 

De wonderen die door de verworpen Koning werden verricht en 
de lof van de kinderen ‘Hosanna de Zoon van David’ ( vers 15) 
wekten de toorn van de overpriesters en de schriftgeleerden. Zij die 
door hun voorrechten het meest verantwoordelijk waren om de 
Messias aan te nemen waren zijn meest verbeten vijanden. Dat was 
zo tijdens Zijn hele dienst op aarde. Hun haat werd groter naarmate 
Zijn heerlijkheid helderder schitterde. Het is verschrikkelijk te 
bedenken hoe meer licht men ontvangt hoe groter de verharding als 
het hart het licht afwijst. De priesters waren voortdurend in het heilige 
en de schriftgeleerden besteedden veel tijd aan het overschrijven van 
de Schriften. Zij waren de sterkste tegenstanders van de waarheid. Zij 
zagen de heerlijkheid van de Heer niet, daarom wilden ze de kinderen 
doen zwijgen. Vrees deed de schare zwijgen en kinderen die 
eenvoudiger en vol vertrouwen waren zetten het getuigenis aan de 
Heer voort. Het is heel interessant te zien wat een grote plaats 
kinderen in Mattheüs innemen; hij noemt ze herhaaldelijk. De 
zedelijke karaktertrekken die de genade bij de kinderen van het 
Koninkrijk voortbrengt, vertrouwen, eenvoud en onzelfzuchtigheid, 
worden bij hen gevonden die nog niet in de zonde opgegroeid zijn. 

Dit verhaal toont ons twee dingen zoals de hele dienst van de 
Heer. Aan de ene kant, ondanks de vele getuigenissen van Zijn 
heerlijkheid in genade en macht, werd Hij door het volk verworpen. 
Aan de andere kant werkte Zijn machtige woord in de harten van allen 
die de Vader Hem gegeven had en die in Zijn liefde het antwoord 
vonden op al hun noden. 

Vers 16. Lukas voegt er bij: ‘als deze zwijgen, zullen de stenen 
spreken’ (Luk. 19:40). De stenen kunnen voorstellen gelovigen uit de 
heidenen die dood voor God zijn en vreemd aan de zegeningen van 
Zijn volk, maar die door het geloof kinderen van Abraham werden 
terwijl de zonen van het Koninkrijk buitengeworpen zouden worden 
(Matt. 8:11). De Heer liet ze aan hun ongeloof en verharding over, 
deze oversten die Zijn genade en rechten niet wilden erkennen.  
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Vers 17. in Bethanië vond hij harten die aan Hem gehecht 
waren en die van Zijn gemeenschap genoten. Een klein overblijfsel, 
namelijk zij die van Zijn genade genoten hadden, blinden, kreupelen, 
kinderen en anderen maakten zich meer en meer los van de 
ongelovigen massa; zij zijn rijp voor het oordeel. Zo is het nu nog. Zij 
die hun nood erkennen en tot Hem komen genieten van Zijn liefde in 
afwachting van de verlossing die Zijn komst brengt. Hun geloof steunt 
op Zijn beloften en rekent op Hem voor tijd en eeuwigheid. Daar 
tegenover, evenals in Israël aan het einde van de dienst van de Heer, 
gaat de christenheid met grote stappen naar de afval. Evenals de 
oversten van het volk zich gereed maakten om Hem te doden, zo 
wachten de belijders zonder leven en geleid door blinde leidslieden 
slechts op het ogenblik dat zij de mantel van het christendom kunnen 
afwerpen dat hen ergert en de mens van de zonde kiezen, wiens 
oordeel zij zullen delen. Zoals tijdens de dienst van de Heer God de 
vijanden niet toestond hun boze plannen uit te voeren voordat het uur 
van het offer had geslagen, zo ook houdt zo lang de dag van de 
genade duurt de Heilige Geest de stroom van ongerechtigheid tegen. 
‘Totdat hij uit het midden zal weggenomen zijn’ (2 Thess. 2:7). Dat wil 
zeggen tot op het ogenblik dat Hij met de hemelse heiligen deze 
wereld zal verlaten de Heer tegemoet in de lucht. Omdat Zijn 
getuigenis op aarde geëindigd is. Ondertussen wordt de haat tegen 
God en het verachten van Zijn Woord elke dag groter aan het einde 
van de dienst van de Heer op aarde. Maar aan de andere kant 
vervolgt de genade haar loop ondanks alle hinderpalen. 

Vers 18-32. vers 19. De vijgenboom was het beeld van Israël 
onder de wet en die was verantwoordelijk om voor God vrucht te 
dragen. Evenals bij deze boom, die slechts bladeren en geen 
vruchten droeg, vond de Heer ging enkele vrucht die aangenaam was 
voor Zijn hart bij dit bevoorrechte volk. Hij zag er weliswaar een grote 
schijn van godsdienstige ijver die gelijkt op de bladeren van de 
vijgenboom, maar God kijkt niet naar de schijn en ook niet naar de 
uitwendige belijdenis. ‘Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart 
houdt zich verre van Mij’ (Matt. 15:8). 

De godsdienstige leiders ontwikkelden veel activiteit. Zij 
doorlopen het land en de stad om profeten te maken zoals men nog 
heden doet in de christenheid. Maar de Heer vindt daar geen behagen 
in. Hij spreekt een absoluut oordeel uit over de vijgenboom die een 
beeld is van de mens naar het vlees die veroordeeld is op het kruis. 
Maar Hij werkt zelf om vrucht te krijgen, want hij heeft de mens 
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geschapen tot Zijn eigen heerlijkheid om de mens te doen kennen de 
uitnemende rijkdom van Zijn genade tegenover hem in Christus Jezus 
(Ef. 2:7).  

Er zijn drie bomen in het Woord die zinnebeeldig Israël 
voorstellen in zijn betrekkingen tot God. De olijfboom, de wijnstok en 
de vijgenboom. Deze bomen stellen voor de geschiedenis van dit volk 
in het verleden, het heden en de toekomst.  

1. De olijfboom die olie voortbrengt, een beeld van de Heilige 
Geest, is het beeld van Israël als voorwerp van de beloften van God 
die vervuld zullen worden door het werk van Christus en door de 
kracht van de Heilige Geest. In het verleden heeft Israël deze 
geestelijke kracht niet verwerkelijkt, ‘waardoor men God en de 
mensen eert’ (Richt. 9:9), omdat het volk zich niet afscheidde van de 
volken en hun bedorven beginselen. De natuurlijke takken van de 
olijfboom zijn dan ook afgesneden en de takken van een wilde olijf zijn 
geënt ‘tegen de natuur op de edele olijf’ (Rom. 11:16-24). Dat wil 
zeggen dat de volken voor een tijd in de plaats gekomen zijn van 
Israël op de boom van de beloften. In de toekomst, als God de volken 
terzijde gesteld zal hebben vanwege hun ongeloof, zal Israël opnieuw 
Israël op de olijf enten. ‘De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal de 
goddeloosheden van Jakob afwenden’ (Rom. 11:26; Hos. 14:1).  

2. De wijnstok zegt: ‘zal ik mijn most prijsgeven, die God en 
mensen vrolijk maakt?’, Richt. 9:13). Dit genot dat God had gevonden 
in Zijn wijnstok, als het zijn vrucht had voortgebracht, is verloren 
gegaan door de ontrouw van Israël. Ondanks alle zorgen die de Heer 
aan Zijn wijnstok had besteed bracht die slechts wilde druiven voort. 
Zij werd dan ook naar de woestijn verplaatst. De vorige en de 
tegenwoordige geschiedenis van Israël als wijngaard van God wordt 
dikwijls in het Woord beschreven (Jes. 5:1-7; Ps. 80:8-16; Matt. 21). 
Maar in de toekomst zal de genade triomferen en de vruchten 
voortbrengen die de wet niet heeft kunnen voortbrengen bij de mens 
in het vlees (Jes. 27:2-3). 

3. Voor de vijgenboom is de les van Jotham dezelfde, Richt. 
9:11). Israël heeft zijn vruchtbaarheid voor God verloren evenals zijn 
kracht en vreugde door niet afgezonderd te blijven van de volken en is 
daardoor onder het oordeel van de Heer gevallen. Als wij door het 
geloof aannemen het oordeel over de mens in het vlees, gedragen op 
het kruis, vinden wij de verlossing in Hem die een vloek is gemaakt 
toen hij op het hout werd genageld, naar Galaten 3:13: ‘vervloekt is 
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een ieder die aan het hout van het kruis hangt’. Door het geloof in Zijn 
verlossingswerk worden wij ingevoerd in een nieuwe schepping. Later 
zal God aan Zijn opstandig volk een geest van berouw geven, een 
geest van verootmoediging en van gebeden. Zij zullen zien op Hem 
die zijn doorstoken hebben en de vrede en vergeving vinden door het 
geloof in Hem. Dan zal de vijgenboom vrucht dragen tot Zijn eer 
(Mich. 4:4; Zach. 3:10; Joh. 1:49). De discipelen waren verwonderd de 
vijgenboom in een ogenblik te zien verdorren.  

Vers 21. Zij meenden ongetwijfeld dat de Heer alleen in staat 
was zulk een macht te openbaren, maar Jezus zegt ‘voorwaar zeg Ik 
U, indien gij geloof had en niet twijfelt, gij zult niet alleen doen hetgeen 
aan de vijgenboom is geschied, maar indien gij ook tot deze berg 
zegt: wordt opgeheven en in de zee verworpen, het zal geschieden’. 
Een berg is een beeld van een grote macht of een grote overwonnen 
moeilijkheid. Zo was het ongelovige Israël dat zich verzette tegen de 
prediking van het Evangelie aan de volken. De vijgenboom en de berg 
stellen ons dus twee zinnebeelden van Israël voor. De eerste in zijn 
verantwoordelijkheid tegenover God en zijn godsdienstige tegenstand 
tegen de waarheid, terwijl de berg ons Israël toont in zijn uitwendige 
macht. In antwoord aan de discipelen zijn deze twee hinderpalen 
weggenomen. Dit totale verval van het Joodse systeem later van zijn 
volksbestaan vond plaats nog voordat alle apostelen de aarde hadden 
verlaten en dat gebeurde in antwoord op hun geloof. 

Vers 22. Deze belofte was niet alleen toepasselijk op de Joodse 
tegenstand tegen het Evangelie. Het geldt voor alle tijden en wordt 
verwerkelijkt als wij door het geloof in staat worden gesteld de kracht 
van God te gebruiken. Er is geen hinderpaal voor de verwerkelijking 
van Zijn gedachten van liefde tegenover hen die tot Hem komen met 
een absoluut geloof in wat Hij heeft beloofd. In antwoord op het gebed 
van de broeders te Jeruzalem, ‘werd de plaats waar zij vergaderd 
waren bewogen’. Een beeld van de wankeling van de vijandige kracht 
tegen het Evangelie en ‘zij werden allen vervuld met de Heilige 
Geest’. De voorwaarde dat onze gebeden verhoort worden is werkelijk 
te geloven dat zij verhoort zullen worden. Om deze zekerheid te 
hebben is het noodzakelijk te weten dat onze gebeden 
overeenstemmen met Gods wil. Hoe kunnen wij dat weten? De Heer 
zegt in Johannes 15:7 ‘indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u 
blijven, zo wat ge wilt zult gij begeren en het zal u geschieden’. Als wij 
in afhankelijkheid van en in gemeenschap met Hem blijven zullen 
onze gebeden, door Zijn Woord gevormd, in overeenstemming zijn 
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met Zijn wil en zullen zeker verhoord worden (1 Joh. 5:15). Het grote 
geheim van de zegen is dat wij met God verbonden zijn in een geest 
van gebed en van onderzoek van Zijn Woord. Dan zullen wij Hem 
niets vragen dan alleen wat tot Zijn heerlijkheid dient en zullen zeker 
kunnen zijn van de verhoring van onze gebeden. Hoewel God dikwijls 
ons geloof beproefd door vertraging van deze verhoring. Zo is het 
dikwijls met de gebeden voor de bekering van onze geliefde. Men 
moet geduldig de tussenkomst van de Heer afwachten en vast 
steunen op Zijn belofte ‘Gij en uw huis’ (Hand. 16:31). Opnieuw 
vragen de godsdienstige oversten van het volk aan Jezus op wiens 
gezag Hij deze dingen doet (vs. 23). Daaruit bleek hun haat en het 
verwerpen van Zijn rechten. Door de aanmatiging de enige leiders van 
het volk te zijn konden zij niet verdragen zich terzijde te zien gezet 
door de goddelijke kracht die de dienst van Jezus vergezelde. Zo 
toonden zij hun verblinding en hun afkeer van de God van Israël 
wiens heerlijkheid schitterde in het onderwijs en de werken van Hem 
die zij verworpen. Hij kwam van de Vader en het gezag dat Hij 
uitoefende was die van de Vader. Zijn werken bewezen dat Hij de 
beloofde Messias was en dat Hij daarom het recht had het oordeel uit 
te voeren over een toestand die tegenover gesteld was aan de 
heiligheid van Zijn huis. 

De Heer stelt hun ook een vraag: ‘De doop van Johannes van 
waar was die? Uit de hemel of uit de mensen?’. Als zij antwoordden 
‘Van de hemel’ had Jezus het recht hun te zeggen: ‘gij erkent dus dat 
Johannes een gezant van God was? Welnu, hij heeft aangekondigd 
dat Hij die gij verwerpt en die tot u spreekt het Lam van God is, en dat 
Hij ook is ‘wiens wan in Zijn hand is’ en die Zijn vijanden zal oordelen. 
Waarom onderwerpt gij u niet aan Zijn onderwijs en ontvangt niet 
Hem wiens heerlijkheid Hij heeft verkondigt, als Johannes van God 
gekomen is. 

Als zij zeiden: ‘van de mensen’ vreesden zij het volk. Zij waren 
gekomen om de Heer te oordelen en trokken zich beschaamd en 
geoordeeld terug. Wat Elihu gezegd had werd voor hen bewaarheid 
(Job 32:15). De Heer weigert dan ook op hun vraag te antwoorden. 
Johannes had de waarheid getuigenis gegeven, zowel over zichzelf 
als over Hem wiens voorloper hij was (Joh. 5:33) en over de toestand 
van het volk en zijn oversten als over het oordeel dat op de 
onboetvaardigen zal komen. Het feit dat de oversten het volk 
vreesden (vs. 26) bewijst ons dat het volk nog onder de invloed stond 
van de waarheden die zij gehoord hadden, hetzij uit de mond van 
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Johannes, hetzij uit de mond van de Heer. Dit hield het volk tegen om 
zich tegen Hem uit te spreken. Maar toen de ure des mensen en van 
de macht van de duisternis gekomen was (Lukas 22:53) keerde 
dezelfde scharen die de Heer gunstig gezind leken zich vastbesloten 
tegen Hem en riepen: ‘Kruisig Hem’. Het is dus niet voldoende onder 
de invloed van de waarheid te staan. Om aan de vijand van de zielen 
te ontkomen moet de ziel in het licht gebracht worden waar zij zichzelf 
oordeelt en waar zij leert kennen Jezus en Zijn verlossingswerk. Nu 
komen ook de scharen luisteren naar het Evangelie en schijnen der 
waarheid welgezind te zijn, maar dat is niet voldoende. De dag komt 
waarop deze mensen de antichrist zullen toejuichen als zij de 
gelegenheid laten voorbijgaan kennis te maken met de Heer. 

Alle mensen die de Heer niet aangenomen hebben zijn slaven, 
de een van de ander. Uit vrees wat men zal zeggen is men niet beslist 
voor Christus. Wij hebben ook gezien dat uit vrees voor de oversten 
de scharen die riepen: ‘Hosanna de Zoon van David’ dit getuigenis 
niet meer geven als zij in Jeruzalem komen. Aan de andere kant 
durfden de oversten niet ontkennen dat Johannes een profeet was. 
Alleen de kleine kinderen die niet aan hun eigenbelang dachten 
vreesden niet getuigenis te geven aan de Zoon van David. De Heer 
beantwoordt hun vraag niet maar toont hun hun ellendige toestand 
door de gelijkenis van de twee zonen. De eerste zoon die bevel kreeg: 
‘Werk heden in mijn wijngaard’ en die weigerde te gehoorzamen, stelt 
voor de zondaars die veracht waren in Israël. Tollenaars en hoeren. 
Maar op de stem van Johannes krijgen ze berouw. Zij geloofden de 
boodschap van Johannes die zijn tot bekering riep. Berouw kan twee 
kenmerken hebben. Dat van Judas leidde tot wanhoop en de eeuwige 
dood omdat het niet de vrucht was van de werking van de Heilige 
Geest in zijn ziel. Daarom gaat hij weg en stort zich in de buitenste 
duisternis in plaats van tot God te gaan met zijn zonden. Maar hier 
vinden wij een berouwvolle ziel die zijn opstand tegen God oordeelt, 
en na Zijn vergeving ontvangen te hebben volgt ze de weg van 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord (vs. 29). Wat God aan de mens 
vraagt is niet moeilijk voor het hart dat vernieuwd is door het werk van 
de Heilige Geest. ‘Mijn kind ga heen, werk heden in mijn wijngaard’. 
Als wij verwerkelijken de zegen van een nauwe betrekking als zoon 
van Hem zijn wij gelukkig Hem ons leven te wijden. Men moet het 
doen zonder te wachten, nu. De wijngaard van God brengt een goede 
vrucht voort die Zijn hart en dat van de mensen verheugd. Spreuken 
8:18 ‘mijn vrucht is meer waard dan goud’. ‘Rijkdom en eer zijn bij mij 
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duurzaam goed en gerechtigheid’. Het ware geluk is gehoorzaamheid 
aan het Woord en gemeenschap met God. De zondaars die door de 
oversten werden veracht, tollenaars en hoeren, gingen hen voor in het 
Koninkrijk van God. Onder de werking van de Geest oordeelden zij 
zichzelf en volgden de Heer met vreugde. Zij deden geen werken om 
gered te worden, maar zij geloofden het Woord van Johannes en de 
Heer (vs. 32). 

De tweede groep mensen van deze gelijkenis bestond uit 
eigengerechtigden die ijverig waren voor de vormen en de 
overleveringen. Zij beweerden te werken in de wijngaard van de Heer 
maar terwijl zij de Heer eren met hun lippen, waren ze ver van Hem 
verwijderd in hun harten. De genade van God schitterde in het midden 
van Zijn gevallen volk. Johannes had zijn verval en oordeel 
aangekondigd en de schuldigen uitgenodigd te geloven wat hij 
meedeelde van God om aan het verderf te ontsnappen. De 
godsdienstige lieden hadden geen berouw gehad en geloofden zijn 
boodschap niet. Zo is het nu nog. Die het Evangelie aannemen leren 
dat de Heiland op het kruis onze zonden gedragen heeft en zij 
genieten vergeving en vrede. De eigengerechtigden weigeren berouw 
te hebben en gaan het oordeel tegemoet. Het goddelijk werk brengt 
ons ertoe onszelf aan de voeten van de Heer te werpen zoals Petrus: 
‘gaat uit van mij Heer, ik ben een zondig mens’ zegt hij. Toch hechtte 
hij zich sterker aan Hem. 

Vers 32. ‘in de weg der gerechtigheid’ wil zeggen: dat hij de 
rechten van God op de mensen en in het bijzonder op Zijn volk deed 
gelden. Die zijn boodschap aannamen met geloof erkenden door de 
doop dat zij alle recht op de beloften verloren hadden en dat de dood 
waarvan de Jordaan een beeld was hun enig deel was. Jezus had 
zich met hen ééngemaakt toen hij zich door Johannes liet dopen. Hij 
deed dit op volmaakte wijze op het kruis waar Hij de plaats van de 
schuldigen die in Hem geloven innam, hun oordeel onderging en hun 
op die manier het leven, de vergeving en het heil bracht. 

Vers 31. ‘het Koninkrijk van God’ vinden wij maar vijf keer in 
Mattheüs (6:33, 12:28, 19:24, 21:31en 43). Het ‘Koninkrijk der 
hemelen’ verschillende keren. In de vermelde teksten wordt het 
Koninkrijk gezien in zijn zedelijke kenmerken, dat zijn die van God zelf 
en die Hij bij de Zijnen voortbrengt. Dat is berouw, geloof, 
rechtvaardigheid, vrede, blijdschap, gehoorzaamheid aan Zijn Woord 
(Rom. 14:17). In dit Koninkrijk van God gebracht door de nieuwe 
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geboorte en het geloof, zijn wij in een levende en persoonlijke 
betrekking gebracht met God en bezitten Zijn vrede en blijdschap door 
te wandelend in gerechtigheid en gehoorzaamheid. Deze nieuwe 
sfeer wordt gekenmerkt door zegen die voortkomt uit Zijn 
tegenwoordigheid en de werking van Zijn Geest in de harten. Toch is 
het Koninkrijk een sfeer van gemengde belijdenis waarin men gaat 
zonder het leven te hebben. De Heer vergelijkt het met een klein zaad 
dat een grote boom wordt in wiens schaduw de vogel des hemels 
(een beeld van de kracht van de vijand) kunnen nestelen (Mark. 4:30-
32). In zijn tegenwoordige vorm bestaat het aan de ene kant uit hen 
die de Heer toebehoren en deel zullen hebben aan Zijn heerlijkheid; 
en aan de andere kant uit hen die slechts een uitwendige belijdenis 
hebben zonder het goddelijk leven. Die worden aan het einde in 
bossen worden gebonden en in het vuur geworpen (Matt. 13:30). 

Vers 33-41. De gelijkenis van de landlieden van de wijngaard 
stelt de geschiedenis van het volk voor die verantwoordelijk was om 
God vrucht te dragen. De Heer des huizes plantte een wijngaard, 
verzorgde en beschermde die om vrucht te geven. De omheining 
herinnert aan de tussenmuur (Ef. 2:14) van de omheining waardoor 
God Israël van de volken scheidde. Een heel systeem van instellingen 
onderscheidde dit volk van de andere volken en vormde een 
beschermende muur. In de schaduw van deze muur moest dit volk 
vrucht moest dragen voor God die het afgezonderd had, zich aan het 
volk had geopenbaard, het Zijn Woord had gegeven en ontelbare 
bewijzen van Zijn liefde, macht en heerlijkheid. Israël wordt in het 
Oude Testament dikwijls vergeleken bij een wijngaard (Ps. 80:9-17; 
Jes. 5:1-7). 

God stelde zo zijn volk op de proef dat gezegd had: ‘al wat de 
Heer zegt zullen wij doen’. De geplante wijngaard die elk jaar 
verzorgd moest worden moest vrucht voortbrengen. Maar helaas. 
Deze vorming door God van de gevallen natuur bewijst op 
onweerlegbare wijze haar ongeschiktheid om het goede te doen. Hij 
zond de slaven om vrucht te ontvangen. Dat waren profeten die God 
in Israël verwekte, in steeds groter aantal naarmate het verval 
toenam. In plaats van naar hen te luisteren werden deze mishandeld 
en gedood.  

Vers 37. Had het hart van het volk niet getroffen moeten 
worden door de komst van de zoon van de koning? Maar de komst 
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van Christus was het hoogste bewijs van de onherstelbare toestand 
van de mensen.  

Vers 38. Dat was de zonde van de mensen tegenover de zoon 
van God (Joh. 1:11).  

Vers 39. Niet alleen onthielden ze God wat zij Hem 
verschuldigd waren, maar zij verwierpen Hem en wilden zich van de 
erfenis meester maken (lees Ps. 2:3). Als hij de erfgenaam heeft 
verjaagd verbeeldt de mens zich dat de erfenis hem toebehoort. Maar 
God zal de rechten opeisen van Hem die op aarde is gedood. 

De Heer verplicht deze ongelovige Joden hun eigen oordeel uit 
te spreken (vs. 40-41. Dat werd inderdaad het einde van deze 
ongelukkigen. Hun stad werd door de Romeinen verwoest en zij zelf 
gedood of in gevangenschap gebracht en over de aarde verstrooid. 
Uit hun Schriften bewijst de Heer daarna de Joden de gevolgen van 
Zijn verwerping.  

Vers 42. God had de steen uitverkoren en gegeven tot 
fundament van Zijn huis. Deze steen is geworden een ‘hoofd des 
hoeks’. Hij is de rots waarop Christus zijn gemeente bouwt. Zijn eigen 
Persoon, de Zoon van de levende God, is opgestaan uit de doden en 
in de heerlijkheid. Het huis dat Hij bouwt bestaat uit levende stenen 
die zijn toegevoegd aan het fundament. Als het gereed zal zijn zal het 
van deze aarde opgenomen worden en de Heer zal in dat huis Zijn 
heerlijkheid tot in eeuwigheid openbaren. De Joodse bouwers die 
deze steen verworpen hebben zijn op die steen gevallen en 
verbrijzeld. Hoe tegengesteld zijn de gedachten van de mensen aan 
die van God en wat zijn zij dwaas. Door Hem te verwerpen die heil en 
geluk bracht heeft Zijn volk zich in het ongeluk en onder het oordeel 
van God gebracht.  

Vers 43. Het Koninkrijk van God wordt het volk ontnomen en 
aan de volken gegeven. God heeft in genade met dit volk gehandeld 
om vrucht te ontvangen die de mens onder de wet nooit heeft kunnen 
voortbrengen. In plaats van de vrucht te verwachten van de natuurlijke 
mens werkt God door Zijn Woord en geest om hem een nieuw leven 
te geven waarvan de vruchten tot Zijn eer zijn.  

De geschiedenis van Israël is niet geëindigd. De Joden zullen in 
ongeloof in hun land terugkeren en als ze de laatste boodschap die 
God hun zal vinden, namelijk het Evangelie van het Koninkrijk hebben 
verworpen zullen zij onder de antichrist komen en erger oordelen 
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ondergaan dan die uit hun hele geschiedenis. De steen die God heeft 
verhoogd in de heerlijkheid ‘zal op hen vallen en zal ze verpletteren’ 
(vs. 44). Dat wil zeggen dat de Heer van de heerlijkheid zal op de 
wolken des hemels verschijnen en alle vijanden vernietigen. De sterke 
hinderpalen die de mensen plaatsen om de vestiging van Zijn 
Koninkrijk te verhinderen zullen verbroken worden en de Heer alleen 
is te dienen dage verheven (Jes. 2:11). 

Als zij Zijn heerlijkheid zien zullen de getrouwen die de grote 
verdrukking zullen zijn doorgegaan uitroepen: het is wonderbaar in 
onze ogen (vs. 42 en Ps. 118:22-23). Zij zullen Hem zien die veracht 
en verworpen is door Zijn volk. Ze zullen hem toejuichen ‘gezegend 
Hij die komt in de naam des Heren’. Nadat ze rouw gedragen hebben 
en de zonde beleden waaraan zij zich schuldig hebben gemaakt door 
Hem te verwerpen, zullen zij kunnen zeggen: Jes. 53:4-6 ‘om onze 
overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld’. De 
overpriesters en Farizeeën tonen hun verharding. In plaats van tot 
berouw gebracht te worden, hoewel zij het onderwijs van de Heer heel 
goed hadden begrepen, zochten zij Hem te vangen om Hem te 
doden. Als vijanden van hun eigen geluk zoeken zij niet te ontkomen 
aan de oordelen die hen bedreigen, maar willen het licht uitblussen 
omdat de glans hen hinderde, omdat het hun duisternis zo duidelijk 
maakte. Zo is er het geweest in alle tijden en dat zal ook zo blijven tot 
op de dag dat de macht van het kwaad beslissend vernietigd zal 
worden. Toch ‘vreesden zij de schare’ (vs. 46). Zijn ure was nog niet 
gekomen om zich over te leveren, maar naderde snel. Daarom vielen 
deze scharen die Hem voor een profeet hielden, zonder Zijn Woord 
door het geloof aan te nemen, geheel onder de macht van de vijand 
en overdekte Hem met smaad (Matt. 27). 
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MATTHEÜS 22 

Uit de gelijkenis in dit hoofdstuk kan het schijnen dat de 
geschiedenis van Israël door een absoluut en beslissend oordeel 
beëindigd wordt, maar hiervan is geen sprake. God heeft nog 
hulpbronnen van genade en wij vinden er de openbaring van in 
hoofdstuk 22.  

Vers 1. Zij die geweigerd hadden de rechten van de Meester 
van de wijngaard erkennen worden tegenover een nog grotere 
genade gesteld en uitgenodigd om deel te nemen aan grotere 
zegeningen dan alle waarvan zij onder de wet konden genieten. 

Wat een verschil tussen de gedachten van God en die van de 
mensen! Hij wil uitdrukken alle genegenheden van Zijn hart voor de 
Zoon van Zijn liefde, door Hem een bruiloft te bereiden terwijl de 
mensen Hem zochten te doden. Nu Hij op de aarde is gekomen doet 
God ons kennen de zegeningen en de heerlijkheden die Hem 
toebehoren en die geopenbaard zullen worden in Zijn Koninkrijk 
waaraan allen zullen deel hebben die Hem door het geloof aannemen. 
God bedient zich van de boosheid van Zijn schepselen voor Zijn 
heerlijke plannen door het werk van Zijn Zoon. Daarom lezen wij 
‘Jezus antwoordde en sprak wederom: het Koninkrijk der hemelen is 
gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had’. 
Dat was het goddelijk antwoord op alle ongerechtigheid waaraan de 
mensen schuldig waren. In plaats van ze te verwijderen uit Zijn 
tegenwoordigheid biedt Hij hun een eeuwig geluk aan onder het beeld 
van de bruiloft van de zoon van de koning. 

Dus uit de gedachten van God tegenover Zijn Zoon komt voort 
het geluk van de genodigden. Nu Hij zich vernederd heeft tot in de 
dood van het kruis laat God ons weten wat Zijn Koninkrijk bevat en 
wat de zegeningen zijn die Hij hen geeft die Zijn uitnodiging 
beantwoorden. Hij kan zijn hele plan van liefde openbaren en de Bruid 
aan Zijn Zoon geven. De gelijkenis van de heer van de wijngaard is 
niet een gelijkenis van het Koninkrijk. Zij geeft ons een schildering van 
de geschiedenis van het volk voordat het Koninkrijk werd 
aangekondigd. Hoewel zij ons leidt tot aan het beslist verwerpen van 
de Koning en tot aan de gevolgen die er uit voortkomen voor de 
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opstandige landlieden. Het Koninkrijk der hemelen is een nieuwe 
bedeling, aangekondigd door Johannes en de Heer, en dat ingewijd 
werd door de ingang van de Koning in de heerlijkheid als gevolg van 
Zijn dood en opstanding. Het bevat hemelse en aardse zegeningen. 
De hemelse omvatten de huidige roeping, gericht tot alle mensen, om 
deel uit te maken van de Bruid en om deel te hebben aan de bruiloft 
van de Koning. De aardse zegeningen zullen geopenbaard worden 
als Hij in heerlijkheid zal verschijnen. Zowel het een als het ander 
komt voort uit het werk van de verlossing door het geloof 
aangegrepen. De verantwoordelijkheid van hen die beantwoorden aan 
de roeping van God is geregeld op het kruis. De bruiloft van de zoon 
van de koning wordt genoemd de bruiloft van het Lam (Op. 19:7, 
omdat Hij geleden heeft en overwonnen en dan de vrucht van Zijn 
lijden zal bezitten. Niet alleen zal Hij de heerschappij over alle dingen 
hebben maar ook metgezellen hebben in Zijn hemelse heerlijkheid, 
omvattende de Bruid en de vrienden van de Bruidegom. 

Vers 3. Er waren dus personen die uitgenodigd waren op de 
bruiloft vóór de komst van de Zoon. Dat was Israël tot wie de profeten 
hadden gesproken over de komst van de Messias en zijn gevolgen. 
De slaven waren de twaalf discipelen, gevolgd door de zeventig 
gezondenen door de Heer om tot dit bevoorrechte volk te zeggen: 
‘komt tot de bruiloft’. Maar de genodigden weigerden. Een tweede 
uitnodiging is veel uitvoeriger 

dan de vorige en ook dringender en werd nog tot dezelfde 
genodigden gericht.  

Vers 4. De voorbereidingen tot het feest worden met zorg 
genoemd: ‘... alle dingen zijn gereed’. Deze boodschap die blijft 
stilstaan bij de offeranden door de Koning gedaan, opdat de bruiloft 
waardig aan Zijn heerlijkheid zou zijn, werd na de uitstorting van de 
Heilige Geest door de apostelen gedaan. Door de dood van het heilig 
Slachtoffer waren alle dingen gereed. Zelfs zij die Hem gedood 
hadden konden van de vergeving en de hemelse zegeningen 
genieten die de vrucht waren van Zijn overwinning. Door het 
verwerpen van die laatste oproep van de Heer tot zijn volk zendt de 
Meester Zijn slaven naar de uitgangen van de wegen (vs. 9), ‘Zovelen 
als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft’. De Heer kondigt aan dat 
door het verwerpen van de genade van het Evangelie door Zijn volk 
het heil aan de volken zal aangeboden worden. Het was afgelopen 
met het verantwoordelijk Israël dat Christus had verworpen in Zijn 
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vernedering en Hem weer verwierp toen hij in de heerlijkheid was 
opgenomen. 

Het verachten van het Evangelie heeft drie vormen in deze 
gelijkenis:  

1. De eerste groep omvat eerbare mensen in de ogen van andere 
mensen, maar die met harten vol stoffelijke belangen geen 
rekening houden met de uitnodiging die zij misschien beleefd 
weigeren om heen te gaan. De een naar zijn akker en de ander 
naar zijn koopmanschap.  

2. In de tweede groep bevinden zich verklaarde vijanden van de 
Heer en van de Zijnen. ‘Zij grepen Zijn slaven, deden hun 
smaadheid aan en doodden hen’ (vs. 6).  

3. De derde groep bestaat uit hen die de boodschap schijnen te 
hebben aangenomen en die de bruiloftszaal zijn binnengegaan. 
Dat wil zeggen in de christelijke belijdenis allen die het 
christendom hebben aangenomen tot op de wederkomst van de 
Bruidegom.  

Het is dus niet de hemel, de zaal van de maaltijd van de bruiloft 
van het Lam (Op. 19:9, waarin slechts zij binnengaan die gewassen 
zijn in Zijn bloed. Door de smaad die Zijn boodschappers is 
aangedaan, boos geworden ‘zond Hij troepen...’ (vs. 7). Lukas spreekt 
in de gelijkenis van het grote Avondmaal niet over het oordeel dat de 
stad zal treffen en over het volk dat schuldig was aan de verwerping 
van de genade van de Koning. 

Alleen Mattheüs beschrijft ons dit ernstige onderwijs van de 
Heer. Omdat het in het bijzonder tot het Joodse volk was gericht doet 
Mattheüs meer dan de anderen uitkomen de schuld van Israël en de 
gevolgen ervan. Het Romeinse leger dat Jeruzalem verwoestte wordt 
genoemd ‘Zijn krijgsvolk’. Dat was het instrument waarvan Hij zich 
bediende om Zijn volk te kastijden. God noemt Nebukadnezar ‘mijn 
dienaar’ (Jer. 27:6) In Joél wijst Hij de sprinkhaan en de kaalvreter 
aan met deze woorden: ‘mijn groot leger, dat ik op u afzond’ (Joél 
2:25). Hij vindt geen behagen in het oordeel door deze verschillende 
kastijding van Zijn macht, maar Hij wil dat wij zouden weten dat Hij ze 
gebruikt als Zijn heiligheid dat vereist.  

Vers 10. De dienstknechten brachten allen samen die zij 
vonden, zowel bozen als goeden. De uitnodiging ging uit tot allen, aan 
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slechte en goeden. Deze verschillen bestaan onder de mensen, maar 
dit houdt niet in dat er onder de gevallen kinderen van Adam mensen 
zijn die God goed kan noemen en de volstrekte zin van het woord. 
Want de Heer zegt: ‘niemand is goed, dan een, namelijk God’ (Mark. 
10:18). Het gaat eenvoudig over verschillen in gedrag van hen die 
uitgenodigd zijn, de ene bewaard voor grove zonden waarin anderen 
zijn gevallen. Het blijft waar dat ‘er geen rechtvaardige is, niet een’ 
(Rom. 3:10). Zij die goed genoemd worden in de strikte zin van het 
Woord zijn zij in wiens hart het Woord het werk van berouw heeft 
gewerkt wat hun bereid maakte om de boodschap van het Evangelie 
aan te nemen (Luk. 8:15). Maar dit is een heel ander onderwerp. 

Het werk van de dienstknecht en wordt nu nog voortgezet en de 
gelijkenis brengt ons naar het einde van de genadetijd en van het 
geduld van God dat zal beëindigd worden door de wederkomst van de 
Heer. De slaven waren uitgegaan om het heil aan te kondigen aan de 
mensen. Hun geluk verachtend verwerpen deze de uitnodiging om 
verschillende redenen. De ‘wegen’ vers 9 en 10, langs welke de 
dienstknechten van de Heer ze vinden zijn een beeld van de 
verschillende wegen waarin zij ver van God wandelen maar die alle 
op het verderf uitlopen. Onze verantwoordelijkheid wordt door de 
Meester geschetst in deze woorden: ‘zovelen als gij er zult vinden, 
roept ze tot de bruiloft (vs. 9). Het schijnt dat de Heer lang 
onverschillig blijft tegenover wat zich afspeelt aan de tafel, maar 
onverwachts verschijnt Hij plotseling in Zijn heerlijkheid en neemt 
kennis van de manier waarop een ieder antwoordt op de boodschap 
van het Evangelie.  

Vers 11. Het is niet voldoende plaats te nemen aan de tafel van 
de christelijke belijdenis. Men kan slechts aan het hemels feest 
deelnemen als men bekleedt is met een kleed dat past voor de 
Goddelijke heiligheid. De Heer doelt hier op een oosterse gewoonte. 
De Koningen uit de landen hadden de gewoonte witte kleren uit te 
bereiken aan hun gasten. Aan de ingang van de zaal stonden 
dienstknechten die ze hun gaven, zodat ieder die wilde binnengaan in 
een eigen kleed het bevel van de Koning verachtte. Het Woord bevat 
talrijke toespelingen op de kleren van de verlosten, een beeld van het 
heil dat zij bezitten en van de vrucht die daaruit voortkomt. Het ‘beste 
kleed’ (Luk. 15:22, is het beeld van de Goddelijke gerechtigheid 
waarmee de liefde van de Vader de berouwvolle zoon bekleedt. In 
onze gelijkenis heeft Hij die ons tot de maaltijd van de bruiloft heeft 
genodigd ook moeten zorgen. Niet alleen voor het feest, maar ook 
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voor het kleed waarmee Hij wilde dat de ellendigen die Hij uitnodigde 
bekleedt zouden worden. Bovendien is het kleed ‘van fijn rein linnen’ 
(Op. 19:8, waarmee de Bruid bekleedt wordt op de dag van de 
heerlijkheid. Dit is het beeld van de ‘gerechtigheid in’ die de genade 
heeft voortgebracht bij de heiligen tijdens hun verblijf op de aarde, en 
die dan zullen worden geopenbaard en beloond. 

De man zonder bruiloftskleed stelt de talrijke groep van mensen 
voor die belijden zonder een toestand van zonden voor God te 
hebben erkend, en de noodzakelijkheid om gewassen te worden door 
het bloed van het Lam. Hoe zouden zij plaats kunnen nemen aan de 
bruiloft van het Lam als zij Zijn zoenoffer hebben geweigerd en hun 
eigen gerechtigheid hen voldoende schijnt om voor Hem te 
verschijnen. Hoe zouden zij de blik van de Koning kunnen verdragen, 
wiens ogen zijn als een vuurvlam, met bevlekte kleren die getuigen 
van hun opstand tegen Hem. Deze man ‘verstomde’. Dat zullen alle 
eigengerechtigden ondervinden die de genade hebben geweigerd. Let 
op de woorden van de Koning: ‘vriend, hoe ben je Heer 
binnengekomen?’. Dit woord ‘vriend’ betekent hier letterlijk ‘metgezel’. 
Men vindt het ook in Mattheüs 26:50, terwijl in Johannes 15:13-15 een 
ander woord staat dat vertaalt is door ‘vriend’ en dat betekent 
‘boezemvriend’, (philos). Een verschrikkelijk einde wacht de belijders 
zonder leven. Zij hebben geen enkele verontschuldiging om hun 
toestand te rechtvaardigen. Want het bruiloftskleed was hun 
aangeboden ‘zonder geld en zonder prijs’. Het is ontzettend te 
bedenken dat men, omdat men in contact is geweest met het licht van 
het Evangelie en zo dicht bij het heil, zich in de buitenste duisternis 
kan bevinden, ‘voeten en handen gebonden’ en de plaats van ‘wenen 
en knersen van de tanden’. God wil niet de dood van de zondaar 
maar zijn bekering en zijn leven. Het werk van Christus heeft een 
oneindige strekking. De goddelijke gerechtigheid die het ons verschaft 
is tegenover allen, en allen worden geroepen ervan te profiteren. Toch 
is deze gerechtigheid slechts het deel van ‘hen die geloven’. Als de 
mens de genade die hem aangeboden wordt weigert, stelt hij zich 
onder de eeuwige gevolgen van Zijn verwerping (vs. 13). Wroeging en 
smart worden uitgedrukt door wenen en het knersen van de tanden. 

Vers 14. De waarheid van de uitverkiezing of de soevereine 
keuze van hen die God in Zijn heerlijkheid wil brengen moet slechts 
hen bezig gehouden die aan Zijn roeping hebben beantwoord. Iemand 
heeft gezegd: ‘op de deur van de hemel kan men lezen: allen worden 
uitgenodigd om hier binnen te gaan’. Als men door het geloof is 
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binnengegaan leest men aan de andere kant van de deur: ‘allen die 
hier zijn binnengegaan zijn uitverkorenen’. Niemand kan God van 
onrechtvaardigheid beschuldigen. Hij zal rein worden bevonden als Hij 
spreekt en rechtvaardig als Hij oordeelt en ‘alle mond zal gestopt 
worden’.  

Vers 15. Het waren onder de Joden strenge en rechtzinnige 
mensen, de Farizeeën die de hele Schrift aannamen maar die er hun 
overleveringen aan toevoegden waardoor zij de geboden van God 
krachteloos maakten. Twee andere sekten, de Sadduceeën en 
Herodianen betwistten elkaar de voorrang onder het Joodse volk. De 
Sadduceeën verwierpen de Goddelijke openbaring bijna geheel en de 
Herodianen waren vrienden van de Romeinen en zochten de 
wereldse voordelen die zij konden verwerven. Deze drie groepen of 
sekten haatten elkaar wederzijds, maar waren eensgezind in hun haat 
tegenover de Heer. Hun vertegenwoordigers trachten Hem te 
verstrikken in Zijn rede maar werden beschamend door Zijn 
Goddelijke wijsheid. Terwijl zij Hem een strik wilden spannen dachten 
de Farizeeën is er niet aan dat zij te doen hadden met Hem die ‘de 
wijzen vangt in hun arglistigheid’ en verijdeld ‘het voornemen van de 
arglistigen’, (Job 5:13). In hun huichelarij verkondigen zij de zedelijke 
heerlijkheid van de Heer. Inderdaad onderwijs Hij ‘de weg van God in 
waarheid’ en de bekommerde zich om niemand, want Gij ziet de 
persoon van de mensen niet aan’. Hun geweten zij hun dat dit 
getuigenis waar was. Maar hun boze wil verzette zich tegen de Heer. 
Nu is dat nog zo bij hen die het Evangelie verwerpen. Zij zeggen niet 
te kunnen geloven, maar in werkelijkheid weigeren hun bedorven 
harten zich aan de goddelijke waarheid te onderwerpen. De Heer was 
de openbaring van de Vader en Hij leerde de weg van God in 
waarheid, terwijl hij de weg was om tot Hem te gaan. De waarheid van 
wat Hij is en het leven waardoor wij kunnen genieten van deze 
openbaring. De Farizeeërs waren het tegenovergestelde van wat de 
Heer was, zij vreesden de mensen (Matt. 21:25-26). Zij vragen Hem 
of het geoorloofd is de keizer schatting te geven of niet (vs. 17). 
Antwoordde Hij bevestigend dan deed Hij afstand, zo meenden zij, 
van Zijn rechten als Messias. In het tegenovergestelde geval 
meenden zij Hem te kunnen beschuldigen bij Pilatus. De Heer 
antwoordde met Goddelijke wijsheid. ‘Waarom verzoekt gij mij 
huichelaars?’. God verzoeken is:  

Een. Trachten Hem in verlegenheid te brengen of in 
tegenspraak met Zichzelf omdat zij Zijn heerlijkheid miskenden.  
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Twee. Trachten voor Hem onze boze daden te verbergen zoals 
later Annanias en Saffira (Hand. 5). Dat was huichelarij van hun kant 
omdat zij, al brachten zij Hem eer, Hem trachtten op een fout te 
betrappen en Hem kwaad te doen. 

De Heer bezat niets op deze aarde. ‘Toont mij een penning’ zei 
Hij. Toch beschikte hij over alle hulpbronnen van de schepping (zie 
Matt. 17:27). Zij toonden een penning met het opschrift van het beeld 
van Caesar. Het feit dat zij in dit geld aannamen bewees hun 
onderwerping aan de Romeinen, wat een kastijding was voor hun 
ontrouw. Nog meer, zij verwerpen Hem die God tot hen gezonden had 
om hen te bevrijden.Zij moesten zich dus onderwerpen aan de 
gevolgen van hun zonden en ‘de keizer geven wat van de keizer is, en 
God wat van God is’ (vs. 21). Zij waren nog altijd onder de wet en 
moesten die gehoorzamen. De Heer maakte hun zo duidelijk de 
ellendige toestand waarin zij gevallen waren. Als zij zich daarover 
hadden verootmoedigd en hun Messias hadden aangenomen dan 
zouden zij van de bevrijding genoten hebben die Hij hen bracht, maar 
zij verwierpen Hem. Verwonderd over Zijn wijsheid verlieten zij Hem 
beschaamd. Dan komen de ongelovige Sadduceeën tot Hem met een 
vraag over de opstanding (vs. 24-26). Zij dachten dat zij Hem in 
verlegenheid konden brengen door wat zij meenden een 
overkomelijke moeilijkheid te zijn, maar wat slechts hun onwetende 
dwaasheid openbaarde. De Heer antwoordt: ‘gij dwaalt, niet wetende 
de Schriften en de kracht van God. Want in de opstanding nemen zij 
niet ten huwelijk en worden niet ten huwelijk uitgegeven, maar zijn als 
engelen van God in de hemel.’ De verhoudingen van het huidige 
leven zullen een einde nemen door ‘hen die waardig geacht worden 
die eeuw te verwerven en de opstanding uit de doden’ (Luk. 20:35). 
De verlosten die aan de eerste opstanding deel zullen hebben zullen 
met verheerlijkte lichamen bekleedt worden, gelijkvormig gemaakt aan 
dat van hun Heiland. De noden en de omstandigheden van het 
tegenwoordige leven zullen voor hen verdwenen zijn en zij zullen 
eeuwig genieten van het geluk van de tegenwoordigheid van hun 
Heiland in het huis van de Vader. De toestand van het menselijk leven 
op de aarde wordt uitgedrukt door deze woorden: ‘bloed en vlees’. 
Daarom lezen wij in Efeze 6:12 …tegen vlees en bloed, dat wil 
zeggen tegen mensen... 

Zo beschamen de Schriften de redeneringen van de mensen 
van wie het verstand verduisterd is door de zonde en die niet kennen 
de kracht van God en van Zijn Woord dat ons Zijn heerlijkheid 
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openbaart. Hij kan de Zijnen opwekken die voor Hem leven, zelfs in 
de toestand van scheiding van ziel en lichaam. Hij is niet de God van 
doden maar van levenden. Hij noemt zich de God van Abraham, Izak 
en Jacob (vs. 32). Deze aartsvaders die de beloften niet ontvangen 
hebben rusten bij Hem tot op de dag van de eerste opstanding. Dan 
zullen zij de volmaaktheid bereiken met allen die geloofd hebben, 
terwijl zij bekleedt worden met verheerlijkte lichamen. 

Wat de bozen betreft, zij zullen duizend jaar later uit de graven 
uitgaan met lichamen waarin zij voor de soevereine Rechter 
verschijnen zullen om geoordeeld te worden en geworpen in de poel 
van vuur, de eeuwige scheiding van God (Joh. 5:28-29; Op. 20:12-
15). De Herodianen die zich bij de Farizeeën gevoegd hadden om 
Hem in Zijn woorden te vangen werden met hen beschaamd, daarna 
de Sadduceeën op hun beurt. In de nederlaag van deze drie groepen 
en vijanden van de Heer kan men zien een vervulling van Zacharia 
11:8 ‘drie herders heb ik in een maand verdelgd, omdat ik tegenover 
hen mijn geduld verloren had’.  

Vers 33. Als zij de Heer hadden aangenomen zouden zij niet 
verrast zijn geweest, want zij zouden de goddelijke kracht van Zijn 
onderwijs hebben ervaren. De dag zal komen dat alle tegensprekers 
van deze eeuw de mond zal worden gestopt. Te laat zullen zij hun 
dwaasheid inzien, want in de plaats van het oordeel zal het niet 
mogelijk zijn berouw te hebben. Nu nog is het Evangelie de kracht van 
God tot heil voor een ieder die gelooft. 

Vers 34-46. Alle sekten van de Joden hadden getracht Hem te 
vangen door list. Hoewel zij verwonderd zijn over Zijn wijsheid 
proberen de Farizeeën opnieuw Hem te verzoeken (vs. 35). De Heer 
zal hen door de Schriften de mond stoppen zoals Paulus later dit deed 
door de Heilige Geest (Rom. 3:10-19). Omdat zij meer verdiensten 
willen toeschrijven aan hen die de geboden hadden vervuld, die zij de 
grootste achtten, zochten zij het belang van elk gebod te bepalen. 
Jezus toont hun dat de beweegreden die de mens doet handelen het 
voornaamste is. Als het gebeurt uit liefde tot God en tot de naaste dan 
zal de wet vervuld zijn. Maar daarvoor is een nieuw leven nodig. Want 
het vlees onderwerpt zich niet aan het gezag van de wet. In Galaten 
stopt Paulus de mond van alle mensen (Gal. 3:10). Jakobus verklaart 
hetzelfde (Jak. 2:10). 

De Heer toont in Zijn antwoord alle zedelijke waarde van de 
wet. Zij bevat niets uitwendig, niets dat aan de godsdienstige trots 
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voldoet en doet een beroep op het hart en het geweten. De beide 
geboden die Hij aanhaalt waren de korte inhoud van de wet (37-39). 
Als iemand die kon volbrengen had hij de hele wet volbracht. Wij 
weten dat er niemand was. De mens in het vlees heeft zich een vijand 
van God getoond. Het oordeel door de wet uitgesproken over de 
overtreder, heeft Hem bereikt op het kruis dat een einde maakte aan 
zijn geschiedenis, en het op de proef stellen is geëindigd. Maar wat de 
wet niet kon krijgen van de eerste Adam, dat bewerkte God door aan 
hen die in Zijn Woord geloven het geloof, nieuw leven en de Heilige 
Geest te geven. Opdat in de kracht van dit leven aan de rechtvaardige 
eis van de wet voldaan zou worden in hen die naar de Geest leven 
(Rom. 8:4). 

Vers 40. De wet en de profeten hadden zich vergeefs 
ingespannen om het volk terug te brengen tot gehoorzaamheid aan 
de wet. Om aan hun oproep gehoor te geven was de kracht van God 
in genade nodig. Dat gebeurt onder de bedeling van de genade; deze 
overtreft de eisen van de wet  

(1 Joh. 3:16). De liefde is de vervulling van de wet (Rom. 
13:10). Later zal God door Zijn Geest in de harten van Zijn aards volk 
werken en het brengen in de zegeningen van het nieuwe verbond 
(Hebr. 8:8-12). Hoe beoordeelde dit woord deze Farizeeën. Want in 
plaats van God lief te hebben en hun naaste, dachten zij er slechts 
aan om aan hun egoïsme en hun trots te voldoen. Maar hoe meer het 
licht schitterde, hoe sterker hun haat werd tegen Hem van wie zij zich 
wilden ontdoen. Hun geweten zei hun dat zij niet de grote geboden 
volbrachten en hun mond was gestopt, zoals het op de dag van het 
oordeel zal gebeuren.  

Vers 41-46. ‘Wat dunkt u van de Christus?’ Wiens Zoon is Hij?’. 
Van David zeiden zij. Maar nu komt er weer een verrassende vraag. 
In Psalm 110 noemt David Hem Heer. En als Hij Zijn Heer is hoe is Hij 
dan Zijn Zoon? (vs. 45). De Heer wil Zijn tegenstanders Zijn 
Goddelijke heerlijkheid doen kennen. Hij was niet alleen de Zoon van 
David maar ook de Heer van David. Van wie ‘de uitgangen zijn van 
ouds’ Mich. 5:2). De eeuwige Zoon van de Vader, God geopenbaard 
in het vlees. David ‘in de geest’, dat wil zeggen geleid en geïnspireerd 
door de Heilige Geest, verkondigt Zijn oneindige grootheid die 
geopenbaard werd in de vrijwillige vernedering van Zijn mensheid. Als 
Hij niet door Zijn volk had moeten verworpen worden zou de Heilige 
Geest niet in de mond van de Koning - profeet de woorden gelegd 
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hebben die verkondigen dat door dit verwerpen God Hem aan Zijn 
rechterhand zal doen zetten, totdat Zijn vijanden zullen gelegd worden 
onder Zijn voeten. Zo ging Hij in de heerlijkheid een nieuwe plaats 
innemen. De heerschappij over alle dingen ontvangen, en het 
ogenblik afwachten waarop God Hem alle dingen zal onderwerpen. 
De dag waarop het oordeel van hen die tegen Hem opstaan zal 
komen, en die dag nadert snel. Wat een getuigenissen door de 
Schriften gegeven van het Oude en het Nieuwe Testament aan de 
heerlijkheden van Christus, en wat een volmaakte overeenstemming 
tussen deze twee delen van de Heilige Schrift. De Heer zegt: ‘ik Jezus 
heb de engel gezonden, om deze dingen te getuigen in de 
gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende 
morgenster’ (Op. 22:16; zie ook Jes. 11:10 en 11:1). 

De Farizeeën wilden het onderwijs van de Heer niet aannemen 
omdat dat hun trots beschaamde. Zij verkozen liever onwetend te 
blijven in hun hart en zich op die manier te beroven van het heil dat zij 
in Hem zouden gevonden hebben als zij, net als Petrus, zich aan Zijn 
voeten geworpen hadden in het bewustzijn van hun schuld en ellende. 
Zij durfden Hem niet meer vragen, maar in plaats van door Hem 
geleerd te willen worden wachtten zij slechts op het geschikte 
ogenblik om Hem te doden. Zo is het nu nog. Het natuurlijke verstand 
kan de wijsheid van het Woord vaststellen. Maar het boze hart wijst 
het Woord af omdat de mens de duisternis liever heeft dan het licht. 
Als Felix zeggen ze: ‘voor ditmaal, ga heen’ (Hand. 24:25). Het vlees 
wil niet voor de Heer komen staan uit vrees door Hem geoordeeld te 
worden. Het juiste ogenblik is ‘heden’. Dat laten voorbijgaan is de 
kans lopen de deur gesloten te vinden en te komen in het eeuwige 
verderf. 
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MATTHEÜS 23 

Vers 1. De Heer richt zich nu tot de discipelen om ze de 
waarschuwen voor het zuurdeeg van de ‘schriftgeleerden en 
Farizeeën’, dat huichelarij is. Deze belijders verleidden het volk en 
onteerden Hem die zij beweerden te dienen. De discipelen worden 
hier gezien als nog deel uitmakend van het Joodse volk, hetgeen het 
geval was zolang het kruis niet beslist gescheiden had hen die de 
Heer toebehoorden van het opstandige en geoordeelde volk. Daarom 
zegt Hij tot allen: ‘de schriftgeleerden en Farizeeën hebben zich op de 
stoel van Mozes gezet’. Alle dingen die zij tot uw zeggen doet ze en 
bewaard ze (vs. 2 en 3). Hij maakte onderscheid tussen het woord dat 
zij onderwezen en hun wandel die in volledige tegenstelling was met 
dit woord. ‘Want zij zeggen en doen niet’. Wat een tegenstelling 
tussen de huichelarij en de goddeloosheid van deze godsdienstige 
leiders en het voorbeeld dat later Paulus gaf, in navolging van Zijn 
Meester van wie hij de voetstappen volgde en die kon zeggen: 
‘hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien 
hebt, doet dat, en de God des vredes zal met u zijn’, (Fil. 4:9). Hij kon 
ook zeggen: ‘Weest mijn navolgers, zoals ook ik Christus navolg’. Hij 
wilde zich niet in de plaats stellen van het goddelijke voorbeeld, maar 
achter Hem aan wandelen. Zijn wandel in overeenstemming brengen 
met Zijn onderwijs wilde hij alle gelovigen achter hem aan meenemen. 
Laten wij er voor oppassen dat wij meer schijnen te zijn als deze 
trouwe dienaar van de Heer, opdat nooit van ons gezegd zou kunnen 
worden: ‘zij zeggen en doen niet’. 

De Heer onthult openlijk de zedelijke afschuwelijke toestand 
van de oversten van het volk door tegen hen zeven keer het ‘wee u’ 
uit te spreken, (vs. 13, 15, 16, 23, 25, 27, 29). Toch, zolang het kruis 
niet elke band tussen het verantwoordelijke volk en God verbroken 
had moesten zij erkend worden als uitleggers van de wet en 
gehoorzaamd worden in alles wat in hun uitlegging, overeenkomstig 
de wet was. Men moet dus het Woord gehoorzamen en als zij, die het 
Woord voorstelden, hun wandel er niet naar richten zouden zij te doen 
krijgen met God. Er zal een streng oordeel zijn voor hen die anderen 
hebben onderwezen zonder te verwerkelijken wat zij zeiden. 
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De Heer onthult het doel dat deze schijnheilige Farizeeën 
nastreefden ‘al hun werken doen zij om van de mensen gezien te 
worden’ (vs. 5). IJdele eer die zij begeerden is verdwijnen en heeft ze 
niet beschermd tegen het oordeel van God. Zo is het met allen die 
handelen of gehandeld hebben in hun voetstappen. Op allen is dit 
woord van de Heer van toepassing: ‘slangen, adderengebroed, hoe 
zult gij het oordeel van de hel ontvluchten’ (vs. 33). Deze oversten 
toonden zich zeer veeleisend tegenover de anderen wat betreft de 
onderwerping aan hun verordeningen. Zij bonden de ‘zware en 
moeilijk te dragen lasten op de schouders van de mensen, maar zij 
willen ze met hun vinger niet verroeren’ (vs. 4). De wet die aan de 
mens in het vlees is gegeven was een zware last voor deze mens. 
Want zijn boze wil kon zich niet aan de wil van God onderwerpen. De 
huichelachtige oversten die niet in de praktijk brachten wat zij eisten 
kenden de moeilijkheid niet er aan te gehoorzamen en zij pasten de 
wet met gestrengheid toe. Ieder die een voorwerp van genade is heeft 
geleerd om zijn eigen ellende te kennen. Deze is geneigd 
barmhartigheid te gebruiken tegenover anderen, omdat hij voelt 
hoezeer hij zelf er behoefte aan heeft. De Farizeeën deden voor de 
mensen de werken die hun de schijn van godzaligheid gaven. Maar 
hun trots toonde zich hierin dat zij ‘het vooraan zitten bij de maaltijd 
begeerden, de voorste stoelen in de synagoge en de begroetingen op 
de markten (vs. 6 en 7). Zij maakten hun gedenkkwasten breed, wat 
hun de naam gaf van een groter gehechtheid aan de wet. Deze 
gedenkkwasten waren perkamenten banden, beschreven met teksten, 
om het voorhoofd en de handen gedragen. Hoe breder de banden, 
hoe meer waarde men scheen te hechten aan de Schrift. Maar God 
eist te allen tijde van Zijn volk dat Zijn Woord woont in het hart van de 
mensen (Deut. 11:18).  

Vers 7. de Farizeeën hielden ervan ‘Rabbi’ genoemd te worden 
door de mensen. Het kwaad bestond hierin dat zij deze eervolle titel 
zochten en onderscheiden wilden worden van de andere mensen en 
op de eerste plaats verheven wilden worden in alle omstandigheden. 
Zo bewijzen zij dat zij niet wisten dat de Heer een afschuw heeft van 
‘hoogmoedige ogen’ en dat Hij gezegd heeft: ‘Ik haat hoogmoed en 
trots’ (Spreuken 6:17, 8:13). Zij vergaten dat de trots gaat voor de 
verbreking en de hoogmoedige geest voor de val. ‘Wie zichzelf zal 
verhogen zal vernederd worden, die zichzelf zal vernederen zal 
verhoogd worden’ (vs. 12). 
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Vers 8. De toepassing van dit laatste woord is, in de gevallen 
christenheid gemaakt, waardoor men beweert dat alle mensen 
bekeerd en ombekeerd broeders zijn en in dezelfde plaats voor God 
staan. Laten we ons herinneren dat het Woord slechts ‘broeders’ 
noemt hen die deelgenoten zijn van het eeuwige leven en verenigd 
met Christus door de Heilige Geest op het terrein van de opstanding 
(Hebr. 2:11-12). 

Vers 9. Deze vermaning waarschuwt tegen de kerkelijke geest 
zoals die ontwikkeld is in de belijdende kerk zoals onder de Joden 
plaats had gehad. Het overheersende karakter van de geestelijkheid 
is zich te plaatsen tussen God en de zielen, terwijl zij een plaats van 
eer en gezag zochten die slechts aan de Heer toekomt. Buiten de 
natuurlijke betrekking van vaders en kinderen moet deze titel van de 
Vader aan niemand op aarde gegeven worden. In het Oude 
Testament drukte de naam de betrekking van de mens aan met God 
als Schepper (Mal. 2:10) en ook de betrekking van Israël als volk, 
verlost en afgezonderd om Hem toe te behoren (Deut. 32:6; Jes. 
63:16). De Heer Jezus, de zoon van de Vader, heeft Hem ons 
geopenbaard in al Zijn heerlijkheid. Door Zijn werk op het kruis heeft 
Hij ons ingevoerd in de betrekking van zonen waarvan de Heilige 
Geest ons getuigenis geeft. Door Hem, de geest van aanneming die 
wij ontvangen hebben, roepen wij: ‘Abba Vader’ (Rom. 8:15; Gal. 4:7). 

Christus is niet gekomen om gediend te worden maar om te 
dienen. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat wij Zijn 
voetstappen zouden drukken in een geest van zelfvernedering en 
dienst, door dienstknechten van allen te worden. ‘Maar de meeste van 
u zal uw dienaar zijn’ (vs. 11-12). (Zie ook Jak. 4:6; 1 Petrus 5:5; Matt. 
11:29). Het goddelijke leven en de Heilige Geest bezittend weten wij 
dat de ware grootheid bestaat in de vernedering van een nederige en 
trouwe dienst waarvan de Heer ons het voorbeeld heeft gegeven. 
Mogen wij ook die plaats innemen, omdat Hij ons op de tijd door Hem 
bepaald kan verhogen. Want alleen in nederigheid kan men 
vorderingen maken in de kennis van Zijn gedachten. De ware 
Dienstknecht en Leidsman van de Zijnen had op aarde een weg van 
zelfverloochening en lijden. Daarom heeft God hem ook uitermate 
verhoogd, terwijl Zijn trotse vijanden vernederd zijn. Mogen wij toch 
allen van die geest doordrongen zijn, nooit zoeken iets te betekenen, 
maar te dienen door ons altijd weg te cijferen en te wachten dat God 
ons Zijn goedkeuring geeft over onze wandel en dienst.  
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Het is betrekkelijk gemakkelijk zich klein te voelen voor God, 
maar het is moeilijker nederig te blijven voor onze broeders. Toch 
heeft de Heer ons daarvan heb voorbeeld gegeven (lees Lukas 
22:27). 

Vers 13-39. Als we de toestand zien van de godsdienstige 
oversten van Israël in dit hoofdstuk zien wij hoe de godsdienst van de 
mensen in het vlees een krachtig middel is in de hand van de vijand, 
om te verhinderen dat de waarheid zijn kracht uitoefent op het hart en 
het geweten zodat de ziel in het licht en in het genot van de liefde van 
God wordt gebracht. Zowel tot gehoorzaamheid als tot het gezag van 
Zijn Woord. Het is overigens een les die uit de geschiedenis van de 
verantwoordelijke mens spreekt.  

De zeven weeën door de Heer uitgesproken over de leiders van 
het volk vinden wij in Mattheüs aan het einde van het verhaal van Zijn 
betrekkingen met Israël. Zij vormen als het ware de gevolgtrekking uit 
deze laatste proef van het verantwoordelijke volk dat, ondanks alle 
getuigenissen van de zedelijke heerlijkheid van Zijn Messias, Hem 
volledig verworpen heeft. Nadat het de genade in Zijn Persoon 
verworpen heeft is dit volk terzijde gesteld totdat het zeggen zal: 
‘gezegend is hij die komt in de naam des Heren’ (vs. 39). 

Lukas, die niet in het bijzonder tot de Joden zich richt en die de 
genade verkondigt die aan de mensen, vertelt ons deze ‘wee u’ niet 
zo ernstig en volledig als Mattheüs, maar geeft het ons midden in een 
verhaal (Luk. 11:39-52). Wij begrijpen maar weinig van het lijden dat 
de Heer ondervond toen Hij deze volheid van oordeel moest 
uitspreken over het volk dat Hij liefhad, dat hij uit Egypte had verlost 
door Zijn kracht en in Kanaän had gebracht en altijd verzorgd had met 
een onvermoeibare tederheid. Hij was gekomen om Zijn volk te 
zegenen en te bevrijden, maar de verachting van Zijn genade bracht 
het oordeel over hen. Zo is het ook met de christenheid met heel grote 
voorrechten die Zijn Woord met voeten treedt en een onherstelbaar 
vonnis zal ondergaan. 

Vers 13. Het eerste wee wordt uitgesproken over hen die niet 
alleen voor zichzelf de raad van God verwierpen, maar de deur van 
het Koninkrijk sloten voor anderen en niet toelieten dat zij ingingen. 
Tijdens de dienst van de Heer stonden zij Hem altijd tegen, omdat zij 
hun invloed wilden vasthouden over hen die onder hun gezag 
stonden. Terwijl zij die door berouw en geloof in het Koninkrijk 
ingingen de rechten van de Koning erkenden en kleine kinderen 
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werden. Zo is het ook nu de grote schuld van een geestelijkheid die 
niet onderworpen is aan de verworpen Heer, het feit dat zij de deur 
van het Evangelie sluit voor de zielen die onder hun gezag geplaatst 
zijn. In het bijzonder in de Katholieke kerk die een geestelijkheid heeft 
ingesteld tegenover het Evangelie en van wie de hele werkzaamheid 
tot doel heeft te verhinderen dat het Evangelie niet tot de zielen komt 
die gebogen zijn onder haar verpletterend juk. 

De Joden huldigden de mening van een Koninkrijk in 
heerlijkheid en kracht gevestigd door een overwinnende Messias. 
Maar zij vonden een aanleiding tot val. Dat wil zeggen ze 
openbaarden trots en ongeloof toen de Koning nederig en 
zachtmoedig verscheen. Die de afstammelingen van Abraham opriep 
om te erkennen dat zij door hun ontrouw alle recht verloren hadden op 
de vervulling van de beloften aan Abraham gedaan, en dat de genade 
in Zijn Persoon hun enige hulpbron was. Zo is zich nu ook nog. Hun 
het hart is vijandig tegenover het Evangelie omdat het verklaart dat de 
mens geheel en al verloren is en het gebied het oordeel te erkennen 
dat over hem is uitgesproken en hem oproep door berouw en geloof 
de zegeningen te krijgen die het Evangelie brengt. Hij staat vijandig 
daar tegenover en kiest zich leraars die de deur van het Koninkrijk 
sluiten en weigeren er zelf in te gaan. 

Vers 15. Een tweede ‘wee u’ wordt uitgesproken over de 
schriftgeleerden en Farizeeën omdat ze stad en land afreizen om 
‘Jodengenoten te maken’. Dan maken zij hen tot een ‘kind der hel’, 
twee keer meer dan zijzelf. Zij maakten van deze heidenen die de 
Joodse godsdienst aannamen huichelaars, bekleedt met de mantel 
van godzaligheid zonder hen te geven wat ze nodig hadden om op de 
weg van de gerechtigheid te wandelen. Als men zich beperkt tot het 
geven aan een uitwendige belijdenis van onderwerping aan God, 
vergroot men zijn schuld door erbij te voegen de vorm van de 
godzaligheid die hij aanneemt. Om te wandelen in de weg van de 
gerechtigheid is het goddelijke leven nodig, dat deze blinden 
leidslieden niet hadden. De Heer kwam het aan de zondaars geven, 
maar die weigerden het. Nu kan men ook veel ijver ontwikkelen om 
Jodengenoten te maken, maar als men niet opnieuw geboren is kan 
men de zielen slechts brengen tot een tijdelijk belijdenis van het 
christendom en men brengt ze niet in het Koninkrijk van God waarin 
men niet kan ingaan als men niet ‘geboren is uit water en geest’ (Joh. 
3). Alleen het Woord op onze zielen toegepast door de Heilige Geest 
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brengt ons tot Christus, het enige doel om te bereiken door de 
prediking van het Evangelie. 

Vers 16. In het derde ‘Wee u’ verwijt de Heer aan de 
schriftgeleerden en Farizeeën een onderwijs die dat gebaseerd is op 
menselijke wijsheid die slechts dwaasheid is voor God, (vs. 16-19). 
Dat was de ontaarding van de Schriften waaraan deze onverstandige 
leiders zich schuldig maakten. Wat gaf waarde aan het goud van de 
tempel? Wel, dat dit goud en ieder ander voorwerp dat daar was 
gewijd was aan de dienst van het huis van de Heer! Alleen wat 
waarlijk aan Zijn dienst is ingewijd heeft de waarde voor Zijn hart. Dit 
huis in zichzelf had dus meer waarde dan de bouwstoffen die gebruikt 
waren, omdat God daar Zijn woning had. De bouwstoffen waren niet 
meer dan een voorwerp van afgoderij als het hart van Hem was 
afgekeerd. De Heer ging deze bezoedelde woning verlaten en die 
overleveren aan het oordeel met al wat zij bevatte. Wat belangrijkheid 
aan het altaar gaf was dat het zinnebeeldig sprak van Hem die door 
Zijn offerande de eisen van de heerlijkheid van God zal opeisen. Het 
altaar heiligde de gave. Als bijvoorbeeld een dier uit de kudde als 
brandoffer werd geofferd nam God die offerande aan als een beeld 
van de volmaakte offerande van Christus. Het altaar dat het offer 
heiligde had dus meer waarde dan de offergave.  

In hun dwaasheid hadden de Joden de gewoonte om bij iedere 
gelegenheid te zweren. Dat wel zeggen God tussenbeide te laten 
komen in hun verklaringen. Zo riepen zij Zijn oordeel over hun in als 
zij de waarheid niet spraken. Zij zwoeren bij de hemel en deden een 
beroep op de troon van God en op Hem die daarop zit zodat Hij 
getuigenis zal geven aan de waarheid van hun woorden. Maar de 
Heer had de dwaasheid en de zonde van deze handelwijze al 
aangetoond en ze vermaant helemaal niet te zweren (vs. 33-37). 

Wij lopen allen het gevaar belang toe te kennen aan de 
stoffelijke en zichtbare dingen en Hem te vergeten die het middelpunt 
en de bron van alle zegen is. Deze afgoderij verwijdert ons van Hem 
en haalt Zijn oordeel over ons. Nemen we bijvoorbeeld de 
christenheid waar men de waarheid van het huis van God uit het oog 
verloren heeft, samengesteld uit levende stenen en verenigt door de 
Heilige Geest. Men noemt ‘huis God’ het gebouw waar men 
samenkomt met een godsdienstig doel. Evenals de Farizeeën tonen 
de belijders zonder leven dat hun harten zich van de Heer hebben 
afgekeerd en dat Zijn vrees zij niet in hen is. Letten wij wel op het feit 
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dat de wolk van de heerlijkheid die het huis moest verlaten vóór de 
verwoesting door Nebukadnezar (Ezra 9) er niet terugkwam wonen na 
zijn herstel. Toch trad de Heer er in barmhartigheid binnen om het 
volk te leren. Hij nam er nooit bezit van, ging niet in het heilige en 
stelde zich tevreden met te zitten in de voorhoven. Toen Hij zich 
voorgoed van Zijn boze volk moest verwijderen zij Hij: ‘uw huis worde 
u woest gelaten’ (vs. 39). Als het volk berouw had getoond en zijn 
Messias had aangenomen zou Zijn heerlijkheid geopenbaard zijn. Dat 
zal gebeuren als onder de werking van de goddelijke genade zij Hem 
zullen begroeten: ‘Hosanna’, de Heer redt (Ps. 118:26). Gedurende 
Zijn dienst erkende de Heer de toestand die God had gevestigd na de 
70-jarige ballingschap. Daarom betaalde hij de tempelschatting. Tot 
Petrus zegt hij: ‘omdat wij hen niet ergeren’ ( 17:25-27). Genade en 
geduld kenmerkten al Zijn schreden. 

Vers 23. Het vierde ‘Wee u’ veroordeelt de trots van de 
Farizeeën die godvruchtiger wilden schijnen dan de anderen door de 
tienden te betalen van kleine kruiden die in de wet niet genoemd 
worden, terwijl zij belangrijker dingen nalieten die de wet van het volk 
eiste; ‘het oordeel, de barmhartigheid en de trouw’ (vs. 23). Dat zijn de 
openbaring van karaktertrekken van het goddelijke leven die waarde 
hebben voor Zijn hart. Omdat deze lieden dit leven niet bezaten 
konden zij er de vruchten niet van voortbrengen. Deze vruchten zijn in 
volmaaktheid gezien bij de gehoorzame Mens op aarde. En wij 
worden geroepen ze te openbaren in de kracht van de Heilige Geest. 
De praktijk van liefde en gerechtigheid is het bewijs dat de gelovige 
deel heeft aan het eeuwige leven dat hij bezit door zijn vereniging met 
Christus. De tienden waren vereist van het volk van het koren, de 
most en de olie en de eerstgeborenen van groot en klein vee (Deut. 
14:23). Laten wij oppassen de weldadigheid en de 
mededeelzaamheid niet te veronachtzamen (Hebr. 13:16). Laten wij 
ook oppassen meer godvrezend te willen schijnen en meer toegewijd 
dan wij het in werkelijkheid zijn. Annanias en Saffira vertonen deze 
huichelarij en die bracht het oordeel van de Heer over hen (Hand. 5). 
Gerechtigheid en barmhartigheid kunnen slechts verwerkelijkt worden 
in een voortdurende oefening van het hart en het geweten voor God, 
terwijl men stoffelijke handelingen en uitwendige plichten kan 
vervullen zonder dat men met Hem te doen heeft. Hoeveel zielen zijn 
er nu in de christenheid van wie de godsdienst slechts bestaat in het 
vervullen van vormen en godsdienstige plechtigheden die niet alleen 
zonder waarde voor God zijn, maar die Hem ook een gruwel zijn. 
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Vers 24. Het oorspronkelijke woord voor ziften ‘filtreren’. 
Muggen leven dikwijls in water en kieskeurige mensen filtreren dan dit 
water. Door dit beeld verwijt de Heer de Farizeeën hun bijgelovig 
volbrengen van de kleinste bijzonderheden van hun overleveringen, 
terwijl zij zijn als een man die een kameel zal doorzwelgen en geen 
rekening hielden met de ernstige zonden waaraan zij zich schuldig 
maakten: huichelarij, leugen, onderdrukking, begeerlijkheid, trots en 
hebzucht. 

Het vijfde ‘Wee u’ heeft betrekking op de huichelarij waarmee 
zij het ‘buitenste van de drinkbekers en de schotels reinigden, terwijl 
zij van binnen vol roof en onmatigheid’ waren (vs. 25). God ziet het 
hart aan en zegt ons wat er in is. De Heer beschrijft het hart ook in 
15:19 toen Hij zei dat het niet voldoende was de handen te wassen 
als men thuis komt van de markt om zich te reinigen van de 
verontreiniging van de oneerlijke handel. Roof omvat alle onwettige 
middelen die men gebruikt om het goed van anderen in zijn bezit te 
krijgen. Onmatigheid of losbandigheid omvat alle vormen van 
wangedrag waaraan de mens zich schuldig maakt. Geweld en bederf 
zijn in het hart en ondanks alle pogingen van de mens om ze onder 
een mooi uiterlijk te verbergen, barsten ze vroeg of laat uit in zijn 
wandel als ze niet aan hun wortel worden geoordeeld zoals de Heer in 
vers 26 vermaant. Dit kan alleen gebeuren onder de werking van het 
Woord en de Heilige Geest. Als het kwaad in zijn bron wordt 
geoordeeld zijn de genegenheden en de wandel gereinigd. God leest 
in onze harten als in een open boek (Hebr. 4:13). 

Als de Farizeeën naar het onderwijs van de Heer hadden 
geluisterd zouden zij geleerd hebben hoe zij gereinigd konden worden 
van hun zedelijke melaatsheid. Maar zij verwierpen Hem en bleven in 
hun ellende en onder het gewicht van hun zonden.  

Vers 27. Het zesde ‘Wee u’ heeft betrekking op dezelfde 
waarheid. Zij leken op wit gepleisterde graven vol doodsbeenderen, 
ondanks hun schone schijn. Men had de gewoonte de graven wit te 
pleisteren om ze meer zichtbaar te maken om de verontreiniging te 
voorkomen door aanraking met een doodsbeen. Hoewel zij rein 
schenen waren hun harten vol van niet geoordeelde ongerechtigheid. 
Laten wij ons herinneren dat God zich niet tevreden kan stellen met 
een schijn van godzaligheid en dat Hij waarheid wil in het binnenste. 
Aan Hem zullen we eenmaal rekenschap moeten geven. 
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Vers 29-31. Het laatste ‘Wee u’ zegt dat deze misleide 
hoofden de graven bouwden van de profeten die hun vaderen hadden 
gedood. Men zal kunnen denken dat dat een godsdienstige daad was; 
maar waarom werden deze getuigen van vroeger gedood door de 
voorouders van de Joden? Omdat zij de komst hadden aangekondigd 
van de Rechtvaardige en het oordeel dat Hij over hen zal brengen om 
hun goddeloosheid. En hun afstammelingen bereidden zich voor Hem 
te doden en toonden zo dat zij in dezelfde zedelijke toestand 
verkeerden dan hun vaderen. Zij maakten de ongerechtigheid van hun 
vaderen vol en al het bloed van de rechtvaardigen dat op de aarde 
vergroten was zou van hen geëist worden. Omdat zij niet geprofiteerd 
hadden van de waarschuwingen, de onderwijzingen en oproepen die 
deze rechtvaardigen hadden gegeven en vooral het getuigenis van de 
grootste profeet, de zoon van God, hun Messias die zij verworpen 
hadden. De Heer zal ze dan ook nog onderwerpen aan een laatste 
proef voordat Hij het oordeel zal uitoefenen.  

Vers 34. De profeten, wijzen en de schriftgeleerden die door de 
Heer zijn aangekondigd zijn de apostelen die Hij na Zijn hemelvaart 
zond om een laatste oproep tot de Joden te richten. Maar helaas, dit 
verharde volk behandelde hen zoals hun Meester en gaf een bewijs 
van een grotere verharding dan die van hun voorouders. Want het 
volk genoot heerlijke voorrechten omdat zij voor hun ogen het 
schitterende licht hadden zien schijnen op aarde in het leven van de 
volmaakte Dienstknecht en daarna in het getuigenis van de Heilige 
Geest. De verantwoordelijkheid opeengestapeld door de mensen 
tijdens de tijd van de verdraagzaamheid van God zal een 
onvermijdelijk oordeel ontvangen dat op Israël zal komen. Dezelfde 
ernstige waarheid wordt om dezelfde reden over Babylon 
uitgesproken. De afvallige kerk die in de wateren van het oordeel zal 
verdwijnen, als een steen met kracht in de zee geworpen door een 
machtige engel, (Open. 18:21).  

Vers 35. Deze laatste was Zacharias de zoon van Jojada, 
gedood op bevel van Koning Joas (2 Kron. 24:21-22). Hij kon 
genoemd worden de zoon van Berachia, waarschijnlijk een hoofd van 
een priesterlijk geslacht en een voorvader van Zacharia. Het oordeel 
over het schuldige volk om de moord op zijn Koning had niet alleen 
deze laatste misdaad tot oorzaak, maar al het rechtvaardige bloed dat 
te voren op de aarde vergoten was. 
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De verwerping van de Heer verenigde alle kenmerken van 
tegenstand tegen de wil van God die geopenbaard werd vanaf het 
begin van de geschiedenis van de mens. Een voortdurend beginsel 
van het bestuur van God op aarde is dat zij die tegen Hem opstaan 
verantwoordelijk worden gesteld voor de boosheid van hen die vóór 
hen gewandeld hebben in dezelfde weg. Zo zullen de Joden die hun 
Messias doden de schuld erven van hun voorgangers in de weg van 
geweld tegen de getuigen van God vanaf Abel tot Zacharias, omdat zij 
in hun voetstappen wandelden en volgens dezelfde beginselen. Zo zal 
het ook met Babel gaan aan het einde. God zal Babel rekenschap 
vragen van alle martelaren die in de loop der eeuwen van zijn geduld 
zijn gedood (Openb. 18:24). Als de Heer het onbarmhartig oordeel dat 
Jeruzalem zou treffen, Zijn geliefde stad, uitspreekt wordt Hij met 
medegevoel over haar bewogen en spreekt Zijn smart uit, denkend 
aan het wee dat haar wacht. Zijn liefde had eeuwen lang gewerkt, 
maar altijd vergeefs om dit volk terug te brengen. In dit ernstige uur 
roepen hij: ‘Jeruzalem, Jeruzalem gij die de profeten doodt, en stenigt 
die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls het Ik uw kinderen willen 
vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeenvergaderd onder de 
vleugels en gijlieden het niet gewild’ (vs. 37). De hardheid en de 
onberouwelijkheid van de mensen hadden de liefde van God 
afgewezen en verhinderen Hem die langer aan dit volk te openbaren. 
De ‘vleugels’ spreken van de bescherming waarmee de Heer het volk 
voortdurend had omringd en waarmee Hij het nog had willen 
omringen om het te bewaren voor het gevaar dat het bedreigde. Maar 
alles was tevergeefs. Toch ging de Heer in de kracht van deze 
goddelijke liefde het oordeel dragen en door Zijn offerande de 
vervulling mogelijk maken van het voornemen van het hart van God 
ten opzichte van dit volk. Zo eindigt deze treurige bladzij van het 
Evangelie met een woord van hoop (vs. 39 en 38). Het huis waar hij 
Zijn genade had laten schijnen, dat Hij voortaan zal verlaten, zal 
woest zijn en van al zijn heerlijkheid beroofd worden; tot op de dag dat 
dit volk verootmoedigd en overtuigd van zijn ellende en verlicht door 
het goddelijke licht ertoe gebracht zal worden om Zijn Messias aan te 
nemen die zo lang verworpen is. Als Hij in Zijn heerlijkheid zal 
verschijnen zal het overblijfsel Hem toejuichen en zeggen: ‘Hosanna’. 
Geheel Israël zal behouden worden (Rom. 11:26). Als het van de 
hand van de Heer het dubbele zal ontvangen hebben voor al zijn 
zonden zal het in Hem geloven die de straf van hun ongerechtigheid 
heeft gedragen. Een woord van vergeving zal het verkondigt worden 
(Jes. 40:1-2). Deze berouwhebbende en gezegende getrouwen zullen 
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dan uitroepen: ‘maar hij is om onze overtredingen verwondt, om onze 
ongerechtigheden is hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede 
aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 
geworden’ (Jes. 53:5). 
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MATTHEÜS 24 

Nu beginnen we aan het profetische deel van de dienst van de 
Heer. Nadat Hij Zijn betrekkingen met het volk dat schuldig was aan 
Zijn verwerping verbroken heeft, en een uiteindelijk oordeel 
uitgesproken heeft over het hele Joodse systeem in de persoon van 
hun oversten, verlaat Hij hun huis. Dit huis zou voortaan door God 
verlaten en woest worden, maar niet voor altijd. Dit ontrouwe volk dat 
Zijn Messias heeft gekruisigd, en gedood heeft hen die de heerlijke 
gevolgen van Zijn overwinning aankondigden, zal Hem niet meer zien 
totdat Hij verschijnt tot hun bevrijding in de dag van Zijn kracht. Zo zal 
het op het terrein van de genade en de verlossing ingaan in het genot 
van Zijn betrekkingen met God.  

Dan geeft de Heer aan Zijn discipelen een schildering van de 
gebeurtenissen die na Zijn vertrek zullen plaatsvinden tot aan Zijn 
verschijning in heerlijkheid, om het voornemen van God te vervullen 
betreffende Israël en de hele schepping. Deze schepping zal bevrijd 
worden van haar slavernij door Zijn kracht en gebracht worden in het 
genot van de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God 
(Rom. 8:21). 

Vers 1. Zijn dienst in Israël was geëindigd. Hij kon zoals de 
Hebreeuwse dienstknecht die zes jaar van arbeid had vervuld, vrij 
uitgaan. Maar Hij zou op het kruis de tekenen van een dienstbaarheid 
ontvangen die Zijn liefde Hem had doen aannemen tot de heerlijkheid 
van God en de bevrijding van de Zijnen. Nadat Hij het toneel van Zijn 
lijden had verlaten zal Hij de zijnen op aarde achterlaten om Hem te 
dienen; in afwachting van de openbaring van Zijn heerlijkheid. De 
Heer leidde Zijn discipelen naar de olijfberg en geeft hun onderwijs 
dat noodzakelijk voor hen was voor de tijd van Zijn afwezigheid. Hun 
harten waren nog aan deze prachtige gebouwen gehecht waar de 
Heer zo dikwijls geweest was om de menigten te onderwijzen, maar 
die nu het oordeel zou ontvangen. In genade aanwezig onder Zijn volk 
was Hij verworpen. Het hele het systeem, waardoor God de 
verantwoordelijke mens op de proef had gesteld, zal verdwijnen om 
plaats te maken voor het Koninkrijk der hemelen. Dit is ingewijd door 
het binnengaan van de Koning in de heerlijkheid en Zijn zitten aan de 
rechterhand van God. Daarvoor had God ‘de woning van Sion, de 
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tent, die hij onder de mensen had opgeslagen’ verlaten (Ps. 78:60). 
Maar het ging nu om een ernstiger oordeel dan het verlaten van de 
tabernakel of van de tempel van Salomo. Want de Koning in genade 
te midden van Zijn volk was verworpen. De tempel had dus geen 
reden van bestaan meer. De Heer zegt dan ook: ‘ziet gij niet al deze 
dingen? Voorwaar zeg ik U, er zal niet één steen op de andere steen 
gelaten worden, die niet afgebroken zal worden’. Markus 13:1zegt dat 
een van de discipelen tot Hem zij: ‘Meester, zie hoedanige stenen en 
hoedanige gebouwen’. Markus beschrijft de belangstelling van één 
van de discipelen voor dit huis, terwijl Mattheüs ons toont dat allen het 
hart nog gehecht hadden aan deze woning die dierbaar was voor 
Israël. Naar het bijzondere karakter van dit Evangelie, dat zich in het 
bijzonder bezig houdt met het genot van Israël en de betrekkingen 
van de Heer met dit volk, antwoordt Jezus op hun gedachten en richt 
hun blikken op de toekomst die zich voor hen opende. 

Vers 3. Hun vraag bevat drie grote feiten die zij in hun 
gedachten als een geheel samenvatten.  

Een. Wanneer zullen Jeruzalem en de tempel verwoest worden.  

Twee.  Wat is het teken van Uw komst.  

Drie.  Wat is het teken van het einde van de eeuw.  

Het antwoord op de eerste vraag wordt in Mattheüs niet 
gegeven, maar in Lukas. Daar worden de verwoesting van Jeruzalem 
en de daarop volgende gebeurtenissen met grote ernst beschreven 
(Luk. 21:20-24). Zoals altijd voldoet de Heer niet aan de 
nieuwsgierigheid van Zijn ondervragers, maar tracht hun geweten te 
bereiken. Zijn eerste woord is een vermaning en een waarschuwing 
(vs. 4). De tijd van Zijn komst wordt met opzet verborgen gehouden. 
Maar de dagen die daaraan voorafgaan zijn bijzonder gevaarlijk voor 
de Zijnen die geroepen worden om aan Zijn rechten en heerlijkheid 
getuigenis te geven in een wereld waar de kracht en de listen van de 
vijand worden ontplooid. De dienst van de discipelen wordt in dit 
Evangelie verbonden met de dienst van het godsdienstig overblijfsel 
na de opname van de gelovigen. Feitelijk werd hun getuigenis 
onderbroken door de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing 
van de Joden. God verwekte Paulus en maakte door hem de 
verborgenheid van Christus en de Gemeente bekend die gevormd 
wordt vanaf Pinksteren, door de doop met de Heilige Geest die de 
gelovigen in één lichaam met het verheerlijkte Hoofd in de hemel 
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verenigd. Maar aan deze waarheden wordt hier stilzwijgend 
voorbijgegaan. De discipelen worden hier gezien als de dragers van 
het getuigenis dat aan de verworpen Koning gegeven is, en dat na de 
opname van de Gemeente door het getrouwe overblijfsel zal worden 
voortgezet tot aan de verschijning van Christus. 

De ‘voleinding van de eeuw’ zal het einde zijn van de tijd die 
begon toen Israël werd onderworpen aan de wet onder het oude 
verbond. Hoewel deze wettische bedeling, gedurende welke de mens 
op de proef was gesteld door de wet, een einde genomen heeft op het 
kruis is ‘de toekomende eeuw’ die moet volgen op de bedeling van de 
wet, nog niet begonnen. Wij leven nog altijd in ‘de tegenwoordige 
boze eeuw’ waaruit God ons door Zijn kracht heeft getrokken (Gal. 
1:4). De heerlijkheid van Christus is nog niet geopenbaard en satan, 
hoewel deze overwonnen is op het kruis, oefent nog zijn macht uit 
over ‘de zonen van de ongehoorzaamheid’ waarvan wij eenmaal deel 
uitmaakten. Hij is ‘de overste van de macht der lucht’ (Ef. 2:2), ‘de god 
dezer eeuw’ (2 Kor. 4:4), die de ‘loop deze wereld’ nog steeds bezield 
en leidt. Totdat hij uit de hemel zal geworpen worden en daarna in de 
afgrond gebonden wordt. Dan zal ‘de voleinding der eeuw’ plaats 
hebben; het einde van de regering van satan en de bevrijding van de 
schepping die zucht onder zijn regering. Maar ook de openbaring van 
de heerlijkheid van de gehoorzame Mens die hem overwonnen heeft. 
Zo heeft de verwoesting van Jeruzalem een einde gemaakt, voor dat 
ogenblik, aan het getuigenis dat het onderwijs van de Heer op het oog 
had in dit hoofdstuk. Daarom brengt Hij ineens de discipelen in de tijd 
van het einde. Dat wil zeggen op het ogenblik dat de Gemeente 
opgenomen wordt en het Joodse volk opnieuw in zijn land 
teruggebracht wordt. Een godvrezend overblijfsel gevormd te midden 
van de afvallige massa, zal het onderbroken getuigenis weer 
opnemen; onderbroken zo lang Israël terzijde is gesteld en God de 
Bruid van de hemelse Izak toebereidt. 

Vers 5. Wij kunnen de waarschuwing die de Heer geeft op ons 
toepassen, zowel als die als van de volgende verzen. Want talrijke 
antichristen zijn reeds verschenen tijdens de afwezigheid van de 
Heer, die het geloof van de uitverkorenen in gevaar brengen. Maar we 
moeten onthouden dat dit onderwijs van de Heer vooral betrekking 
heeft op de tijd van het einde die Zijn verschijning voorafgaat. Hij 
spreekt tot Zijn discipelen alsof zij zelf heel die periode moesten 
doormaken te midden van de uiteindelijke afval om daar getuigenis 
aan hun Koning te geven. De haat en de opstand van dat boze 
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geslacht zullen hetzelfde zijn aan het einde. De getrouwen zullen ook 
hetzelfde geloof en dezelfde gehechtheid aan de Heer hebben als die 
van het begin. Daarom zegt Hij: ‘zij zullen u overleveren’. Hoewel de 
discipelen die verschrikkelijke tijd aan het einde niet zullen zien, 
omdat die tijd pas begint na de opname van de Gemeente. Het 
grootste gevaar voor de getuigen van deze tijd uit de Openbaringen 
zal de antichrist zijn die met ‘wonderen, krachten en tekenen van de 
leugen’ (2 Thess. 2:9) zich in de tempel van God zal zetten (2 Thess. 
2:4) ‘zichzelf vertonende dat hij God is’. Allen die de liefde tot de 
waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden, zullen 
een werking van de dwaling ontvangen om de leugen te geloven en 
zich onder zijn banier scharen. Allen die weigeren zich aan hem te 
onderwerpen zullen vervolgd en gedood worden. Zij zullen moeten 
vluchten en God zal voor hen zorgen. Die gebeurtenissen kondigt de 
Heer de Zijnen hier aan. Hoewel deze lessen ons in een toekomstige 
tijd brengen zijn ze ook voor ons noodzakelijk en tot onze 
aanmoediging en waarschuwing geschreven. Lijden is altijd het deel 
van de getuigen van God. De gevaren die voortkomen uit de 
voortgang van het kwaad en de werkzaamheid van de tegenstander 
zijn nu even werkelijk als zij het zullen zijn aan het einde (lees 1 
Johannes 2:18). 

Vers 6. De gesel van oorlog die genoemd is in vers 6-9 komen 
overeen met de beschrijving van het oordeel dat bij de opening van de 
zeven zegels wordt uitgevoerd (Op. 6:1-9). De oorlogen brengen de 
militaire macht die op het profetisch toneel zal ontstaan (Openb. 6:2), 
daarna hongersnood en pestilentiën (Openb. 6:6- 8). Dan vervolging 
van de getuigen van God (lees Mattheüs 24:9).Dat vinden we in het 
vijfde zegel de zielen van de martelaren die roepen om wraak (Op. 
6:9-11). Deze verschillende gesels hebben ongetwijfeld geheel 
gedurende de huidige bedeling plaats gehad, maar zij kenmerken 
toch in het bijzonder de tijd van het oordeel die volgt op de opname 
van de Gemeente. Dan zullen de getrouwen van het overblijfsel, 
waarvan de discipelen de voorlopers waren, verwekt worden om het 
Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen, voordat de Koning der 
Koningen in macht en heerlijkheid verschijnt. Wij naderen deze 
ernstige tijden, we staan aan de vooravond van de wederkomst van 
de Heer. Dat wil zeggen de eerste akte van Zijn wederkomst. De 
tweede akte komt in Zijn verschijning in heerlijkheid. De 
gebeurtenissen die genoemd worden vinden plaats tussen de eerste 
en de tweede wederkomst. 
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De mensen voelen dat wij op weg zijn naar een crisis op. Als zij 
zich laten onderwijzen door het Woord dan zouden zij weten wat staat 
te gebeuren en zouden zij het middel zoeken om zich te beveiligen. In 
de tijd waarover de Heer spreekt zullen even aannemelijke 
verklaringen naar voren gebracht worden als die welke men heden 
geeft om de geesten te kalmeren. Maar de discipelen die door het 
Woord zijn onderwezen zullen begrijpen dat het uur van het oordeel 
geslagen heeft, hoewel deze gebeurtenissen pas het begin van de 
smarten zijn (vs. 8). Zij zullen plaats vinden gedurende de eerste helft 
van de laatste profetische week van Daniël van de zeven jaar die 
moet verlopen voor de vestiging van het Koninkrijk (Dan. 9:27). 
Gedurende deze tijd, hoewel de antichrist reeds in Jeruzalem is, zal 
hij nog niet ten volle zijn tegenstand tegen de Heer geopenbaard 
hebben en zijn haat tegen de heiligen. Dan kunnen de Joodse feesten 
vieren en offeranden brengen in de herstelde tempel. Pas in het 
midden van de week, in overeenstemming met het hoofd van het 
Romeinse rijk, zal de moedwillige koning der Joden (Dan. 11:36) het 
masker afwerpen en het beeld van het beest in Jeruzalem oprichten 
zoals staat in vers 15. 

In het eerste boek van de Psalmen (Ps. 1-41) hebben wij de 
profetische beschrijving van de ervaringen van het trouwe overblijfsel 
in deze eerste helft van de zeventigste jaarweek; de drieëneenhalf 
jaar die de grote verdrukking vooraf gaat. Deze beschrijving komt 
overeen met wat de Heer in vers 4 tot 14 zegt, hoewel dit laatste ons 
leidt naar het einde van de week en Zijn verschijning in heerlijkheid. 
Het kwaad zal groter worden. De ongerechtigheid zal de overhand 
hebben, de liefde van velen zal verkoelen en zelfs onder hen die 
beleden hebben gehecht te zijn aan de Heer zullen er velen zich laten 
verleiden door valse profeten en zullen hun broeders haten en 
overleveren. Men moet volharden ‘tot het einde’ (vs. 13) om aan de 
afval te ontsnappen en aan de macht van de antichrist. Die zal ten 
volle geopenbaard worden in het midden van de week en zal op zijn 
tijd het oordeel des Heren brengen. De omstandigheden van het 
overblijfsel dat uit zijn land is verbannen, als ‘de gruwel der 
verwoesting’ zal geopenbaard worden, worden profetisch beschreven 
in het tweede boek van de Psalmen (Ps. 42-72). Zij die ondanks de 
verdrukking van de antichrist trouw zullen blijven tot aan de bevrijding 
zullen gered worden van de toorn die over de goddelozen zal komen. 
Dan zullen naar het profetisch Woord de rollen omgekeerd zijn. Zij die 
de getrouwen verdrukten zullen zelf verdrukt worden. Zij zullen ‘tot 
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straf lijden het eeuwig verderf van het aangezicht van de Heer en van 
de heerlijkheid Zijner sterkte (2 Thess. 1:9). 

Ondanks alle tegenstand van satan ‘zal het Evangelie van het 
Koninkrijk over de hele aarde verkondigd worden’ (vs. 14). dit 
Evangelie is niet de verkondiging van de eenheid van een hemels volk 
met zijn Hoofd in de heerlijkheid, zoals nu verkondigt wordt. Het is de 
blijde tijding van de onmiddellijke vestiging van het wereldgezag van 
Christus over alle dingen en de dringende uitnodiging die gericht is tot 
allen om zich aan Hem te onderwerpen. Deze boodschap wordt ‘het 
eeuwig Evangelie’ genoemd (Openb. 14:6), omdat het eeuwig waar is 
dat het verantwoordelijk schepsel vreze en onderwerping aan de 
Schepper verschuldigd is die verschijnen gaat om Zijn rechten op de 
eisen. Alle volken die niet het voorrecht hebben gehad het Evangelie 
van de genade te horen zullen de gelegenheid hebben deze hoogste 
boodschap van het Koninkrijk te ontvangen om te ontsnappen aan de 
toorn van de Koning (Ps. 2:12). Die de liefde tot de waarheid niet 
hebben aangenomen om behouden te worden in de dag van de 
genade, zullen een kracht der dwaling ontvangen om de leugen te 
geloven. Zij zullen de antichrist volgen in zijn opstand en zullen met 
hem omkomen. De verschijning van de Heer zal een einde maken 
aan de bedeling van het geduld van God en zal ‘de toekomende 
eeuw’ invoeren. Dat wil zeggen het Koninkrijk in kracht en 
heerlijkheid. 

Vers 14. Dit vers brengt ons aan het einde van de grote 
verdrukking die eindigt bij de verschijning van de Heer in heerlijkheid 
om te oordelen de bozen en te bevrijden allen die Hem tot hun heil 
verwachten. Het Evangelie van het Koninkrijk heet elders: ‘het eeuwig 
Evangelie’. Het zal verkondigt worden aan alle volk, stam, taal en 
natie en bevat: ‘vreest God en geeft Hem eer’ (Op. 14:6-7). Hoewel 
het gericht is tot de hele bewoonde wereld zal deze oproep slechts 
aangenomen worden door hen die niet het voorrecht hebben gehad 
het Evangelie der genade te horen tijdens het geduld van God. Die 
het Evangelie van de genade hebben verworpen zullen een kracht der 
dwaling ontvangen om een leugen te geloven (2 Thess. 2:11). 
Daarentegen zal de blijde boodschap van de aanstaande komst van 
de Koning der heerlijkheid zegen en heil brengen aan de vele zielen 
die niet in aanraking met het Woord van het heil zijn geweest dat nu 
verkondigt wordt. Als zij deze laatste boodschap geloven, zullen ze de 
grote groep van verlosten vormen die uit de grote verdrukking zal 
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komen en die hun kleren gewassen hebben ‘en zij wit gemaakt 
hebben in het bloed van het Lam (Openb. 7:9-17). 

Het gesprek van de Heer kan in de drie delen verdeeld worden, 
waarvan elk deel een volledige schilderij is en ons brengt tot het einde 
van de oordelen die de verschijning van de Heer vooraf gaan.  

Een. Vers 1-14 beschrijven voornamelijk de gebeurtenissen 
van de eerste helft van de zeventig jaarweken die de tijd van de 
beproeving van Israël beëindigt (Dan. 9:25-27) vóór de openbaring in 
heerlijkheid van de Messias. Vers 14 brengt ons aan het einde van 
deze laatste week.  

Twee. In vers 15 gaat de Heer terug en beschrijft ons de 
verschrikkelijke oordelen van de tweede helft van deze laatste 
profetische week tot aan vers 31, dat ons ook brengt tot aan de 
verschijning van de Heer in heerlijkheid.  

Drie. Van vers 32 tot aan het einde komt de Heer nog eens 
terug en geeft de discipelen verschillende lessen en waarschuwing 
die ook op ons van toepassing zijn, evenals op de getrouwen van de 
eindstrijd en die eveneens eindigen met de aankondigingen van Zijn 
komst ten oordeel. 

Vers 15. ‘de gruwel der verwoesting’ wordt beschreven in 
Daniël en in Openbaringen. Het gaat om een beeld van het hoofd van 
het Romeinse keizerrijk dat in de antichrist of het tweede beest in de 
tempel te Jeruzalem zal oprichten in het midden van de zeventigste 
week (Dan. 9:27) en waaraan zal gegeven worden door satan 
‘ademhaling, zodat het beeld zelf sprak’. Hij zal ‘kleinen en grote, 
rijken en armen dwingen dit beeld te aanbidden’ (Op. 13:11-18). Het 
zal een tijd van vreselijke angst zijn waarvan de tijdsduur ons wordt 
medegedeeld. Dat zal tot troost zijn voor het godsdienstig overblijfsel 
die deze tijd moet doormaken. Die tijd wordt in dagen gerekend, terwijl 
de nood van de getrouwen ons beschreven wordt: een schuilplaats 
wordt in de woestijn bereidt voor hen die moeten vluchten om te 
ontsnappen aan de antichrist; en God zal ze voeden 
twaalfhonderdzestig dagen (Op. 12:6). zoals ook bij Elia in de tijd 
tijdens de afval van Israël werd gedaan (1 Kon. 17 en 18). 

Het woord ‘gruwel’ wordt voortdurend gebruikt in het Woord om 
de afgoderij aan te duiden die aan satan de plaats geeft die slechts 
aan God toebehoort. Deze laatste vorm die het kwaad zal aannemen 
is het hoogtepunt ervan op de aarde en zal het meest beledigende 
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zijn, want het geeft aan een nietswaardig mens de hulde en de eer die 
alleen God toekomt. Dit kwaad zal ‘de verwoesting’ veroorzaken. Dat 
wil zeggen de straf die het afvallige Joodse volk zal treffen. God zal 
dat overleveren aan de vijand van het Noorden, de roede tegen dit 
schuldige volk de en Syrië, de roede van de goddelijke 
verontwaardiging, zo dikwijls in het profetische Woord genoemd (Jes. 
5:26-30; 7:18-25; 10:12; 14:24; Ezech. 31:12; 38:17; Dan. 8:21-24; 
11:40-45; Joél 2:20 enz.). 

In Zijn zorg voor Zijn geliefde discipelen geeft de Heer hier 
speciaal onderwijs voor deze dagen van angst. Als zij deze afgod in 
de tempel zullen opgedrongen zien als voorwerp van eredienst en 
door de massa van het ongelovige en afvallige volk aangenomen, 
zullen ze moeten vluchten. Die in Judea zijn moeten naar de bergen 
vluchten. Die op het dak zijn moeten niet in huis gaan om hun kleren 
te halen, zo dringend zal de noodzaak zijn om aan de woede van de 
vijand te ontsnappen en die geen ongehoorzaamheid aan zijn tirannie 
zal dulden. Allen moeten het teken van het Romeinse beest dragen 
en zijn wil aanbidden, op straffe van de dood. Gelijk aan de drie 
jongelingen bij Nebukadnezar zullen de getrouwen van het einde die 
niet op tijd kunnen vluchten, het voorwerp zijn van zijn woede en 
velen zullen gedood worden. Gedurende de eerste helft van de 
profetische week zal de Koning der Joden het herstel van de 
eredienst en van de offerande toelaten. Maar in het midden van deze 
periode, in overeenstemming met het hoofd van het rijk, zal hij het 
offer en de dienst doen ophouden (Dan. 9:27). Dan zal de afval tot zijn 
hoogtepunt stijgen en het overblijfsel zal moeten vluchten. Toch zal 
God zich het getuigenis bewaren in de plaats zelf waar de afgoderij 
gevestigd is in Jeruzalem (zie Openb. 11). Toch zullen deze dagen zo 
verschrikkelijk zijn dat, als God ze niet verkort had uit liefde tot de 
uitverkorenen, zij allen gedood zouden worden (vs. 22). Nog meer om 
ze te beschermen in de plaats die voor hen bereidt is zal Hij hen 
vleugels van een grote arend geven om voor hun vijanden te vluchten. 
Dat wil zeggen dat Hij ze te hulp zal komen met wonderbaarlijke 
middelen (Openb. 12:13-15). 

Behalve dit overblijfsel van Juda dat buiten het land is bewaard, 
zullen er getrouwen in de tien stammen zijn die in de zegen van het 
Koninkrijk zullen gevoerd worden ‘na de heerlijkheid’ (Ps. 73:24). Dat 
wil zeggen na de openbaring van de Heer in heerlijkheid en kracht 
(vs. 31). God zal Israël oordelen ‘in de woestijn der volken’. Zij die 
tegen Hem opstaan zullen vallen en ‘zullen niet in het land van Israël 
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ingaan’ (Zeeg. 20:30-38), terwijl het gelovige overblijfsel er ingebracht 
zal worden om de duizendjarige zegen te ontvangen. 

De Heer denk aan elke verhindering van de vlucht van de 
Zijnen die zich zal kunnen voordoen. Hij vermaant hen te bidden dat 
deze vlucht niet in de winter gebeurt zodat de koude van het seizoen 
hen niet hindert. Een Sabbatdag zou hen verhinderen verder te 
vluchten dan de afstand die door de wet geoorloofd is op zo'n dag, en 
zij zouden gedood worden. De geboden van de wet zullen in die tijd 
weer van kracht zijn. Maar bij de verschijning van de Heer zullen de 
gelovigen begrijpen dat Zijn verlossingswerk ze bevrijd heeft van de 
vloek van een geschonden wet en zij zullen de verlossing genieten, 
terwijl zij nieuw leven zullen openbaren dat zijn vermaak vindt in het 
gehoorzamen, omdat de wet in hun verstand en hart geschreven is 
(Jer. 31:31-34). 

Vers 23. De discipelen zullen met sterk verlangen uitzien naar 
de Messias om een einde te maken aan al hun kwalen. Er zullen 
belijders zijn die des temeer kracht zullen hebben omdat de antichrist 
te Jeruzalem wonderen, tekenen en krachten van de leugen zal doen. 
De Heer waarschuwt de getrouwen dat zij niet naar valse profeten 
zullen luisteren die zullen zeggen dat de Messias ‘in de woestijn of in 
de binnenkamer’ is. Omdat hij met kracht en grote heerlijkheid uit de 
hemel zal komen moet men alle verleiders afwijzen die op de aarde 
op komen en die door satanische openbaringen zullen trachten zich te 
laten erkennen als de beloofde Messias. Als satan op dat ogenblik op 
de aarde geworpen is dan zullen de tekenen en wonderen door hem 
verricht plaats hebben. De Koning der heerlijkheid evenwel zal 
geopenbaard worden van de hemel met kracht, zodat men zich niet 
zal kunnen vergissen over Zijn Goddelijke majesteit. 

Vers 27. Het oosten wordt in het Woord dikwijls genoemd in 
betrekking met de openbaring van de heerlijkheid van God. Naar het 
oosten bewaarde de engelen de ingang van de hof van Eden na de 
zondeval (Gen. 63:24). Van die kant zou de bevrijding komen. De 
familie van het geloof kijkt altijd naar het oosten. De zonen van Sem 
woonden te ‘Sefar, het gebergte in het oosten’ (Gen. 10:30), terwijl de 
torenbouwers van Babel ‘vertrokken van het oosten’ en afdaalden 
naar de vlakte van Sinear (11:1-2). Zacharia roemt in zijn lofzang de 
opgang van het oosten uit de hoogte die ons bezocht heeft (Luk. 
1:78). Ook uit het oosten zal de heerlijkheid van de Heer geopenbaard 
worden (zie Num. 21:11; 1 Kon. 17:2). Zij zal zijn als de bliksem die 
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de hemel verlicht, en het onweer aankondigt dat op deze wereld zal 
neerkomen. Want de dag van de Heer zal de dag van toorn zijn (Zef. 
2:2), in de dag der verwoesting (Jes. 13:6-9), van wraak (Jes. 66:2; 
73:4), van duisternis (Amos 5:20). 

Deze oordelen worden door de Heer zelf uitgevoerd. Daarom 
heet die dag ‘de dag des Heren (Zef. 1:14-17). Christus is de Heer en 
in Zijn vrijwillige vernedering is Hij de Zoon des Mensen geworden. 
God heeft Hem dan ook al het oordeel gegeven (Joh. 5:25). Hij heeft 
daarvan een zeker bewijs gegeven aan allen door Hem uit de doden 
op te wekken (Hand. 17:31). 

Vers 28-31. Men moet onderscheid maken tussen ‘de ure der 
beproeving’ en de ‘dag van de toorn’. Openbaringen 3 vers 10 zegt: 
‘zo zal ik U ook bewaren voor de ure der verzoeking’. Ik meen dat de 
ure der verzoeking omvat de hele apocalyptische periode, dus niet 
alleen de vreselijke tijd dat satan uit de hemel geworpen, neerdaalt vol 
woede en dat het beest dat van hem zijn geweldige macht heeft 
ontvangen komt tot het toppunt van Zijn macht; maar ook nog de tijd 
vol onrust, verleiding en oordeel die die tijd voorafgaat... Vergeefs 
trachten de mensen te ontsnappen, maar het uur van de beproeving 
moet over allen komen. Het zal hen bereiken ook waar zij hopen zich 
eraan te onttrekken. Alleen zij zullen ontsnappen die op de roep van 
Christus opgenomen zullen worden in de hemel. Deze ure van 
beproeving zal geen vruchten in de harten dragen. Inderdaad lezen 
wij dat de mensen die door de plagen niet gedood werden zich niet 
bekeerden van de werken van hun handen (Openb. 9:20-21). 
Onmiddellijk na de ure der beproeving begint dan ook de dag van de 
toorn. Dat is de dag waarop de Heer geopenbaard zal worden in 
heerlijkheid en kracht om wraak te oefenen tegen hen die God niet 
kennen en tegen hen die het Evangelie niet gehoorzamen (2 Thess. 
1:7-8). Deze verschijning van de Heer ten oordeel wordt 
aangekondigd door de zevende bazuin. Op dat ogenblik roemen de 
hemelse heiligen de ontplooiing van Zijn heerlijkheid en macht en 
zeggen: ‘wij danken U... dat Gij Uw heerschappij hebt aanvaard. En 
de volken zijn toornig geworden en Uw toorn is gekomen’ (Op. 11:16-
18). 

De verschrikkelijke dag van de toorn zal niet alleen het oordeel 
tot gevolg hebben en de verdelging van de goddeloze mensen, maar 
ook de zegening en de bevrijding van hen die, hetzij in Israël, hetzij 
onder de volken, door berouw en geloof zullen gebracht worden in de 
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vrede en de vruchten van het duizendjarige rijk. Er zal een Joodse 
overblijfsel zijn dat geopenbaard wordt tijdens de grote beproeving die 
het Koninkrijk zal voorafgaan en dat de beproeving zal doormaken die 
genoemd wordt ‘de tijd van benauwdheid van Jacob’ (Jer. 30:7). God 
zal Zijn volk rekenschap vragen over de verwerping van Zijn Messias. 
Door de werking van Zijn genade en Zijn Geest zal Hij de Zijnen 
brengen tot het rouwbedrijven over Hem, zoals men rouwt over een 
enige zoon. Zij zullen zeggen wat staat in Jesaja 53:4-7. 

Behalve het overblijfsel van Juda, waarvan een deel zal 
vluchten naar de schuilplaats die God het zal bereiden om aan de 
woede van de antichrist te ontkomen en waarvan een ander deel in 
Jeruzalem zal blijven (Openb. 11), zal God in de duizendjarige zegen 
brengen hen van de tien stammen die verloren zijn en die Hij zal 
bezegelen om deel te hebben aan het Koninkrijk (Openb. 7). Tenslotte 
zal een grote menigte verlosten uit alle stam, taal en volk ook 
genieten van het aardse heil en de heerlijkheid (Openb. 7:9-17). Een 
groot aantal getrouwen zal gedood worden tijdens deze tijd van 
losbarsting van de macht van de vijand. In het begin van de regering 
zullen zij opgewekt worden en deel hebben aan de heerlijkheid in het 
hemelse deel van het Koninkrijk (Openb. 20:4).  

Vers 28. De Heer beschouwt Israël en de volken in de afval als 
een dood lichaam waarop het oordeel zich als de arend op zijn prooi 
stort (Job 39:30). De antichrist heeft twee kenmerken die 
overeenkomen met de twee sferen waarin de afval zal plaats hebben.  

1.  Hij zal ontkennen dat ‘Jezus de Christus is’; dat is de Joodse 
afval.  

2.  Hij zal ontkennen ‘de Vader en de Zoon’, dat is te afval van de 
christenheid (1 Joh. 2:22). 

Vers 29 gaat weer iets terug en geeft ons bijzonderheden over 
de verschijning van de Heer en de tekenen van kracht die Hem 
vergezellen als antwoord op de derde vraag van de discipelen ‘wat zal 
het teken van uw komst en van de voleinding der eeuw zijn’ (vs. 3). 
Dadelijk naar de verzoeking, beschreven in de voorafgaande verzen 
‘zal de zon verduisterd worden en zal de maan haar licht niet geven, 
de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen 
zullen bewogen worden’. Behalve de natuurlijke verschijnselen die de 
Heer bij Zijn komst in de grote dag van Zijn toorn zullen vergezellen, 
vinden wij hier in symbolische taal de omverwerping van de 
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gevestigde orde van zaken onder de mensen. De zon, het zinnebeeld 
van het hoogste gezag wordt verduisterd. De troon van het beest zal 
vervuld worden met diepe zedelijke duisternis (Op. 16:10). De maan 
en de sterren, ondergeschikt gezag en bestemd om de aarde te 
verlichten tijdens de nacht, worden ook verduisterd. De ‘krachten der 
hemelen’ zijn ‘de wereldbeheersers der duisternis’ van deze wereld 
(Ef. 6:12) die, nadat ze op de aarde geworpen worden daarna in de 
afgrond gebonden zullen worden. Deze omverwerping heeft plaats 
opdat het ‘onbeweeglijk Koninkrijk’ in kracht gevestigd wordt (Hebr. 
12:26-27). 

Het is duidelijk dat als de sterren van de hemel letterlijk op de 
aarde geworpen worden de aarde tot stof zal vernietigd worden. Men 
moet dus vasthouden aan de zinnebeeldige betekenis van dat woord 
dat ons het besliste oordeel over de burgerlijke of godsdienstigen 
autoriteiten aankondigt. Zij die bestemd waren om licht te geven en de 
orde op de aarde te handhaven verdwijnen in de uiteindelijke 
beroering. Maar plotseling, als geen enkele van hen die deel uitmaken 
van een afvallige wereld erop verdacht is verschijnt ‘het teken van de 
Zoon des Mensen in de hemel’ (vs. 30). Broeder J.G. Bellet schrijft: 
‘het teken van de hemel, gevraagd door Sadduceeën en Farizeeën 
samen - want de vijandschap die zij tegen de Heer hadden was sterk 
genoeg om zulke tegengestelde elementen te verbinden - had de 
Heer hun niet gegeven en kon ze hun niet geven. Maar op de juiste 
tijd, hoewel op een manier waarop zij niet gerekend hadden, zal hun 
een teken van de hemel gegeven worden. Zij hadden het gevraagd 
(Matt. 16:1) en zij zullen het hebben, maar het zal een teken van een 
dreigend oordeel zijn, een teken dat de Zoon des Mensen op het punt 
staat van de hemel te komen om de aangekondigde wraak te 
brengen’.  

Wat een verschrikkelijke ogenblik voor hen die de antichrist 
hebben aangenomen en hadden gezegd: ‘wij willen niet dat deze over 
ons Koning is ‘. De hele aarde zal rouw bedrijven. Het gaat hier niet 
om het berouwhebbend volk dat rouw zal bedrijven over Hem die het 
veracht en verworpen heeft toen Hij de eerste keer in genade kwam 
(Zach. 12:10). Het is een groot geroep van wanhoop dat zich zal 
verheffen uit deze menigte van opstandelingen als Hij die zij 
verworpen hebben (Openb. 1 :7) zal verschijnen in Zijn heerlijkheid. 
Dan zullen de mensen de toorn van het Lam kennen waaraan zij niet 
kunnen ontsnappen, want de tijd van het geduld van God zal 
geëindigd zijn. 
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Voor de verzameling van het overblijfsel van de tien stammen 
die verloren zijn, vanaf de tijd van hun wegvoering naar Assyrië, zal 
de Zoon des Mensen Zijn engelen uitzenden met een groot 
bazuingeschal (vs. 31). Het feest van het geklank of van de nieuwe 
maan (Lev. 23:23-25) was een beeld van wat God dan zal volvoeren 
met het oog op het verzamelen van Zijn volk om te genieten van de 
zegen van het Koninkrijk (Ezech. 37:15-28). 

Vers 32-51. Nadat de Heer de discipelen het onderwijs 
gegeven had betreffende de gebeurtenissen die moeten plaatsvinden 
voor de oprichting van Zijn regering in kracht en heerlijkheid stelt hij 
voor, vanaf 24:32 tot 25:30, wat Zijn getuigen in Zijn afwezigheid moet 
kenmerken, zowel als de dienst die Hij hun toevertrouwd. Zijn 
vermaningen en waarschuwingen betreffen ons dus evengoed als de 
getrouwen aan het einde. Hij spreekt ons eerst over de verwachting 
van Zijn komst die onze gedachten en harten in Zijn afwezigheid moet 
vervullen (vs. 32-44).  

Vanaf vers 45 tot het einde spreekt Hij over de 
verantwoordelijkheid van de slaaf aan wie de Heer een dienst heeft 
toevertrouwd in Zijn huis en waarvan hij Hem bij Zijn wederkomst 
rekenschap zal moeten geven.  

Vers 32. Evenals de bladeren van de vijgenboom de nadering 
van de zomer aangeeft, bewijzen de gebeurtenissen die deze wereld 
verontrusten en beroeren in de huidige tijd, dat wij het ogenblik 
naderen dat de tijd van de genade zal eindigen en de Gemeente 
opgenomen zal worden. God zal dan de teugels van het bestuur over 
deze wereld in handen nemen met het oog op het vervullen van Zijn 
raadsbesluiten tegenover Israël en de openbaring van de heerlijkheid 
van Christus. De vijgenboom is een zinnebeeld van Israël, evenals de 
wijnstok en de olijfboom (lees Jotham in Richt. 9:8-15). Het 
afgezonderde volk Israël kan alleen vrucht dragen als de vijgenboom, 
als het afgezonderd blijft van de volken en de geestelijke kracht 
verwerkelijkt waarvan de olie van de vijgenboom een beeld is. Het 
moest zijn als de wijnstok van wie de vrucht het hart van God en de 
mensen verheugd. Het verantwoordelijke Israël is terzijde gesteld, 
waarvan het oordeel over de vijgenboom (Matt. 21:19) en van de 
wijnstok (Jes. 5) het beeld is. De natuurlijke takken van de olijfboom 
zijn afhouwen (Rom. 11). Toch blijft het voornemen van de genade 
van God en dat zal verwerkelijkt worden op het terrein van de 
verlossing. Dan zal Israël in genade aangenomen worden, Hos. 14:7 
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‘pracht als van de olijfboom’, bloeien als een wijnstok en de 
vijgenboom zal zijn vrucht geven (Hoogl. 2:13). 

Het noemen van de vijgenboom (vs. 32) herinnert ons dat God 
zich weer begint bezig te houden met het Joodse volk en het laat 
weerkeren in zijn land in ongeloof. Hoewel de grote verdrukking hun 
wacht, zal het einde ervan zijn een duizendjarige zegening voor het 
overblijfsel dat dan het ware Israël zal geworden zijn. Daarom is de 
herleving van de vijgenboom het beeld van de zomer, dat de tijd is 
van de vruchten en overvloed. Voor de schepping in barensnood 
duurt de winter, gekenmerkt door de boosheid van de mens, al 
eeuwen. Maar als de Bevrijder in kracht verschijnt zal Hij haar van 
haar slavernij verlossen. Wat een vreugde voor de getrouwen als de 
zon der gerechtigheid zal opgaan, met gezondheid onder Zijn vleugels 
(Mal. 4:2). Wat een troost zullen ze in deze verzekering vinden, dat 
hoe verschrikkelijk de kwelling ook is, hoe dichterbij de bevrijding (vs. 
33). 

Vers 34. Het woord ‘geslacht’ heeft hier niet de beperkte 
betekenis van een zeker aantal mensen die in dezelfde tijd leven en 
ongeveer in hetzelfde tijdperk geboren zijn, een betekenis die het 
soms heeft. Het betekent ook ras of een volk zoals in de woorden van 
de Heer: ‘Boos en overspelige geslacht’ (Matt. 16:4, zie ook Ps. 12:8). 
Door de trouw van God aan Zijn beloften en door Zijn macht wordt dit 
volk, ondanks zijn opstand tegen Hem bewaard voor totale uitroeiing 
die het anders getroffen zou hebben. Maar dit met het oog op de 
uiteindelijke zegen die God voor het volk heeft bewaard en die het 
deel zal zijn van het geloof; terwijl de afvalligen die de antichrist 
volgen in zijn opstand, met hem zullen omkomen.  

Vers 35. Niet alleen het volk zal niet voorbijgaan. Ook de 
woorden van de Heer zullen niet voorbijgaan terwijl de hemel en de 
aarde vluchten van Zijn scheppende kracht en zullen vernietigd 
worden door het vuur, om plaats te maken voor nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde. De Schriften hebben nu nog dezelfde kracht en 
dezelfde frisheid als toen God ze gaf. Door de Schriften kennen wij 
Hem, evenals Zijn geliefde Zoon en bezitten wij de vrede en het heil. 
Terwijl de mensen bang worden als zij de wankeling van alle dingen 
zien, is het Woord als een lamp die ons verlicht over de toekomst van 
deze wereld en ons laat zien waar zijn geschiedenis van opstand 
tegen God op uitloopt. De verschijning van de Heer, de tweede komst 
is een zeker en vaststaand feit. Talrijke teksten uit het Woord 
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kondigen die aan. Toch zijn de dag en het uur van deze grote 
gebeurtenis ons niet geopenbaard, en ook niet aan de engelen van de 
hemel. De eerste komst heeft tot doel de opstanding der ontslapen 
heiligen en de verandering van de levenden, zowel als onze 
opneming tot de Heer in de lucht en onze ingang met Hem in het huis 
van de Vader (1 Thess. 4; Joh. 14:3). In ons hoofdstuk gaat het om de 
komst van de Zoon des Mensen (verzen 30, 37, 39, 44) of van de 
Heer des huizes (vs. 46, 48, 50), terwijl bij die eerste komst de 
Bruidegom Zijn Bruid komt halen met allen die Zijn gevolg uitmaken. 
Dat zijn alle heiligen van het Oude Testament die deel hebben aan de 
eerste opstanding. 

De dagen die voorafgaan aan de verschijning van de Zoon des 
Mensen zullen hetzelfde zedelijke karakter hebben als de dagen van 
Noach (vs. 37-39). Het bouwen van de ark sprak tot zijn tijdgenoten 
van het oordeel dat hen zal treffen. Maar omdat zij geen geloof 
hadden bekommeren zij zich niet over de waarschuwing die de Geest 
van God bij monde van Noach hun gaf. Zo is het ook nu. De Heer 
herinnert niet aan het geweld en het bederf van zeden dat de aarde 
op dat ogenblik vervulde, maar Hij noemt feiten die natuurlijk en wettig 
zijn in zichzelf, die toen en ook nu nog op de aarde gebeuren (vs. 38). 
Het najagen van persoonlijke belangen en hun genot namen de 
mensen zo in beslag dat het hen absoluut verhinderde aandacht te 
schenken aan de goddelijke uitnodiging (vs. 39). 

Zo is het nu nog. Hoewel de mensen het Woord van God in hun 
handen hebben vragen zij zich niet af ‘wat hebben wij met de Heiland 
gedaan?’ Toen Hij op de aarde kwam werd Hij verworpen en gedood. 
Nu Hij in de heerlijkheid is geeft de door Hem gezonden Heilige Geest 
getuigenis aan de wereld van het oordeel dat op de wereld rust om 
Zijn verwerping. Terwijl de Heilige Geest de gerechtigheid van God 
aanbiedt aan iedere zondaar die berouw heeft en geloofd, een 
gerechtigheid die Christus in de heerlijkheid heeft verhoogd en die het 
gezegende deel wordt van al wie in Hem geloofd. Maar de mensen 
zijn te druk bezig om aan hun begeerten te voldoen, dan om aandacht 
te geven aan de oproepen van genade. Zij kenden en begrepen niet 
de gedachten van God. Terwijl zij Zijn Woord niet geloven hollen zij 
blindelings het oordeel tegemoet. Hun ogen gaan niet eerder open 
dan wanneer het te laat zal zijn. De Zoon des Mensen, vroeger 
vernederd, zal in heerlijkheid verschijnen. Terwijl Hij als Heiland niet 
aangenomen is zal Hij de rechter zijn van de hele aarde (Hand. 
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17:30). Dan aan het einde van Zijn regering zal Hij zitten op de grote 
witte troon om te oordelen allen die in hun zonden gestorven zijn. 

De mensen in de dagen van Noach, net zoals die van 
tegenwoordig, dachten slechts eraan om van het leven te genieten 
terwijl zij zich niet over de toekomst zorgen maakten. Zij zeiden tot 
God: Job 21:14 ‘wijk verre van ons, want aan de kennis van Uw 
wegen hebben wij geen lust’. Wij willen ons vermaken en ons geslacht 
doen voortbestaan. Wij geloven niet in de oorlogen waarvan gij tot ons 
spreekt. Sinds negentien eeuwen wacht het geduld van God zoals het 
wachten in de dagen van Noach tijdens de bouw van de ark (1 Petrus 
3:20) en evenals toen zijn onverschilligheid en spot het antwoord van 
de mensen op Zijn oproepen. Overal hoort men zeggen: ‘waar is de 
belofte van Zijn komst?’ (2 Petrus 3:4,7). Net als in de dagen van 
Noach ‘verstonden zij het niet’. Zo zal het zijn bij de komst van de 
Zoon des Mensen. God heeft Hem het oordeel gegeven om Zijn 
vrijwillige vernedering. De heerlijkheid zal in overeenstemming zijn 
met de diepten van Zijn vernedering. Alle beloningen en kronen 
behoren aan het geslachte Lam.  

De gewone bezigheden van het leven van het Joodse volk dat 
in ongeloof in zijn land is teruggekeerd zullen hun gewone loop hij 
nemen en zoals overal zal men zeggen: ‘vrede en zekerheid’. Dan zal 
er een plotseling verderf over hen komen. Op het ogenblik dat zij, 
gelovend in de bestendigheid van het Koninkrijk van de antichrist, in 
beslag genomen worden door hun werken en genoegens en niet 
denken aan de openbaring van de heerlijkheid van hun verworpen 
Messias, zal Hij plotseling verschijnen zoals de bliksem de wolk 
doorklieft (vs. 40). Van twee mannen die op het veld arbeiden zal de 
een, die het Evangelie van het Koninkrijk niet aangenomen heeft -dat 
over de hele aarde voor de komst van de Koning gepredikt in - 
weggenomen worden door het oordeel. Dat oordeel is als een 
verwoestende vloed die het hele toneel zal zuiveren. De ander die de 
goddelijke boodschap heeft geloofd zal achtergelaten worden om deel 
te hebben aan de duizendjarige zegening.  

Vers 41. Van twee vrouwen zal eveneens de ene weggenomen 
worden en de andere achtergelaten. Let op het verschil tussen de 
omstandigheden die hier beschreven zijn en de omstandigheden die 
de opname van de Gemeente kenmerken, de eerste daad van de 
macht van de Heer die wij verwachten. Terwijl bij Zijn verschijning, de 
tweede handeling van Zijn komst, de weggenomen ten oordeel wordt 
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weggevoerd; en die achtergelaten is zal de zegening van het 
Koninkrijk genieten. Bij de eerste vorm daarentegen, bij Zijn 
wederkomst die het voorwerp van onze hoop is, zullen de verlosten 
weggenomen en opgenomen worden door Zijn kracht om in Zijn 
heerlijkheid in te gaan. De onbekeerden zullen achtergelaten worden 
voor het oordeel van de levenden dat in Zijn dag zal plaatshebben. 
Het zal heel goed kunnen gebeuren dat bij Zijn wederkomst om Zijn 
Gemeente op te nemen, dat de Heer twee of vele van Zijn verlosten 
vindt die met hetzelfde werk bezig zijn als de onbekeerden. Deze 
zullen met wanhoop vaststellen dat de gelovigen zijn opgenomen en 
dan zullen ze weten dat de deur gesloten is. 

Dit onderwijs is op ons toepasselijk zowel als op het overblijfsel. 
Hoewel wij de zekere hoop hebben opgenomen te zullen worden bij 
de komst van de Bruidegom, verwachten wij ook de dag des Heren, 
het ogenblik waarop de christelijke wandel uitloopt en die dan zijn 
openbaring en zijn beloning zal hebben. Deze dag had zo'n plaats in 
de gedachten van Paulus dat hij in zijn laatste geïnspireerde brief drie 
keer die dag noemt: ‘die dag’ (2 Tim. 1:12 en 18; 4:8, zonder nadere 
aanwijzing alsof hij tot Timotheüs zal zeggen: ‘je weet wel welke dag 
ik bedoel’. In het Oude Testament wordt hij dikwijls genoemd: ‘de dag 
des heren’ een verschrikkelijke dag van wraak en oordeel waarin de 
Heere - de naam die Zijn betrekking met Zijn aardse volk aanduidt - 
het volk rekenschap zal vragen over zijn opstand en afval; Joél 1:15, 
2:1-2, 3:14, Zef. 1:14-15 enz.. De ‘dag van Christus’ is die dag waarop 
Hij aan Zijn hemelse heiligen hun beloning zal geven en hun zal 
voeren in het hemelse deel van Zijn Koninkrijk. Dat is dus dezelfde 
dag gezien uit een ander oogpunt. 

Vers 42. Deze houding, die toewijding, liefde en de vreze om 
Hem te behagen die wij verwachten past ons evengoed als het 
overblijfsel aan het einde. Er is een bijzondere reden om waakzaam te 
zijn voor de dienstknechten van de Meester tijdens Zijn afwezigheid. 
Dat is het gevaar dat het huis dat aan hun zorgen is toevertrouwd 
tijdens de nacht doorgraven wordt door de dief die zijn komst niet 
aankondigt, zodat men klaar moet staan om hem op dat ogenblik te 
weerstaan. In zijn afwezigheid vertrouwt de Heer Zijn huis aan Zijn 
dienstknecht toe. Deze heeft de bevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid van de Meester van het huis dat hij op het hart 
draagt om de goederen niet te laten roven van hem aan wie zijn hart 
is gehecht. Men moet dus in drie opzichten gereed zijn:  
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Een. Die nog niet met God verzoend is moet denken aan de 
komende komst van de Heer en zich haasten om Zijn genade en heil 
aan te grijpen om gereed te zijn om Hem te ontmoeten.  

Twee. De gelovige dienstknecht van Hem die hem heeft gered 
moet de lendenen omgorden en de lampen brandende hebben om 
gereed te zijn Hem te ontvangen.  

Drie. Tijdens Zijn afwezigheid moet hij voortdurend waken om 
niet te vallen onder de aanvallen van de dief en hij moet de 
verschillende verleidingen weerstaan waaraan hij is blootgesteld.  

Een trouw gedrag is de vrucht van liefde tot de Meester. Dat zal 
de kroon der gerechtigheid tot beloning hebben. Deze kroon zal 
gegeven worden aan hen die Zijn verschijning hebben liefgehad (2 
Tim. 4:8). Het getrouwe overblijfsel in Israël zal de komst van de Zoon 
des Mensen verwachten (vs. 44, met het oog waarop de Heer hen 
vermaant te waken. 

Vers 45. Het gaat hier om de huidige dienst die gedaan is voor 
hen die deel uitmaken van het ‘huis des geloofs’ en waaraan het 
voedsel ter zijner tijd moet worden gegeven. In Lukas 12:42 staat: ‘het 
hun ter rechter tijd het hun toegewezen deel spijs (koren) te geven’. 
Het koren is het beeld van de volmaakte mensheid van Hem die uit de 
hemel is neergedaald. daaruit kunnen we opmerken dat met Zijn 
heerlijke en gezegende Persoon de zielen in de Gemeente gevoed 
moeten worden. Het is de plicht van hen die deze dienst ontvangen 
hebben zich daar met ijver en trouw op toe te leggen en zich te 
herinneren wat staat in vers 46. De gevolgen van trouw in de dienst 
zijn oneindig. Die trouw bevonden wordt in zijn bediening zal gesteld 
worden over alle goederen van Zijn Meester in de heerlijke dag van 
Zijn regering. Een wezenlijke voorwaarde om staande te blijven in de 
dienst van de Heer is de voortdurende verwachting van Zijn 
wederkomst. Daartoe moeten onze harten aan Hem zijn gehecht. Het 
is niet moeilijk voortdurend aan de wederkomst te denken van iemand 
van die men veel houdt en die elk ogenblik kan terugkeren. Mocht het 
zo ook met ons zijn ten opzichte van onze Heer. 

Vers 48. Let op: een ieder wordt door de Heer gehouden op de 
plaats die hij belijdt in te nemen. Hoewel goddeloos en opstandig 
geeft deze boze slaaf voor de meester te dienen en zijn 
verantwoordelijkheid is groter dan die van hen die Zijn wil niet hebben 
gekend. Deze laatste zullen met minder slagen gestraft worden dan zij 
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die belijden de wil te kennen en er geen rekening mee te houden. 
Deze slaaf die geen geloof in Zijn Woord heeft vergeet Zijn 
wederkomst en zegt: ‘mijn meester vertoeft te komen’ (vs. 48). In 
plaats van de dienstknechten van het huis te dienen en lief te hebben 
gebruikt hij zijn gezag om ze te doen lijden (vs. 49). Hij handelt zo in 
tegenstelling met de gedachten en de wil van de Meester. Later als hij 
helemaal niet meer denkt aan de wederkomst van de Heer eet en 
drinkt hij met de dronkaards. Misschien onderwijst hij niet dat de Heer 
niet zal terugkeren, want hij zegt het: ‘in Zijn hart’. Maar hij denkt veel 
tijd te hebben, voordat die gebeurtenis komt, om zich met de wereld te 
verbinden. Al het bederf dat in de belijdende kerk heerst en dat ten 
volle zijn uitdrukking heeft gevonden in de vervolging door de 
geestelijkheid tegen de ware getuigen van de Heer, is het gevolg van 
het vergeten van Zijn wederkomst. Maar wat een ernstige 
waarschuwing! Op een onverwacht uur zal Hij verschijnen in Zijn 
heerlijkheid en zal de boze slaaf in stukken houwen. Diens deel zal 
zijn bij de huichelaars. Daar zal zijn wening en het knersen van de 
tanden.  

Vers 50-51. Let op hoe dikwijls de Heer in Mattheüs zinspeelt 
op het onverbiddelijk oordeel dat de bozen wacht in de plaats van 
wening en het knersen van de tanden (3:12; 5:22 en 30; 7:13 en 19; 
8:12; 10:28; 13:42 en 50; 18:8 en 9; 22:13; 23:15 en 33; 24:51; 25:30, 
41 en 46). 

Al deze teksten verdienen onze heel bijzondere aandacht in 
onze dagen waarin men de waarheid verwerpt van het verschrikkelijke 
lot wat voor hen bewaard is die in hun zonden sterven. De boze 
dienstknecht heeft zijn deel met de huichelaars. Met wie hij de 
zedelijke karaktertrekken deelde omdat hij een valse belijdenis van 
godzaligheid heeft die zijn bederf en de haat van de waarheid bedekt 
en verbergt. Hij deelt dan ook hun lot. Mogen ook wij onophoudelijk de 
beginselen oordelen die ons kunnen leiden op dezelfde weg als wij 
niet de voortdurende verwachting van de wederkomst van de Meester 
vasthouden. Men kan opmerken dat de valse kerk elke betrekking met 
de hemel heeft verloren en slechts de eer en het genoegen van de 
aarde zoekt (Op. 18:3, 9, 11, 23). 
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MATTHEÜS 25 

Het profetische onderwijs van Mattheüs 24 en 25 wordt in drie 
delen verdeeld.  

Een. 24:1-44 ontwikkelt de omstandigheden van het Joodse 
overblijfsel, toen door de discipelen voorgesteld, dat het einde van de 
grote verzoeking zal meemaken voor de openbaring van de Heer in 
heerlijkheid om Zijn regering op te richten.  

Twee. 24:45 - 25:30 betreft de christelijke belijdenis en omvat 
drie gelijkenissen. Die stellen ons voor, tijdens de afwezigheid van de 
Heer, twee groepen van personen, de ware gelovigen en de belijders 
zonder leven. Namelijk de gelijkenis van de meester des huizes en 
zijn slaven (24:45 tot einde); de tien maagden (25:1-13); en die van de 
talenten (25:14-30).  

Drie. Dit laatste deel heeft geen gelijkenissen maar geeft het 
oordeel over de volken door de Zoon des Mensen als Hij in Zijn 
heerlijkheid zal komen, en de manier waarop zij het Evangelie van het 
Koninkrijk zullen hebben aangenomen dat hun verkondigd zal worden 
na de opneming van de hemelse heiligen (25:31-einde). 

Vers 1. Het Koninkrijk werd ingewijd toen de verworpen Koning 
Zijn plaats aan de rechterhand van God innam en Hij, door Zijn Geest, 
op aarde gezonden het werk begon van het vergaderen van de 
hemelse heiligen die de Gemeente vormen. De Heer vergelijkt Zijn 
Koninkrijk met tien maagden die uitgingen de Bruidegom tegemoet. 
Hij zegt dat het Koninkrijk gelijk zal zijn geworden omdat het nog niet 
opgericht was en het Zijn verborgen vorm kreeg op de dag dat Hij aan 
de rechterhand van God zijn plaats innam, een dag die gevolgd werd 
door de Pinksterdag. In Zijn afwezigheid erkenden de getrouwen die 
het geloof hebben Zijn rechten, hebben Hem lief en dienen Hem 
zonder Hem ooit te hebben gezien. De maagden zijn uitgegaan de 
Bruidegom tegemoet. Zij hebben het Jodendom of het heidendom 
verlaten en belijden op weg te zijn naar de hemel, terwijl zij Hem 
verwachten die komt om ze in te voeren in de bruiloftszaal. Het gaat 
hier niet om het Joodse overblijfsel dat de verschijning zal verwachten 
van de Zoon des Mensen die Zijn regering zal vestigen, maar om hen 
die zich tijdens de tussentijd die begonnen is op de Pinksterdag 
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voorbereiden op de opname van de hemelse heiligen bij de 
wederkomst van de Bruidegom. 

Merk op dat in het eerste deel (24:1-44) Zijn komst als Zoon 
des Mensen of de tweede akte van Zijn wederkomst in heerlijkheid 
zes keer wordt genoemd, terwijl in het tweede deel (24:45 - 25:30) die 
niet één keer wordt genoemd omdat de verlosten nu de eerste akte 
van Zijn kracht verwachten. De maagden of de belijders van het 
christendom moesten de Bruidegom vergezellen naar de 
huwelijkszaal en daartoe was het nodig dat zij brandende lampen 
hadden. De Heer bedient zich in deze gelijkenis van een oosterse 
gewoonte om de huidige plaats te verduidelijken van hen die Hem 
verwachten om door Hem in de bruiloftszaal geleid te worden. De 
metgezellen wachtten op de Bruidegom gedurende de nacht en 
gingen met Hem in de bruiloftszaal met brandende lampen. 

De maagden stellen twee groepen mensen voor (vs. 2). Waarin 
bestond de wijsheid van de eersten? ‘Dat zij olie in hun vaten met hun 
lampen meenamen’ (vs. 3). Olie is het beeld van de Heilige Geest, de 
kracht van het goddelijke leven dat allen ontvangen die het Evangelie 
aannemen, zodat zij getuigen van de Heer worden in Zijn afwezigheid. 
Lees 1 Thess. 1:9 ‘van de afgoden tot God bekeerd’ omdat hun 
lampen een schitterend licht gaven. De lamp is in het beeld van de 
christelijke belijdenis. Heel vroeg kwamen er in het christelijk 
getuigenis mensen die het christendom omhelzen zonder opnieuw 
geboren te zijn, en dus zonder de Heilige Geest ontvangen te hebben 
als leven en als kracht van het getuigenis. De Heer noemt ze ‘dwaze 
maagden’ omdat het dwaasheid is zich te verbinden de Bruidegom 
tegemoet te gaan zonder Hem te kennen en zonder enige levende 
band met Hem te hebben. De wijze maagden daarentegen stellen 
allen voor die in deze wereld het leven van God bezitten, waarvan de 
Geest die in hen woont de karaktertrekken doet schitteren tijdens de 
afwezigheid van Christus. In de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 
13 vindt men ook de belijdenis zonder leven in het beeld van de drie 
eerste terreinen die het zaad hebben ontvangen, maar waarin het 
geen vrucht tot rijpheid brengt. 

Vers 5. Toen eenmaal de eerste frisheid van het christendom 
verdwenen was, vergat de Kerk heel snel de wederkomst van de 
Bruidegom. Om tijdens de nacht niet in slaap te vallen moet een 
voorwerp het hart en de gedachten sterk boeien. Christus was dit 
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voorwerp in het begin. Maar toen eenmaal de eerste liefde verloren 
was zochten allen op de aarde een plaats om te slapen.  

Vers 6. Opnieuw moet men uitgaan, nu niet uit het Jodendom of 
het heidendom, maar uit de verdoving en de wereldsgezindheid 
waarin de maagden waren gevallen. Dit geroep herinnert ons aan drie 
grote gebeurtenissen in de geschiedenis van de Kerk.  

Een. Toen de Heilige Geest neerdaalde,... klonk plotseling 
vanaf de hemel een geluid als van een geweldig gedreven wind 
(Hand. 2:1-2). Dat was de eerste bazuinklank.  

Twee. Het middernachtelijk geroep was een tweede openbaring 
van de kracht van de Geest waardoor Hij de Gemeente opwekte om 
de wederkomst van de Bruidegom te verwachten.  

Drie. Bij Zijn wederkomst zal ‘de laatste bazuin’ weerklinken (1 
Kor. 15:52) en de opgewekte en veranderde heiligen zullen Hem 
tegemoet gaan.  

Ongeveer twee eeuwen geleden deed zich het tweede signaal 
horen dat de ingeslapen zielen opriep om zich voor te bereiden op de 
nabije komst van de Heer. En vanaf dat ogenblik heeft deze 
alarmbazuin niet opgehouden te weerklinken.  

Vers 7. De ware gelovigen die in het Woord de waarheid van de 
wederkomst van de Heer hadden teruggevonden gingen in groot 
aantal uit de wereld waarmee ze verbonden waren en gaven een 
levend getuigenis van Zijn nabije wederkomst. Helaas, wij lopen 
opnieuw het gevaar in de slaap terug te vallen. Daarom geeft de Heer 
aan de Zijnen veel beproevingen en dringende oproepen, bestemd 
om ze wakker te houden. Wat de belijders zonder leven betreft kan 
men opmerken dat zij zich onbehaaglijk voelen en in toenemende 
onrust, die hen ertoe aandrijft zich met hun geestelijke belangen bezig 
te houden. Zij voelen dat zij niet de zegeningen bezitten die het deel 
zijn van de kinderen van God. En zij zijn niet bereid in de 
tegenwoordigheid van de Heer te komen.. Godsdienst zonder leven 
kan geen vrede, geen zekerheid geven voor de toekomst. Als zij dan 
ook zien dat hun lampen uitgaan bij gebrek aan olie zeggen de 
dwazen ‘geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit’ (vs. 8). 
Deze angst van de zielen, zonder licht en zonder hoop, wordt heden 
openbaar tegenover de vreselijke gebeurtenissen die zich aftekenen 
en die heel vaag de wereld doen vermoeden dat zij naar een ramp op 
weg is. Daarom zal de wereld de voorrechten van de gelovigen willen 
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bezitten. Het leven en de vrede die hen onbevreesd doet voortgaan 
naar de heerlijke toekomst die zich voor hen gaat openen.  

Vers 9. Het antwoord van de wijzen schijnt niet erg vriendelijk te 
zijn. Maar in de vorm van een gelijkenis bevatten die woorden een 
belangrijke waarheid (Ps. 49:8-10). Daartoe moet een ieder voor 
zichzelf met God te doen hebben. Men moet naar de Verkoper gaan 
en als men tot Hem roept, in het gevoel van zijn ellende, om 
vergeving dan hoort men dat Hij verkoopt ‘zonder geld en zonder 
prijs’, alle goddelijke zegeningen, het leven, de gerechtigheid en de 
vrede. Het Woord kopen wordt dikwijls gebruikt in het Woord om een 
diep gevoelde behoeften uit te drukken van de ziel, die de ziel uitdrijft 
om tot de Heer te gaan om in Hem het antwoord te vinden op deze 
behoeften. Er zijn zeven zegeningen die we worden uitgenodigd te 
kopen en die gratis verkocht worden: wijn en melk Jes. 55:1; olie Matt. 
25:9; witte kleren, goud en ogenzalf Openb. 3:18; en de waarheid Spr. 
23:23). 

Wij kunnen de schatten die we zelf bezitten niet meedelen aan 
anderen die ze niet hebben. Maar wij moeten de anderen uitnodigen 
ze te zoeken bij de Heer die bereid is om ze hen te geven. Het schijnt 
dat de dwazen maagden op de uitnodiging van de wijze maagden 
ingingen. Hoe komt het dan dat zij er niet in slaagden de olie te krijgen 
vóór de wederkomst van de Bruidegom? Zij gaan ervoor op weg maar 
worden verrast door de plotselinge komst van de Bruidegom. Was het 
dan zo moeilijk de plaats te vinden waar de olie verkocht werd, zodat 
de noodzakelijke tijd daarvoor ontbrak? Zeker niet, want het heil is 
binnen het bereik van iedere zondaar (Hand. 2:21). Maar de behoefte 
om te bezitten wat hun ontbrak was niet diep en krachtig genoeg om 
deze dwazen ertoe te dwingen terstond naar de Heer te gaan. 

In dit feit ligt een ernstige waarschuwing voor iedere 
onbekeerde. De tijd van de genade wordt beperkt door het woordje 
heden (2 Kor. 6:2). ‘heden is het de aangename tijd’. (vs 10). Zij gaan 
op weg maar niet met die haast die ontstaat door het gevoel van de 
dreigende nabijheid van de wederkomst van de Bruidegom. Zo laten 
zij de gunstige tijd voorbijgaan en komen voor de gesloten deur, terwijl 
zij die gereed waren met Hem ingingen ter bruiloft. De deur was open 
gebleven nadat de voorhang gescheurd was na het werk van het 
kruis, waaraan de Heilige Geest getuigenis is komen geven. Maar de 
deur zal voor altijd gesloten worden als de Bruidegom Zijn Bruid zal 
opgenomen hebben en in de heerlijkheid gebracht. Deze gesloten 
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deur zal voor eeuwig de verlosten in de blijdschap en in het licht 
scheidden van hen die in duisternis en droefheid zullen zijn. Het 
hemelse tussentijdperk zal afgesloten zijn. Het werk van de genade 
volbracht. De Heilige Geest, na het werk van het bijeenvergaderen 
van de mede-erfgenamen van Christus, zal opvaren met de Bruid in 
de heerlijkheid. En de Heer zal de Bruid aan zichzelf voorstellen, 
verheerlijkt en zonder vlek of rimpel.  

Vers 11-12. Zoals God zelf de deur van de ark sloot voor een 
goddeloze wereld die verzwolgen werd door de zondvloed, zo zal een 
onherroepelijk oordeel van God allen treffen die Zijn genade veracht 
en Zijn heil veronachtzaamd hebben.De Heer zal tot hen zeggen: Ik 
hebt u geroepen en ernstig gewaarschuwd, maar gij hebt de tijd van 
Mijn geduld laten voorbijgaan, zonder op mijn mening acht te geven; 
nu is het te laat.  

Vers 13. Dit is waar voor de komst van de Heer voor Zijn 
hemelse heiligen die het voorwerp is van onze hoop, evenals van de 
verschijning van de Zoon des Mensen (24:36). Wij moeten dus ieder 
ogenblik de wederkomst van de Heer verwachten zonder ervoor een 
datum vast te stellen, want die is ons niet geopenbaard.  

Vers 14. De derde gelijkenis van het middengedeelte van de 
toespraak van de Heer heeft betrekking op de tegenwoordige tijd. Een 
tussentijd gedurende welke de christelijke belijdenis het Joodse volk 
vervangt dat als verantwoordelijk getuigenis op de aarde is, en dat 
eindigt bij Zijn wederkomst. De Heer vergelijkt zich met een heer des 
huizes die, omdat hij buitenslands ging zijn eigen slaven riep en hun 
zijn goederen overgaf. Hij is op gevaren in de heerlijkheid vanwaar Hij 
Zijn Geest heeft gezonden waardoor Zijn slaven Hem kunnen dienen. 
In de eerste gelijkenis moet de slaaf de huisbedienden voeden 
(24:45). In de tweede gelijkenis moeten de maagden het licht in de 
nacht laten schijnen, waarin de wereld is gedompeld als gevolg van 
het vertrek van de Heer. In de derde gelijkenis moeten de goederen 
van de Meester, dat zijn Zijn Woord en Zijn Geest, gebruikt worden tot 
Zijn eer zodat er vrucht wordt voortgebracht en dat zielen worden 
gebracht tot Zijn kennis en de zegen ontvangen die eruit voortkomt.  

Vers 15. In Lukas 19 11-27 ontvangen alle slaven een pond. 
Daar gaat het om de schat van de genade die diezelfde is voor allen, 
terwijl hier het de verschillende gaven zijn die zijn toebedeeld aan de 
dienstknechten naar de wijsheid van de Meester. Het talent is dus 
hetzelfde als de christelijke verantwoordelijkheid die voortkomt uit de 
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plaats die wij gekregen hebben, als wij belijden de rechten van de 
Heer te erkennen. Maar wat blijkt uit dit verhaal is dat niemand voor 
Hem de goederen kan gebruiken die Hij achtergelaten heeft - Zijn 
Woord en Geest - als hij niet een levende kennis heeft van Hemzelf. 
Zonder die kennis wordt het talent in de aarde verborgen en blijft 
onvruchtbaar. 

Als men Christus kent en als Zijn liefde het hart vervuld geeft 
Hij de nodige ijver en het inzicht om voor Hem te werken. Bij Zijn 
wederkomst, lang daarna, houdt de Meester afrekening met zijn 
slaven. De eerste twee hadden de talenten verdubbeld welke hun 
toevertrouwd waren. Tot beiden zegt de Heer: ‘wel, gij goede en 
getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel 
zal Ik u zetten; gaat in de vreugde van uw Heer’ (vs. 21). Deze 
beloning is dubbel.  

Een. De trouwe slaaf wordt over veel gesteld. Dat wil zeggen 
dat hij een ereplaats krijgt in de bediening van het Koninkrijk.  

Twee. Hij gaat in de vreugde van Zijn Meester.  

Deze slaven hadden van Zijn liefde en gemeenschap genoten 
tijdens hun arbeid. De kennis van Zijn persoon had hun de 
geestkracht gegeven die nodig was om Hem trouw te dienen. Hun 
gelukkig deel bestaat niet alleen in het aangesteld te worden in Zijn 
Koninkrijk, maar ook om deel te hebben aan de vreugde van Hem die 
genieten zal van de vrucht van de arbeid van Zijn ziel. 

Wat een verschil als de Heer spreekt met hem die het ene 
talent had ontvangen! Dat talent omvat alle voorrechten waarvan zij 
genieten die deel uitmaken van de christenheid en die voortvloeien uit 
de aanwezigheid van de Heilige Geest en het bezit van het Woord. 
Allen zijn verantwoordelijk voordeel te halen uit deze voordelen die de 
heidenen niet hebben. Zij hebben gezegd aan de Heer onderworpen 
te zullen zijn, toen zij in de christelijke belijdenis traden. Maar omdat 
zij geen levende verbinding met Hem door het geloof hadden, kenden 
zij Hem niet en hebben geen verlangen in betrekking met Hem te 
komen en hebben evenmin bekwaamheid om Hem te dienen. Zijn 
liefde is hun onbekend. Want anders zouden zij niet kunnen zeggen 
dat Hij ‘een hard mens’ is zoals de boze slaaf dat doet (vs. 24), als zij 
het getuigenis van het Evangelie hadden aangenomen. Verblinding en 
opstand kenmerken deze belijders zonder leven. Als zij werkelijk 
geloofd hadden aan de gestrengheid en macht van Hem van wie de 
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rechten absoluut en algemeen zijn, zouden zij dan Zijn toorn niet 
gevreesd hebben en -in plaats van het talent onvruchtbaar te laten dat 
toch Zijn heerlijkheid had moeten dienen zouden ze dan niet getracht 
hebben Hem te behagen? Men zal geen meer verkeerd oordeel 
kunnen vinden over Hem, die niet gekomen is om gediend te worden 
maar om te dienen, dan dat door de ontrouwe slaaf gegeven wordt. 
Van Hem die rijk zijnde, arm geworden is om ons rijk te maken (2 Kor. 
8:9). Zijn deel is dan ook in de buitenste duisternis (vs. 30). ‘Aan ieder 
die heeft, zal gegeven worden’. Als wij gebruik maken van wat we 
voor de Heer bezitten zullen onze zegeningen groter worden. Het 
talent van de ‘onnutte’ dienstknecht wordt gegeven aan hem die de 
Meester het best heeft gediend. Er is slechts echt nut op de aarde in 
wat gedaan wordt voor Christus. Van alle werkzaamheid die in deze 
wereld wordt ontplooid zal slechts overblijven dat wat gedaan is met 
het oog op Zijn heerlijkheid. 

Vers 29. Die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij 
heeft. De christenheid heeft grote voorrechten waarvan zij zich meer 
en meer ontdoet. De dag is nabij waarop de christenheid tot de Heer 
zal zeggen: hier hebt u uw talent terug, ik heb er niets mee kunnen 
doen. Dat zal de volledige afval zijn wat gevolgd wordt door het 
oordeel over de bedorven belijdenis die de boodschap van het 
Evangelie met voeten getreden heeft. Laten we ons herinneren dat al 
onze bekwaamheden, onze krachten en ons verstand, gesteld onder 
toezicht van de Heilige Geest en het Woord, moeten gebruikt worden 
tot eer van de Heer. Als zij dat niet doen is het een talent dat zonder 
vrucht is voor Hem. Laten wij oppassen dat het licht dat in ons is geen 
duisternis wordt omdat we het onder de korenmaat zetten of onder het 
bed. Alle weldaden zullen eens afgenomen worden terwijl zij, die de 
Heer gekend en gediend zullen hebben, in Zijn eeuwige vreugde 
zullen ingaan. 

Vers 31-46. In deze verzen hebben we het laatste deel van het 
profetisch gesprek van de Heer. Het eerste deel behandelt de 
omstandigheden van het overblijfsel tot aan Zijn verschijning in 
heerlijkheid (24:1-31). Het tweede deel behandelt het getuigenis dat 
opgericht is in de tegenwoordige tussentijd vanaf de Pinksterdag tot 
aan Zijn wederkomst (24:32 - 25:30). Het derde deel spreekt over het 
oordeel van de levende volken door de Zoon des Mensen naar de 
manier waarop zij het Evangelie van het Koninkrijk ontvangen hebben 
(25:31-46). Deze derde en laatste profetische beschrijving volgt op de 
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verschijning van de Heer in heerlijkheid (24:30). Het oordeel dat Hij op 
dat ogenblik zal uitoefenen heeft twee karakters.  

Een. Het zal eerst een krijgsoordeel zijn dat zal komen over de 
mensen die in openlijke opstand zijn tegenover de koning der 
Koningen (Op. 19:11-21).  

Twee. Daarna zal de Zoon des Mensen zitten op de troon van 
Zijn heerlijkheid en alle volken zullen voor Hem verzameld worden 
(vs. 31-32).  

Dan zal de gerechtelijke zitting beginnen van het oordeel over 
de levenden. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven 
omdat Hij de Zoon des mensen is (Joh. 5:27). Om Zijn vrijwillige 
vernedering behoort Hem ook alle heerlijkheid toe. Omdat Hij zichzelf 
vernietigd heeft en een mens is geworden om de wil van God te 
volbrengen, heeft Hij van de Vader alle heerlijkheid en het recht om te 
oordelen ontvangen (lees Hand. 10:42). 

En zullen drie zittingen van de rechterstoel van Christus zijn.  

Een. De eerste heeft betrekking op de verlosten. Wij zullen 
allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, niet om 
ons als persoon te oordelen maar onze werken met het oog op de 
beloning die de Heer zal geven aan de trouwe dienst die voor Hem is 
volbracht tijdens Zijn afwezigheid (2 Kor. 5:10). Deze openbaring van 
ons gehele leven zal ons veroorloven de diepten van onze val te 
begrijpen, de onmetelijkheid van de genade en van het werk van 
Christus en ook het verlies die onze ontrouw ons heeft doen lijden.  

Twee. De tweede zitting is die welke in vers 31 en 32 
besproken wordt. Die heeft tot doel heeft het oordeel over de volken in 
betrekking tot het Evangelie van het Koninkrijk in de tussentijd tussen 
de wederkomst van de Heer en Zijn verschijning in heerlijkheid.  

Drie. De derde zitting is die van de grote witte troon, voor welke 
allen zullen verschijnen die in hun zonden gestorven zijn, om 
geoordeeld te worden naar hun werken en geworpen te worden in de 
poel des vuurs (Op. 20). 

De boodschappers van de Koning die tot de volken op de hele 
aarde zijn gezonden (24:14) zullen de mensen uitnodigen God te 
vrezen en Hem de eer te geven als Schepper (Op. 14:6-7). Deze 
boodschap heet ‘het eeuwig Evangelie’ omdat het eeuwig waar is dat 
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het geluk van de schepselen afhangt van hun onderwerping aan Hem 
die hun ‘het leven, de adem en alle dingen heeft gegeven’ (Hand. 
17:25, en die de rechten van Zijn Zoon op de aarde die met voeten is 
getreden, zal opeisen. Hij die de eer moet worden is dus de miskende 
Koning en niet de goddeloze machthebbers die op dat ogenblik de 
goddelijke eer opeisen. Men begrijpt dat om aan de verschrikkelijke 
macht van het beest en de antichrist weerstand te bieden er een 
ingrijpend werk van de Heilige Geest in de harten nodig is. Zo zullen 
de getrouwen in staat gesteld worden de woede van de tegenstander 
te trotseren, door zich te vereenzelvigen met de boodschappers van 
de grote Koning, met gevaar voor hun leven.  

Vers 32. De schapen zijn dikwijls in de schrift het beeld van 
gelovigen, voorwerpen van de genade van God. Dit beeld wordt door 
de Heer toegepast op de heiligen van de tegenwoordige bedeling, 
evenals op die uit het verleden en de toekomst. Wat te allen tijde de 
schapen kenmerkt is dat zij de stem van de goede Herder kennen en 
beluisteren, die Zijn leven voor hen heeft gegeven en die van hen 
zegt: ‘en Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 
gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit de hand mijns 
Vaders’ (Joh. 10:28). 

De schapen zijn zonder kracht om zich te verdedigen, maar 
omdat zij het voorwerp zijn van de liefde en de zorg van de Herder 
zijn ze volmaakt veilig. De bokken daarentegen worden gekenmerkt 
door absolute weerspannigheid en stellen hier voor de mensen die 
zullen weigeren eer te bewijzen die verschuldigd is aan de Heer, als 
Zijn boodschappers hun de verantwoordelijkheid zullen stellen om 
zich aan Hem te onderwerpen en Hem eer te geven om aan het 
oordeel te ontsnappen dat Hij over zijn vijanden zal uitoefenen. Om 
het dringende karakter van deze hoge oproep van God aan de 
mensen is het ‘een engel vliegend in het midden des hemels’, die 
gezien wordt als drager van deze laatste boodschap voor de 
uitvoering van het oordeel (Op. 14:6-7). Zo worden de schapen van 
de bokken onderscheiden; door de wijze waarop zij de dragers van 
het Evangelie ontvangen hebben. Hen die door veel ontberingen, 
smarten en vervolgingen het middel om aan het oordeel te ontkomen 
verkondigden, dat de Zoon des Mensen over zijn vijanden zal 
uitoefenen. Let op deze titel die de Heer zo dikwijls in de Evangeliën 
aanneemt. Na Zijn verwerping als Messias door Zijn volk zal Hij in 
Sion heersen als koning van Israël. Maar als gevolg van Zijn 
verwerping, dood en overwinning zal de heerschappij van de Zoon 
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des Mensen zich uitstrekken tot aan de einden van de aarde (Ps. 8:6). 
Voor de Gemeente is Hij de Bruidegom. En onder deze titel doet Hij 
een beroep op onze liefde en dat wij Hem van de hemel verwachten. 
Hij zegt tot de Zijnen: ‘Ik kom spoedig’ (Op. 22:20). De komst van de 
Bruidegom is dus de eerste akte van Zijn (‘parousia’) 
tegenwoordigheid; de komst van de Zoon des mensen is de tweede 
akte of de openbaring van Zijn heerlijkheid. 

De titel van de Zoon des Mensen herinnert ons aan Zijn 
vernedering, lijden en dood. Zijn oneindige heerlijkheid tegenwoordig 
en toekomstig is er de beloning van. Het is nu even waar als dat het 
later zal zijn dat het lot van alle mensen afhangt van de manier 
waarop zij de Heer behandelen. Hoewel Hij niet meer persoonlijk op 
de aarde is, is het toch mogelijk liefde of haat voor Zijn persoon te 
openbaren door de manier waarop wij Zijn boodschappers 
behandelen. Zo zal het ook zijn bij de prediking van het Evangelie van 
het Koninkrijk door hen die de Heer Zijn broeders noemt (vs. 40). 
Lees ook Matt. 10:40-42). De Heer houd rekening met alles wat de 
Zijnen wordt aangedaan, hetzij goed hetzij kwaad, alsof het aan 
Hemzelf gedaan werd. Paulus op de weg naar Damaskus hoorde 
Hem zeggen: ‘waarom vervolgt gij Mij?’. Paulus wist niet dat als Hij de 
heiligen vervolgde Hij de Heer zelf vervolgde, want zij zijn leden van 
Zijn lichaam. Daarom moeten wij een ieder van hen liefde, achting en 
eerbied bewijzen die we ook aan de Heer verschuldigd zijn. 

Vers 33. De rechterhand is de plaats van de eer, heerlijkheid en 
kracht. God heeft tot de gehoorzame Mens gezegd: ‘zit aan Mijn 
rechterhand’;  

Vers 34 ‘gezegenden van mijn Vader’. De Heer neemt dan de 
titel en het pand aan van de Koning der Koningen. In de uitoefening 
van Zijn koninklijk gezag zal Hij eer en beloning geven aan hen die 
Hem hebben aangenomen in de tijd van Zijn lijden. Hij noemt ze 
‘gezegenden mijns Vaders’ en niet ‘gezegenden uws Vaders’. De 
voorrechten van deze aardse heiligen doen de voortreffelijk uitkomen 
van de voorrechten die reeds nu door het geloof de gelovigen in deze 
tijd bezitten. Verzegeld met de Heilige Geest kennen zij God als de 
Vader en zijn verenigd met Christus in de heerlijkheid als leden van 
Zijn lichaam. Zo maken zij deel uit van de Gemeente die met Christus 
zal heersen als Zijn hemelse Bruid. 

Deze zegeningen behoren niet aan de getrouwen tot wie de 
Heer zich hier richt en zegt tot hen: ‘beërft het Koninkrijk, dat u bereid 
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is van de grondlegging der wereld af’. Zij zullen de voorwerpen van de 
liefde van de Vader zijn, maar zullen niet zelf in de betrekking van 
kinderen tot God staan hoewel ze op aarde genieten de heerlijkheid 
en de vrucht van het Koninkrijk. Dit laatste is hun bereidt van de 
grondlegging van de wereld af (zie Openb. 13:8; 17:8) terwijl de 
hemelse heiligen die de Gemeente vormen uitverkorenen zijn in 
Christus ‘vóór de grondlegging der wereld’ (Ef. 1:4). Deze heiligen hier 
zijn levend gemaakt door de Geest en gaan in het eeuwige leven. Dat 
wil zeggen dat zij deel hebben aan de heerlijkheid van het Koninkrijk 
op de aarde. Daarna zullen zij deel uitmaken van de geredde mensen 
bij wie God eeuwig zou wonen (Openb. 21:3). Maar het bijzondere 
deel van de Gemeente is ‘de woonstede Gods’ te zijn in de eeuwige 
toestand, de heilige tempel waarin Hij Zijn heerlijkheid zal openbaren. 
De aardse heiligen zullen de Heilige Geest niet hebben inwonen zoals 
zij die nu door de Geest van aanneming: ‘Abba Vader’zeggen, hoe 
groot en gezegend ook het deel van deze aardse heiligen zal zijn in 
het Koninkrijk van de Zoon des Mensen. Men kan ze gelijkstellen met 
de grote menigte van gelukzaligen van alle volken die voor de troon 
staan en voor het Lam en zeggen: ‘het heil is onze God, die op de 
troon zit en het Lam’ (Op. 9:9-17). Hun geluk zal op aarde volmaakt 
zijn, daar waar gerechtigheid en vrede zullen heersen na zoveel 
lijden. Daarentegen zal de Gemeente deel hebben aan het Koninkrijk 
als de hemelse Bruid van het Lam en niet als onderdaan van de 
Koning. Zij is al met Hem verenigd in de plaats die Hij inneemt in de 
heerlijkheid als de opgestane en verheerlijkte Mens, en zal het in de 
ogen van het heelal zijn in Zijn Koninkrijk. Merk op dat in het oordeel 
in onze tekst de Heer slechts de engelen noemt en niet de hemelse 
heiligen, omdat de roeping van de Gemeente pas later plaats heeft 
gehad (vs. 31). Judas spreekt over Zijn komst met ‘Zijn Heilige 
duizendtallen’, die omvatten de hemelse heiligen en de engelen. 

Vers 35-46 Het Koninkrijk is een bedeling die betrekking heeft 
op de orde van de geschapen dingen en neemt een einde met die 
dingen, terwijl onze zegeningen een hemels en eeuwig karakter 
hebben. Dat wil niet zeggen dat de duizendjarige heiligen beroofd 
zullen worden van de zegening van de eeuwige toestand. 
Daarentegen zullen zij allen op de nieuwe aarde zijn met de geredde 
mensen die eeuwig zullen genieten van de woonstede Gods bij hen, 
terwijl de Gemeente deze woonstede zal zijn. 

De Heer beperkt zich niet tot hen die aan Zijn rechterhand zijn 
te zeggen: ‘beërft het Koninkrijk omdat gij Mijn Woord geloofd hebt’’, 
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maar Hij herinnert hun aan de praktische bewijzen die zij van hun 
geloof gegeven hebben; de vruchten die zij hebben voortgebracht (vs. 
35 en 36). Belangrijke lessen staan voor ons in deze woorden. Wij 
hebben dikwijls veel moeite de dienst te verrichten die de Heer van 
ons verwacht en die dezelfde karakters heeft als de hunne, hoewel de 
omstandigheden totaal verschillen. Als onze liefde tot de heiligen op 
de proef wordt gesteld hoe ver zijn we af om die liefde te 
verwerkelijken (1 Joh. 3:17). Laat ons deze teksten overdenken in een 
tijd van egoïsme en het zoeken van ons gemak! Vanuit Zijn heerlijke 
woning neemt de Heer kennis van alle moeilijke omstandigheden die 
Zijn boodschappers in een vijandige wereld doormaken, waar zij 
getuigenis geven aan Zijn rechten door de mensen uit te nodigen zich 
eraan te onderwerpen. De nauwkeurige opsomming door aan de 
gezegenden des Vaders en erfgenamen van het Koninkrijk te 
herinneren aan het medegevoel en de hulp die zij hun zullen hebben 
gegeven, bewijst ons hoe alles wat gedaan wordt uit liefde voor Zijn 
Naam waarde heeft in Zijn ogen. In Zijn dag van de heerlijkheid zullen 
de gevolgen van het gedrag van ieder, op welk tijdstip ook, ten volle in 
het licht gebracht worden en de beloning van de rechtvaardige zal 
schitterend zijn. 

Geen van de getrouwen meent zulke diensten aan de Koning te 
hebben bewezen. Omdat zij niets gedaan hadden voor een beloning 
zijn zij helemaal verrast over het belang dat Hij aan hun werk hecht 
voor Hem en voor de Zijnen (vs. 37-39). Maar in Zijn goedheid houdt 
Hij rekening met alles wat gedaan is voor Zijn Naam. Van elke dienst 
hoe verborgen en veracht door de mensen die ook geweest mogen 
zijn, omdat die de vrucht van het goddelijk leven was dat Hij aan de 
Zijnen gegeven heeft. En zonder dat kan geen vrucht aangenaam 
voor God zijn. Alle werk van de natuurlijke mens, hoe godsdienstig het 
ook mag schijnen zal zonder waarde blijven in Zijn oog. Wat belangrijk 
is dat wij in de kleinste bijzonderheden alles doen met het oog op Zijn 
heerlijkheid, zonder onszelf te zoeken of aan onszelf te denken maar 
om onze Meester te behagen en om Zijn wil te doen. Laten wij niet 
vergeten dat de liefde voor de kleinen die in Zijn naam geloven grote 
waarde heeft in zijn oog.  

Vers 41-43. Zij hebben de gezanten veracht en daardoor 
getoond hoe weinig waarde Zijn boodschap voor hen had. De enige 
gelegenheid die hun nog werd gegeven door de goddelijke 
barmhartigheid, om aan het dreigende oordeel te ontkomen dat op 
hem zou neerkomen, laten zij verloren gaan. Nu kunnen zij zich niet 
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onttrekken aan de toorn van de Koning en worden ze in de plaats van 
de eeuwige pijn geworpen ‘waar hun worm niet sterft en het vuur niet 
uitgeblust wordt’. Deze bozen zijn even verwonderd als de 
rechtvaardigen over de woorden van de Heer. Maar terwijl het 
antwoord aan de rechtvaardigen het werk van de genade in hun 
harten openbaart dat hun doet verwerkelijken hoe onwaardig zij ook 
zijn voor de zegen die hun is geschonken; het antwoord aan de bozen 
vermeldt hun verblinding en hun ongeloof. Vertrouwend op hun eigen 
gerechtigheid hebben zij zich niet onderworpen aan het oordeel dat 
God over hen heeft. Zij hebben Zijn genade niet gezocht, die heilzame 
vruchten in hen zou gewerkt hebben. Zij zijn in vreemd gebleven aan 
het goddelijk leven en hebben er de kenmerken niet van 
geopenbaard. Ze zijn in dienst gebleven van de tegenstander en 
zullen zijn lot delen. Hun oordeel is definitief en onveranderlijk. Zij 
worden in het eeuwige vuur geworpen waarin tevoren het beest en de 
valse profeet zijn geworpen. En aan het einde van de duizendjarige 
regering zullen satan en zijn engelen en tenslotte de bozen uit de 
Hades geoordeeld worden voor de grote witte troon en geworpen in 
de poel des vuurs (Op. 20:10 en 15). Dat zal het ernstige einde van 
de wegen van God zijn met zijn opstandige schepselen. De 
verschrikkelijke plaats waar de verdoemden opgesloten zullen worden 
is niet voor de mens, maar voor de duivel en zijn engelen bereidt. Wij 
herinneren er nogmaals aan het oordeel uit Mattheüs 25 niet het 
laatste oordeel is. Dat zal 1000 jaar later plaats hebben voor de grote 
witte troon, waarvoor de doden zullen verschijnen die deze wereld 
hebben verlaten zonder met God verzoend te zijn. Zij zullen uit hun 
graven komen op de stem van de Zoon des Mensen om geoordeeld 
te worden naar hun werken en geworpen worden in de poel des 
vuurs. God heeft voor de mens een toekomst van heerlijkheid en 
geluk waartoe allen worden uitgenodigd. Maar Hij heeft niet een 
plaats van pijn voor hen in reserve gehouden, ondanks de kennis die 
Hij had van de opstand die hen zou kenmerken. Het eeuwige vuur is 
bestemd voor de duivel en zijn engelen. Die naar de stem van de 
Heiland luisteren zullen deel hebben aan Zijn heerlijkheid. Maar zij die 
naar de vijand luisteren zullen met hem in het eeuwig verderf gaan dat 
wij allen verdiend hadden door onze zonden, maar waarvan bevrijd 
worden zij die de boodschap van het heil aannemen.  

Vers 46. De bozen zullen gaan in de eeuwige pijn en de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven. Het woord eeuwig is evengoed 
van toepassing op het lot van de onbekeerden als op dat van de 
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gelovigen. Als men de eeuwigheid van de pijn ontkent, ontkent men 
eveneens de eeuwigheid van het geluk van de verlosten. Het oordeel 
over de levenden voor de troon van de Zoon des Mensen zal dus tot 
doel hebben hen van de aarde weg te nemen die niet het recht 
hebben te genieten van Zijn regering, omdat zij geweigerd hebben de 
boodschap aan te nemen die hun de ingang erin aanbood. 
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MATTHEÜS 26 

Vers 1. Het eerste deel van de dienst van de liefde waarvoor Hij 
op aarde gekomen was, was geëindigd. Evenals de Hebreeuwse slaaf 
die, nadat hij zijn zes jaar van dienst had volbracht, vrij kon uitgaan. 
Hij zou het toneel van Zijn arbeid hebben kunnen verlaten en in de 
heerlijkheid kunnen terugkeren vanwaar Hij was gekomen. Maar als 
Hij dat gedaan had zou Hij alleen gebleven zijn. (lees Ex. 21:5-6). 

Hij was gekomen om de Vader te verheerlijken en een 
verlossingswerk te volbrengen ten gunste van de voorwerpen van Zijn 
liefde. Daarom kondigt de volmaakte Dienstknecht de Zijnen aan dat 
Hij Zijn leven zal geven en verwerkelijken door de offerande van 
zichzelf, waarvan het Pascha het beeld was. Hij had zich aan God 
kunnen voorstellen in de volmaaktheid van Zijn mensheid en ingaan in 
de heerlijkheid. Maar zoals het graan dat alleen blijft als het niet sterft, 
moest Hij sterven om veel vrucht te dragen. Om God te verheerlijken 
door Zijn dood en tot aan het einde te gaan in de vervulling van Zijn 
wil, liet het heilig Slachtoffer zich slaan door de ongerechtigheid en 
ondergaat het oordeel, als gevolg waarvan Zijn Bruid en de gelovigen 
van alle eeuwen deel zullen hebben aan het eeuwige geLuk. 

In het verhaal dat Mattheüs geeft van het leven en de dienst 
van de Heer, komen we aan het einde van zijn onderwijs dat 
betrekking heeft op het Koninkrijk en de Gemeente. Hoofdstuk 26 stelt 
de Heer voor in de openbaring van Zijn liefde die Hem leidt naar de 
offerande van Zijn kostbaar leven op het kruis. Hij gaat zich 
overgeven om gekruisigd te worden, in de handen van de bozen, als 
een man naar de slachtbank en als een schaap dat stom is voor hen 
die het scheren. De ure naderde voor Hem, de ure waarin Hij het werk 
ging volbrengen waarvoor Hij de heerlijkheid van de hemel had 
verlaten en dat het eeuwig onderwerp van lof zal zijn van hen die Hem 
zullen aanschouwen op de troon van Zijn heerlijkheid als het 
geslachte Lam. 

Voordat we horen spreken over de samenzwering van de 
hoofden van het volk zegt de Heer tegen Zijn discipelen wat er gaat 
gebeuren. Dus niet omdat deze boze mensen in hun boze plannen 
slagen werd Hij ter dood overgeleverd; maar omdat de ure van het 
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volbrengen van de raadsbesluiten van God was gekomen leverde het 
Lam van God zichzelf ten offer. Zo is het altijd in wat hier op aarde 
gebeurt. De raadsbesluiten van God gaan aan de openbaring van het 
kwaad vooraf. Hij veroorlooft het in Zijn oneindige wijsheid en dit 
kwaad, ver van de vervulling om Zijn gedachten te verhinderen, dient 
juist tot hun verwerkelijking. Zo ook op het kruis zien wij de Zoon van 
God overgeleverd aan de dood ‘door de hand van ongerechte 
mensen’ maar ‘naar de bepaalde raad en voorkennis van God’, 
(Hand. 2:23). 

Vers 3 – 5. Pas nadat de Heer had gezegd wat gebeuren moest 
had de samenzwering van de bozen plaats. Hun voorzorgen waren 
nutteloos (vs. 5). Zij wilden hun misdaad volvoeren zonder door de 
tegenstand gehinderd te worden, van hen die genoten hadden van de 
dienst en de liefde van de Heer. Maar, in strijd met hun wil was het in 
de gedachten van God dat Zijn Lam overgeleverd werd op dat 
ogenblik, opdat Zijn offer de vervulling zal zijn van wat in beeld het 
Paasfeest sinds eeuwen voorstelde. En niemand kwam tussenbeide 
ten gunste van Jezus toen de vijand zich van Hem meester maakte. 
Zijn discipelen zelf vluchten weg. De list en de haat van Zijn 
tegenstanders lieten zich niet onbetuigd, want ‘het was de ure van de 
mens en van de macht der duisternis’ (Luk. 22:53). In deze verzen 
hebben wij een bijzonderheid die wij niet in de andere Evangeliën 
vinden (vs. 3). In het paleis van de hogepriester vergaderen de 
samenzweerders. Als er een plaats was waar Hij had moeten worden 
ontvangen, was het wel het huis van de hogepriester die in zekere zin 
de vertegenwoordiger van de Heer was onder Zijn volk. Integendeel, 
juist daar houden zij raad om Hem te doden; zij die Hem hadden 
moeten omringen en eren. Hoe juist is dit feit op Zijn plaats in 
Mattheüs, dat zich bijzonder richt tot het Joodse volk en het spreekt 
van zijn verworpen Koning! 

Zo lang de Heer Zijn dienst niet geëindigd had waren zijn 
vijanden absoluut onmachtig tegen Hem. En alleen omdat Hij zich 
vrijwillig overlevert kunnen zij de hand aan Hem slaan; Johannes 18:6 
‘Ik ben het’. Zij gingen achterwaarts en vielen ter aarde. Ondanks al 
hun haat en al hun pogingen, wat zijn de mensen klein! Wat een 
tegenstelling tussen hun onmacht en de zedelijke heerlijkheid van de 
Heer, die schijnbaar overgelaten was aan de woede van Zijn vijanden 
en Zijn volmaaktheid openbaarde en het werk volbracht waardoor de 
macht van de tegenstander werd verbroken. 
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Jezus was te Bethanië waar Hij dikwijls de nacht doorbracht 
(Matt. 21:17 ; Mark. 11:11 en 19 ; Joh. 12:1). Zijn hart vond er troost 
en vreugde te midden van hen die zich aan Hem gehecht hadden 
door het geloof en de liefde. Zij vormen een absolute tegenstelling 
met de haat waarvan Hij het voorwerp was van de kant van Zijn 
verblinde volk. Hij ontmoette het getrouwe overblijfsel ‘in het huis van 
Simon de melaatse’ (vs. 6), wiens naam ook in Markus gegeven 
wordt. Ongetwijfeld iemand die door de Heer genezen was van zijn 
melaatsheid en daarom de Heer graag onder zijn dak ontving. Die 
hem gereinigd had van zijn onreinheid en die aan Zijn hart door 
banden van goddelijke liefde verbonden was. In de wetenschap dat 
alles wat tegen Hem voorbereid werd, en terwijl Hij zich hiervan 
smartelijk bewust was en van de haat tegen Hem, genoot deze 
geliefde Heiland des te meer van de genegenheid die Zijn geliefden 
Hem bewezen. 

Vers 7. Uit Johannes 12 weten wij dat deze vrouw Maria was, 
de zuster van Martha en Lazarus die beiden aanzaten aan de maaltijd 
die voor Hem bereidt was. Martha diende en Lazarus zat mede aan 
tafel. Lazarus was door Jezus opgewekt en genoot een nauwe 
gemeenschap met Hem. Dit spreekt van de gemeenschap van wat zij 
genieten, die de voorwerpen zijn van Zijn genade en macht en die 
door het geloof in Hem gebracht zijn op het terrein van opstanding en 
leven. 

In Mattheüs wordt Maria niet genoemd. Wel in Johannes 12, in 
welk Evangelie de goede Herder zijn schapen bij name noemt. Zij 
alleen genoot het voorrecht van tevoren Zijn lichaam te balsemen. De 
kostbare nardus die zij over Zijn hoofd uitgoot was het getuigenis aan 
Zijn Koninklijke heerlijkheid gegeven. Dit was heel verschillend van de 
daad waartoe de godvrezende vrouwen zich opmaakten die tot het 
graf kwamen om Zijn lichaam te balsemen toen Hij reeds was 
opgestaan. Hoe groot haar gehechtheid ook was aan de Heer, deed 
deze gedachte afbreuk aan Zijn heerlijkheid omdat de gedachte 
inhield dat Zijn lichaam onderworpen was aan het bederf. Dat was 
een onmogelijke zaak omdat Hij de Heilige God was over wie de dood 
geen macht had. 

Onder degenen die in dat ernstige uur aan de Heer gehecht 
waren brandde het hart van Maria van een onvergelijkbare liefde. Die 
bracht haar ertoe een daad te doen waarvan de betekenis haar begrip 
te boven ging. Maar de Heer wist dit op zijn juiste waarde te schatten. 
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De Geest die uitgestort zal worden in overvloed op de gelovigen 
werkte in de nieuwe natuur die zij bezat (lees Hooglied 1:12). Deze 
welriekende nardus, een uitdrukking van de liefde en de aanbidding 
van een hart dat het geluk vond in het aanschouwen van zulk een 
Persoon, was niet op haastige wijze voor deze gelegenheid 
voorbereid. Maria had die bewaard (Joh. 12:7 ) met het oog op het 
gevaar dat haar liefde voorvoelde. Want een waarachtige liefde raadt 
wat de meest geoefende voorzichtigheid niet kan voorzien. Iemand 
heeft gezegd dat Maria ‘een verstandig hart’ had. De andere vrouwen 
hadden de Heer oprecht lief, maar zonder inzicht. 

De nardus werd uitgegoten over het hoofd (Matt.) en de voeten 
(Joh.) van de Heer. Beide zijn even waar en er is geen tegenspraak 
tussen beide verhalen. Mattheüs spreekt over het koningschap van de 
Messias. Daar God bevolen had dat de zalving van het hoofd het 
beeld was van dit Koningschap, doet Mattheüs deze kant van de 
handeling uitkomen. Door deze daad verkondigt Maria dus de rechten 
op de troon van David, op het ogenblik dat Hij gekruisigd ging worden. 
Johannes toont ons de Zoon van God, als zijnde oneindig verheven 
boven alle koningen van de aarde, hoewel Hij zich vernederd had in 
Zijn liefde. Daarom neemt Maria de enige plaats in die haar past als 
zij de nardus op Zijn voeten uitgiet (Joh. 12:3). In dit ernstige ogenblik 
onderscheidt Maria wat ‘het beste’ ( Fil. 1:10) is om te doen. Zij 
verkondigt zonder spreken de heerlijkheid van haar Heer, die in plaats 
van de koningskroon de doornenkroon zal ontvangen. Wij hebben ook 
het voorrecht aan de vooravond van de openbaring van Zijn 
heerlijkheid, Zijn miskende rechten te belijden, en te verklaren tegen 
een wereld die Hem met voeten treedt dat Hij Heer is tot heerlijkheid 
van God de Vader. De verachting waarvan Hij het voorwerp is moet 
ons des te meer aansporen Hem de eer te geven die Hij waard is 
zoals Maria deed. Mogen wij niet vrezen onze gehechtheid aan Zijn 
persoon te betuigen, door Hem getuigenis te geven en aan allen 
bekend te maken de waarde die Hij voor onze harten heeft. 

Zelfs de discipelen die de beweegredenen van Maria niet 
kenden begrepen niet wat haar ertoe bracht deze balsem van grote 
waarde over Hem uit te gieten. Verontwaardigd roepen zij uit ‘waartoe 
dit verlies?’  

Vers 8. Johannes maakte de huichelarij van Judas duidelijk. 
Maar wij zien hier hoever de discipelen verwijderd waren van de 
gemeenschap die er tussen Jezus en Maria bestond, en die deze 
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godvrezende vrouw bezielde. Voor hen was deze eer aan Jezus 
bewezen, nutteloos. 

Maar de Heer neem de verdediging op zich van Zijn 
dienstmaagd, die gewond is in haar oprechte gevoelens door het 
onverstand van hen die haar omringden. Als een hart werkelijk met 
Christus vervuld is wordt het dikwijls geleid om te handelen op een 
manier die Hij alleen kan begrijpen en waarderen. Dan is het 
voldoende dat de Heer de verdediging op zich neemt, zoals Hij doet 
bij Filadelfia tot wie Hij zegt: ‘Ik weet uw werken’, zonder enige 
verklaring er aan toe te voegen. ‘Zij heeft goed werk aan Mij verricht’. 
Het is goed aan de armen te denken die wij altijd bij ons hebben 
zolang we op de aarde zullen zijn, maar er is een Persoon die de 
eerste plaats in ons hart moet hebben. Een Persoon die we moeten 
liefhebben en eren. Het getuigenis dat wij Hem geven heeft des te 
meer waarde voor het hart van de Vader als het gebeurt in een tijd dat 
zijn Naam veracht en versmaad wordt. In dit verhaal ligt dus een grote 
en praktische les voor ons besloten. Voor Maria was het de laatste 
keer dat zij haar liefde voor Hem kon uiten; voor de dood van haar 
Heer en Zijn Koninklijke heerlijkheid verkondigen. Wij raken ook aan 
het einde van de dag van de genade, gedurende welke in Zijn 
afwezigheid wij onze Heer kunnen eren door zijn Naam te belijden 
voor de mensen en door te wandelen in gehoorzaam het aan Zijn 
Woord en Hem onze liefde te bewijzen (Joh. 14:23). De Heer neemt 
het getuigenis van Maria aan als de hoogste erkenning van Zijn 
rechten als Messias. Daar Zijn koningschap slechts gevestigd kan 
worden door Zijn dood, verklaart Hij dat deze balsem voor Zijn 
begrafenis over Hem is uitgegoten (vs. 12). De haat van de Joden 
drukte zwaar op het hart van Maria en deed haar liefde tot Hem des te 
meer ontbranden. De Heer waardeert de daad van geloof en 
toewijding aan Zijn Persoon zo hoog dat Hij verklaart: ‘voorwaar zeg 
Ik u, alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, 
daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij 
gedaan heeft’ (vs. 13). 

Het getuigenis wat door Maria gegeven wordt is zo nauw met 
de dood van Christus verbonden dat God heeft gewild dat, wanneer 
men het Evangelie verkondigt dat de vruchten van deze dood 
verkondigt, men overal zal spreken van wat deze vrouw heeft gedaan 
tot Zijn gedachtenis. Markus zegt dat Maria om de balsem uit te gieten 
de fles brak (Mark. 14:3). Na zulk een Persoon te hebben gediend 
moest deze fles tot geen ander gebruik meer aangewend worden. De 
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liefde van Maria en haar hoge waardering van de heerlijkheid van 
Jezus leidden haar om te handelen op dezelfde manier als de 
zondares die, getroffen door Zijn liefde, in het huis van Simon de 
Farizeeër kwam en een albasten fles vol balsem bracht, waarmee zij 
de voeten van de Heer balsemde. Lukas 7 vermeld dit feit dat op een 
vroeger tijdstip plaatsvond en in het huis van een andere Simon. Dit 
feit moet dus niet verward worden met de daad van Maria van 
Bethanië. Mogen wij onophoudelijk aan de voeten van de Heer de 
balsem van onze aanbidding uitgieten, en mag de geur van deze 
balsem het hele huis vervullen waarin het Hem behaagt ons te 
ontmoeten in afwachting van de dag waarop onze lof volmaakt en 
eeuwig zal zijn. 

Wij hebben de houding van de overpriesters en de oudsten van 
het volk overdacht en daarna die van maar Maria en die van de 
discipelen. Nu krijgen wij die van Judas voor de aandacht. Hij is een 
van de twaalf discipelen en gaat naar ‘de overpriesters en zei: ‘wat 
wilt gij mij geven en ik zal Hem u overleveren’ (vs. 14 en 15). Satan 
bedient zich van de toewijding van Maria om Judas te drijven tot het 
begaan van zijn verschrikkelijke misdaad. Hij verlaat het huis van 
Simon om Zijn Meester te verkopen. De koop wordt gesloten, een 
verbond met de dood, een verdrag met de Hades (Jes. 28:15).  

Vers 15. ‘en zij hebben hem toegewogen dertig zilveren 
penningen’. Zolang Judas met de Heer en Zijn discipelen wandelde 
was er uitwendig geen verschil tussen hem en hen. Maar het ogenblik 
komt waarop de toestand van zijn ziel ontsluierd wordt. Zijn hart was 
gehecht aan het geld en was gesloten gebleven voor de roepstem van 
de Heer en voor de waarschuwing van de Heilige Geest. De niet 
geoordeelde begeerte had zijn genegenheden verhard. Ondanks zijn 
voorgewende medelijden voor de armen was hij vreemd gebleven aan 
het goddelijk licht dat voor zijn ogen scheen. Hij zag in Jezus slechts 
een middel om geld te verdienen. Mag dit verschrikkelijke voorbeeld 
ons tonen waartoe men kan komen als men slechte neigingen bij zich 
zelf toelaat zonder ze te oordelen. Als men slechte begeerte voelt 
wordt het kwaad versterkt in het hart. Er komt een ogenblik dat men 
overheerst door de zonde ‘slaaf wordt van hem, door wie men 
overwonnen is’ (2 Petr. 2:19). Dan neemt satan bezit van hem die hij 
door de bekoring van de begeerlijkheid heeft verblind en maakt van 
hem zijn speelbal en zijn instrument. Hij gaf in het hart van Judas Zijn 
Meester over te leveren (Joh. 13:2), daarna voer de satan in hem 
(Joh. 13:25). Men moet dus de slechte neigingen van onze natuurlijke 
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harten weerstaan door het kwaad in het verborgene te oordelen, in 
plaats van er plezier in te hebben, om niet in de macht van de vijand 
te vallen die onvermoeibaar zoekt ons in zijn netten te vangen. De 
Heer moest de smartelijke ervaring maken, profetisch uitgedrukt in 
Psalm 41:10, ‘zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood 
at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven’. Judas die vanaf het begin het 
voorwerp was geweest van dezelfde zorg en liefde en het onderwijs 
van de Heer als de andere discipelen, was doof gebleven voor alle 
uitnodigingen en ongevoelig voor alle getuigenissen van de goddelijke 
genade. Na de dertig zilverstukken ontvangen te hebben van de 
overpriesters ‘zocht hij gelegenheid opdat hij Hem mocht overleveren’ 
(vs. 16). Dertig zilverlingen! Dat was de prijs waarop men de Heer der 
heerlijkheid schatte. Zach. 11:12 ‘toen wogen zij mijn loon af: dertig 
zilverstukken’. Maar de Heer zei: werp dat de pottenbakker toe, een 
heerlijke prijs, waarop ik hunnerzijds geschat ben! Dat was de prijs 
van een slaaf (Ex. 21:32; voor de oversten was Jezus niet meer 
waard. De verblinding van Judas is, op het ogenblik dat zijn misdaad 
is uitgevoerd, volledig. Zijn ogen openen zich eerst als het voor 
eeuwig te laat is! 

Zo ook drijft satan de mensen de weg van ongehoorzaamheid 
op en overtuigd hen dat ze daar het geluk zal vinden. Dan verlaat hij 
hen en drijft hen tot wanhoop. ‘De zonde, voleindigd zijnde, baart de 
dood (Jak. 1:15). 

In absolute afhankelijkheid van de Vader, na een nacht in 
gebed te hebben doorgebracht, had Jezus de twaalf discipelen 
gekozen en onder hen Judas. De Schrift moest vervuld worden (Ps. 
41:10). Judas had alle voorrechten genoten die verbonden waren voor 
hem en zijn medediscipelen, wat betreft de nabijheid van de Heer. Tot 
aan het einde stond de genade tot zijn beschikking, maar hij verachtte 
en verwierp ze. Dat doet de christenheid tegenwoordig ook. Ondanks 
alle genade, alle licht, alle zegen die God in overvloed uitgiet over de 
mensen. Maar deze keren zich af en keren terug naar het heidendom. 
Zij bereiden zich zo toe om de ‘zoon des verderfs’ aan te nemen (2 
Thess. 2:4, een naam die de Heer ook aan Judas geeft in Zijn gebed 
tot de Vader (Joh. 17:12).  

Omdat het ogenblik is aangebroken om het Pascha te vieren, 
vragen de discipelen aan Jezus waar Hij wil dat zij bereiden wat nodig 
was om het Pascha te vieren. Hier stelt Mattheüs de Heer voor in Zijn 
Koninklijke rechten. Hij beschikt over alle dingen. Hij werkt in een hart 
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om het te neigen om een grote toegeruste opperzaal te bereiden, 
waar Hij Paasfeest kan vieren met de Zijnen. Het was een eer voor 
die man de Koning in zijn huis te ontvangen. Maar het werk van de 
Heer in zijn hart was nodig om hem ertoe te brengen zijn rechten over 
Hem te erkennen. Hier zien wij de volmaakte kennis van alle dingen, 
zowel als Zijn macht die de Heer had om de discipelen de plaats te 
wijzen waar Hij met hen Zijn laatste maaltijd zal gebruiken. 

Vers 18. ‘mijn tijd is nabij’. Wat een gedachten drongen zich op 
in Zijn hart op dat ogenblik! Het verraad van Judas, de verloochening 
van Petrus, de haat van het geliefde volk dat Hij had willen verlossen 
van het oordeel dat over het volk zal komen, de dood op het kruis met 
al zijn verschrikkingen. Maar Zijn liefde heeft alles overwonnen in 
deze smartelijk weg die Hij ging om God te verheerlijken en de 
zondaars te redden. De ure van het lijden was aangebroken, maar de 
Heer ziet dat uur met al zijn heerlijke gevolgen. Doorgaans als de 
Heer zegt: ‘mijn tijd’ bedoelt Hij de toekomst van heerlijkheid, de 
vrucht van Zijn werk en van Zijn overwinning. Nu is de tijd dat de Heer 
de erfenis zal ontvangen nabij.  

Vers 21. Jezus wist dat het Judas was, maar Hij wilde het hart 
en het geweten peilen van een ieder van hun en hun doen gevoelen 
hoe smartelijk het voor Zijn hart was dat een van Zijn discipelen; een 
van hen aan wie Hij zoveel liefde had geopenbaard en een dienst van 
genade en kracht had toevertrouwd, Hem ging verraden.  

Vers 22. Judas had zijn huichelarij zo goed weten te verbergen 
dat de discipelen hem er niet op aankijken. Hoewel hij Zijn koop met 
de overpriesters reeds had gesloten, heeft hij de brutaliteit te zeggen 
als de anderen: ‘ben ik het?’. Maar de Heer had reeds geantwoord 
met een woord dat geschikt was om zijn hart te bereiken, als hij niet 
zo erg verhard was.  

Vers 23. De bete gedoopt in de schotel, aan een gast gegeven 
door de heer des huizes, was een teken van genegenheid. Maar 
Judas bleef er ongevoelig voor; satan was in hem. Judas werd 
evenmin verontrust door de ernstige woorden van de Heer: ‘de Zoon 
des Mensen gaan wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee 
de mens door wie de Zoon des Mensen verraden wordt! Het ware 
goed zo die mens niet geboren was geweest’ (vs. 24). Aan de ene 
kant moesten de raadsbesluiten van God vervuld worden en Hij, die 
de Zoon des Mensen geworden was om te kunnen dienen en zijn 
leven te geven, ging de Vader verheerlijken door Zijn zoenoffer. Maar 
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aan de andere kant zijn de instrumenten van de boosheid van de 
mens tegen God verantwoordelijk voor hun daden en zullen er de 
gevolgen van dragen. Voor Judas en voor zoveel anderen, helaas, 
was het beter dat zij niet geboren waren. Dit hoogste getuigenis van 
liefde is zonder resultaat aan Judas gegeven (Joh. 13:27), de ‘satan 
voer in hem’ en hij ging hen opzoeken die Jezus gevangen moesten 
nemen. Hij kan geen weerstand meer bieden aan de macht van hen 
die zich van hem hadden meester gemaakt en die hem naar het 
verderf voerde. Dat zal ook gebeuren aan het einde met hen die de 
uitnodigingen van de Heilige Geest hebben weerstaan en geweigerd 
hebben het Evangelie te geloven. God zal hun harten verharden zoals 
Hij dit bij Farao ook deed, nadat deze vijf keer de goddelijke 
boodschap had tegengestaan. 

Vers 26-33. Terwijl zij aan tafel zaten stelde Jezus, bezorgd 
over de Zijnen die Hij op aarde achterliet, de gedachtenis aan Zijn 
dood in. Hij geeft hun de herinnering aan wat Hij voor ons heeft 
gedaan in het nieuwe feest dat Hij heeft ingesteld voor de tijd van Zijn 
afwezigheid. Het Pascha had geen reden van bestaan meer. In plaats 
van een daad die herinnerde aan de bevrijding van het oordeel over 
de eerstgeborenen, laat Jezus voor de Zijnen een herinnering achter 
aan Zijn zoendood, waardoor Hij ze van het eeuwige oordeel heeft 
bevrijd.  

Vers 26. Het gebroken brood spreekt dus van een gestorven 
Christus voor ons; wij gedenken Hem in deze hoogste daad van Zijn 
liefde waardoor Hij zichzelf voor ons heeft gegeven.  

Vers 27. De wijn in de beker herinnert aan het bloed dat 
vergoten werd voor de vergeving van onze zonden. Want het bloed 
dat gescheiden is van het lichaam betekent de dood (lees 1 Kor. 
10:16). De beker drukt uit het deel dat wij aan dit kostbaar bloed 
hebben en het brood herinnert eraan dat het lichaam van onze 
Heiland voor ons werd overgeleverd. Wat een herinneringen roep 
deze herdenking op bij hen die het voorrecht hebben er aan deel te 
nemen! Hun hart gaat terug tot de tijd dat hun Heer en Heiland niet 
alleen leed voor de mensen, maar ook naar de drie uren van 
duisternis waarin Hij van God werd verlaten. Dat had hun eeuwig deel 
moeten zijn. In Lukas 22:19 voegt de Heer toe ‘Mijn lichaam, dat voor 
u gegeven wordt’. Tegenover tekenen die ons Hem herinneren in Zijn 
dood, komt al Zijn liefde daarin geopenbaard weer in de gedachte. 
Iedere gelovige kan zeggen ‘voor mij heeft de Heer zich 
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overgegeven’. Dus al Zijn heerlijkheden, al zijn rechten, op aarde 
miskend, en al Zijn liefde geopenbaard in de offerande van Zijn leven, 
gedenken al de door Hem verlosten. Zij doen het in afwachting dat Hij 
wederkomt om ze tot zich te nemen en met de gedachte dat Hij 
spoedig in heerlijkheid zal verschijnen, om Zijn regering te vestigen en 
de eer te ontvangen die Hij waardig is van Zijn volk en van al Zijn 
schepselen. 

In het avondmaal des Heren hebben wij allereerst de 
herinnering aan Zijn persoon: ‘doet dit tot Mijn gedachtenis’ en niet ter 
gedachtenis van Mijn werk voor u, hoewel dat ons ook herinnert aan 
dit gedenkteken. Maar Hijzelf, Christus die gestorven is voor ons, is 
het grote voorwerp van ons geloof. Dan is het een getuigenis gegeven 
ten aanzien van de wereld, van het feit dat Hij die de wereld 
verworpen heeft, de Heer is. ‘Gij verkondigt de dood des Heren, totdat 
Hij komt’. De Heer nam brood, een beeld van zijn lichaam. Dat is de 
eerste gedachte die Hij voor ons plaatst. Hij gaf zichzelf voor ons. Als 
Hij de beker instelt zegt Hij: ‘want dit is Mijn bloed, het bloed van het 
nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt tot vergeving 
der zonden’.  

Vers 28. God had met Israël op de Sinaï een verbond gemaakt 
waarbij het volk zich verbond alles te doen wat de Heer geboden had. 
Maar zij hebben mijn verbond overtreden (Hos. 8:1), en alle 
zegeningen die afhankelijk waren van hun trouw, zijn verdwijnen. Nog 
meer, de Messias werd gedood zodat op grond van de 
verantwoordelijkheid Israël en alle mensen deze alles verloren 
hebben. Maar Christus, die door Zijn offerande aan de goddelijke 
gerechtigheid heeft voldaan, heeft de grondslag gelegd waarop alle 
zondaars gered kunnen worden. God zal met Zijn volk een nieuw 
verbond kunnen sluiten dat het volk oneindige zegeningen zal 
brengen, die onmogelijk verkregen konden worden onder het eerste 
verbond (Jer. 31:31-34). 

Zo hebben wij in de beker van het avondmaal de waarborg van 
de toekomstige vervulling. Krachtens het bloed dat op het kruis is 
vergoten, van de beloften aan Israël beloofd en die verbonden zullen 
zijn aan het nieuwe verbond, gegrond op het werk van het kruis. 
Hoewel wij zelf niet onder dit verbond staan verkondigen wij er de 
toekomstige verwerkelijking van, iedere keer dat wij het avondmaal 
des Heren vieren. Maar het bloed van de Heer is niet alleen vergoten 
voor Zijn aardse volk. Want Hij zegt dat het vergoten is voor velen tot 
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vergeving van zonden (vs. 28). Als iemand deelneemt aan het 
avondmaal doet hij dit omdat zijn zonden vergeven zijn door het 
geloof in Hem, die voor hem gestorven is en die hij zo wil gedenken. 
Daarom moet niemand die de Heer niet kent deelnemen aan de 
gedachtenis van Zijn dood, terwijl niemand van hen die Hem 
toebehoren zich eraan moet onttrekken.  

Vers 29. De vrucht van de wijnstok was het beeld van de 
vreugde die God vond in Zijn volk. Maar Israël naar het vlees had 
Hem geen enkele vrucht bereidt. Daarom kon de Heer niet aan de 
beker deelnemen die bij het Pascha hoorde (Luk. 22:17) en die een 
beeld was van de vreugde van het volk in overeenstemming met God. 
Men moet onderscheid maken tussen deze beker en die van het 
avondmaal dat daarna werd ingesteld (zie Luk. 22:20), en die een 
beeld was van Zijn dood waardoor wij gered zijn; de gemeenschap 
met Zijn bloed (1 Kor. 10:16).  

Vers 29. ‘…totdat Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van 
Mijn Vader’. Jezus zal die vreugde met Zijn verlosten op een nieuwe 
wijze in het Koninkrijk van de Vader verwerkelijken. De discipelen 
verwachtten dat de Heer Zijn Koninkrijk op aarde zal vestigen zonder 
door de dood te gaan. Maar Hij herinnert er hun aan wat hij hun reeds 
geleerd had, namelijk dat het Koninkrijk slechts gevestigd kon worden 
op Zijn dood en opstanding en dat hun deel in dit Koninkrijk hemels en 
geestelijk zal zijn. De herinnering aan Zijn lijden en Zijn overwinning 
zal het onderwerp van onze overdenking en eeuwige lof zijn. Wij 
zullen altijd met Hem over Zijn dood spreken, zoals Mozes en Elia op 
de berg der verheerlijking. Niets vertroebelde de vrede des Heren. In 
deze ernstige ure kon Hij twee keer danken; bij de instelling van het 
avondmaal (Matt. 26:26-27) en voordat Hij naar de Olijfberg ging waar 
Hij de bende van de verrader zou ontmoeten. Hij zingt dan Zijn 
lofzang met Zijn discipelen (vs. 30). De gebeurtenissen volgen elkaar 
snel op. Zach. 13:7 moest vervuld worden. Het moest openbaar 
worden dat er slechts één Man op de aarde was die God kon 
verheerlijken door een gehoorzaamheid die vervuld werd in de 
offerande van Zijn leven, opdat door Zijn zoendood de zonde 
geoordeeld zou worden, de macht van de satan verbroken en de dood 
werd overwonnen. De goede Herder had de hele tijd van Zijn dienst 
voor Zijn schapen gezorgd en in dit ernstige uur waarschuwt Hij Zijn 
discipelen voor wat er zal gebeuren. 
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De Heer geeft Zijn discipelen een verzamelplaats waarheen zij 
moeten gaan als Hij uit de doden zal zijn opgestaan. In plaats van 
zich bezig te houden met de ernstige omstandigheden die voor Hem 
lagen, onderwijst Hij de Zijnen in wat voor hen zou gebeuren. Hij zal 
hun doen kennen het geheim van Zijn kracht in de vreselijke strijd die 
Hij zal moeten strijden in die ure van de macht der duisternis, namelijk 
een volmaakte afhankelijkheid van de Vader. Hij moest geslagen 
worden voor zijn schapen, smaad van mensen ondergaan en afdalen 
in de diepe wateren van het goddelijke oordeel. De profetische geest 
had dit ernstige ogenblik aangekondigd, dat de zwakke discipelen die 
zien dat hun Heer in de handen van mensen is en aan het kruis 
genageld, zouden vluchten als een troep vreesachtige schapen. 

Maar in Zijn oneindige genade laat de Heer zich niet onder de 
smartelijke indruk van hun afval en van Zijn dood, die het einde schijn 
te zijn van elke betrekking met Hem en van al hun hoop. ‘Maar nadat 
Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea’ (vs. 32). Op het 
ogenblik dat alles verloren schijnt en dat de overwinning van de vijand 
volkomen schijnt, zegt Hij hun dat Hij over de dood zal triomferen door 
de opstanding uit de doden en dat Hij Zijn betrekkingen met de Zijnen 
weer zal aanknopen in het verachte land waar zoveel van Zijn 
wonderen waren gebeurd. 

Wij moeten allen door het voorbeeld van Petrus onze onmacht 
leren om door onze eigen kracht de Heer te volgen in de weg van het 
lijden. Petrus had toch zijn liefde en geloof in treffende woorden 
uitgedrukt: ‘Heer, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden 
van het eeuwige leven’ (Joh. 6:68). De Vader had hem deze schone 
getuigenis ingegeven. Maar hij moest door een bittere ervaring, 
zichzelf leren kennen om geen vertrouwen meer in het vlees te 
hebben en een volledige afhankelijkheid van de Heer te 
verwerkelijken. De kracht wordt in ons ontplooid naarmate wij onszelf 
oordelen en geheel op Hem teruggeworpen zijn.  

Vers 33. Petrus zei: ‘al zouden allen aan U geërgerd worden, ik 
zal nimmermeer geërgerd worden’. Zo geeft hij een formele 
tegenspraak op de verklaring van de Heer ‘gij zult allen aan mij 
geërgerd worden’. Het was een volledige miskenning van de zedelijke 
heerlijkheid van Hem wiens woorden zuivere woorden waren; 
gedegen zilver in een smeltoven in de aarde, zevenvoudig gelouterd 
(Ps. 12:7, en die zich niet vergiste in wat Hij zei en ook niet in wat Hij 
deed. Het was de bevestiging van een blind vertrouwen in eigen 
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kracht dat hem aan de vijand overleverde. ‘Geërgerd worden’ 
betekent een gelegenheid tot een val vinden in de omstandigheden 
die door God toegelaten worden als de verzoeking noodzakelijk is. De 
discipelen zijn in die ure allen in gebreke gebleven en hij die het 
meeste in staat scheen de aanvallen van de vijand te weerstaan, 
openbaarde op de vernederenste wijze de onmacht en de boosheid 
van het vlees. De wegen van God met ons hebben altijd tot doel om 
onszelf te leren kennen. Dat kan gebeuren met Hem in het licht van 
Zijn tegenwoordigheid, zoals bij Paulus, of met de vijand door een val 
zoals bij Petrus. De kracht zit niet in de wensen van de nieuwe natuur. 
Wij moeten die zoeken, in het gevoel van onze zwakheid, in Hem die 
het willen en het volbrengen werkt naar Zijn welbehagen.  

Vers 34-44. Het is kostelijke te zien in het uur dat alle harten 
geopenbaard worden, de volmaaktheid van de gehoorzame Mens die 
leefde van alle Woord dat uit de mond van God uitgaat. Hij haalt de 
woorden aan die Zijn kracht en vreugde waren. Die woorden 
kondigden Zijn lijden aan, de schijnbare overwinning van de vijand 
die, voor een tijd erin zal slagen de schapen te verstrooien, maar ook 
Zijn overwinning en het bijeenvergaderen van Zijn verlosten op het 
terrein van de opstanding. Hij was gekomen om te gehoorzamen en 
om de wil van God te volbrengen. In dit pad van de afhankelijkheid 
van de Vader was Hij onkwetsbaar en God werd volmaakt in Hem 
verheerlijkt. Op dat ogenblik had de Heer niet alleen het kruis voor 
zich, Zijn lijden en het feit dat Hij met de roede van God zal geslagen 
worden. Maar ook Zijn overwinning over de dood, de eeuwige zegen 
die eruit voort zal komen tot heil van de gelovigen en tot bevrijding 
van de schepping van de macht van satan en van de gevolgen van de 
zonden. Hij moest sterven om de verstrooide kinderen van God bijeen 
te verzamelen. Waarom zegt Hij dat zij in Galilea moesten 
samenkomen (32)? Dit was het meest verachte deel van Israël om 
zijn contact met de volken en de vermenging ermee (lees Matt. 4:16). 
In dat land had de Heer Zijn discipelen gekozen en de meeste 
wonderen verricht. Na Zijn opstanding begeeft Hij er zich weer heen, 
daardoor aanduidend dat Hij na Zijn overwinning niet was veranderd, 
en dat Hij nog altijd zich wilde verenigen met de nederigen. Tijdens 
Zijn dienst van genade had het Nazareth gekozen tot woning; een 
verachte stad waarvan men zei: ‘kan er uit Nazareth iets goeds 
komen?’.  

De ure van de vijand zal de gelegenheid worden om de 
zwakheid van de discipelen te openbaren. Alles ging goed zolang Hij 
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Zijn macht ontplooide om Zijn tegenstanders op een afstand te 
houden. Want het ogenblik van het offer was nog niet aangebroken. 
Zijn discipelen waren beschermd tegen de macht van de boze 
mensen. Maar nu ging Hij zichzelf overleveren om de goddelijke 
raadsbesluiten te volbrengen. En voor het ogenblik zal de kudde 
verstrooid worden. Hij ging sterven om de verstrooide kinderen van 
God bijeen te verzamelen. 

Bij Petrus schijn het dat zijn ware en oprechte liefde tot de Heer 
hem zal verhinderen Hem te verloochenen. Deze liefde was de vrucht 
van het goddelijke leven dat hij door het geloof in Hem had 
ontvangen. Maar het vlees is ongeschikt het goede te doen en de 
vijand te weerstaan en geneigd tot ongehoorzaamheid bij het kind van 
God; zelfs na lange jaren van christelijke ervaring. Dat was de les die 
Petrus moest leren en die zijn smartelijke ervaring ook ons moet 
leren. In de weg van het geloof kan de vurigste natuur de overwinning 
niet behalen. Pred. 9:11 ‘de wedloop is niet voor de snelste, noch de 
strijd voor de sterksten’ (Jes. 40:30-31). 

Vers 34. Als Petrus naar deze woorden had geluisterd zouden 
ze hem verschrikt en vernederd hebben en hem ertoe gebracht 
hebben hulp te zoeken bij de Heer. Maar zijn zelfvertrouwen is de 
oorzaak dat deze waarschuwingen langs zijn hart glijden zonder er 
sporen achter te laten. Het Woord is voldoende om ons in trouw te 
bewaren als wij ons door het Woord laten oordelen. Maar als wij er 
niet naar luisteren ‘struikelen wij allen menigmaal’ (Jak. 3:2). De 
verzoeking komt niet van God (Jak. 1:13), maar Hij veroorlooft dat de 
vijand die voor ons zet; en dat wij struikelen als wij het oordeel over 
onszelf hebben veronachtzaamd. Er is een beproeving van het geloof 
die zich richt op de nieuwe mens en die er de werkelijkheid van 
openbaart (Jak. 1:12). Het voorbeeld van Abraham, vergeleken met 
dat van Lot, doet het ons begrijpen. Lot werd aangetrokken en gelokt 
door zijn eigen begeerlijkheid (Jak. 1:14). De verzoeking om naar 
Sodom te gaan komt dus niet van God maar van satan die het niet 
geoordeelde kwaad in het hart van Lot gebruikt om hem mee te 
slepen in een weg van ongehoorzaamheid. In het hart van een 
gelovige kan de wens aanwezig zijn de Heer te dienen, maar als de 
kennis van wat het vlees is ontbreekt zal de afhankelijkheid van de 
Heer ontbreken en zijn dienst zal eindigen in een smartelijk ervaring. 
Toch houdt de Meester in genade rekening met de wens die Hij in het 
hart van zijn zwakke verloste heeft gewerkt. Door de werking van Zijn 
Geest brengt hij Hem ertoe zijn wegen te oordelen en, nadat Hij hem 
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heeft hersteld, hersteld Hij hem weer in die dienst waaraan hij zich 
had gewijd maar die hij niet had weten te vervullen. Markus geeft ons 
daarvan een voorbeeld. Wij zien hem op nuttige wijze een 
onderbroken loopbaan beëindigen, en de geïnspireerde schrijver 
worden die ons het schilderij geeft van het leven van de volmaakte 
Dienstknecht. Dat was eveneens het geval met Petrus. De Heer 
verleende hem de genade in de kracht van de Geest te verwerkelijken 
wat Hij had gezegd voor Zijn verloochening, en Zijn Meester te 
verheerlijken door zijn leven voor Hem te geven. In Gethsemane 
aangekomen zegt de Heer tegen Zijn discipelen: ‘zit hier neer totdat Ik 
heenga en aldaar zal gebeden hebben’ (vs. 36). Gethsemane 
betekent ‘druivenpers’. Dat herinnert ons de hevige verzoeking 
waardoor de gehoorzame Mens moest gaan in die plaats. Maar wat 
een verschil tussen de uitkomst van deze beproeving en die van de 
zifting van de discipelen. Het vuur waaraan Hij werd blootgesteld deed 
de omvermengde liefelijke reuk van Zijn zedelijke heerlijkheid 
opstijgen. Het uitpersen van de olijven die olie geven, een beeld van 
de Heilige Geest in het Woord, is een beeld van de strijd die het heilig 
Slachtoffer doormaakt in het uur dat de satan Hem zocht af te houden 
van het kruis. Maar in deze strijd openbaarde Hij ten volle dat Hij 
volmaakt onderworpen was aan de wil van de Vader. Hij gaf zich over 
tot het vervullen van Zijn raadsbesluiten in de kracht van de eeuwige 
Geest waarin Hij op aarde was gekomen (Hebr. 9:14). Zoals de 
beproeving van de discipelen de onmacht van het vlees toonde, zo 
openbaarde de beproeving van de Heer volkomen Zijn zedelijke 
heerlijkheid. Hij werd verheerlijkt door zichzelf als offerande te geven 
en God werd in Hem verheerlijkt. Tegenover de beproeving is het 
noodzakelijk dat wij met de Heer waken en dat wij in afhankelijkheid 
van de Vader blijven. Een afhankelijkheid die Hij verwerkelijkte toen 
alle macht van de vijand tegen Hem werd ontketend. Laten wij ons 
herinneren dat Hij niet alleen in de kracht van Zijn Goddelijke 
heerlijkheid de tegenstander weerstond en de overwinning behaalde, 
maar als een volmaakte afhankelijke Mens die onderworpen was aan 
de wil van God. Hij plaatst voor Hem zijn hele beproeving omdat Hij 
behoefte had aan Zijn hulp en Hij ontvangt alles van Hem. In 
Gethsemane ‘offerde Hij met sterk geroep en tranen en gebeden aan 
degene die Hem uit de dood kon verlossen’. Hij werd ‘verhoord om 
Zijn godsvrucht’, niet om van de dood bevrijd te worden maar van Zijn 
macht door de opstanding uit de doden (Hebr. 5:7). God maakte Hem 
‘de weg des levens’ bekend, die zijn uitgangspunt in de dood zelf 
heeft en die uitloopt in de tegenwoordigheid van Hem ‘wiens 
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aangezicht verzadiging van vreugde’ is en ‘aan de rechterhand van 
Hem er lieflijkheden zijn voor eeuwig (Ps. 16:11).  

Vers 37. Bij drie gedenkwaardige omstandigheden vergezellen 
deze drie discipelen de Heer (Luk. 8:51, 9:28 (Matt. 26:37) en waren 
getuigen van Zijn macht, Zijn heerlijkheid en Zijn lijden. Met het oog 
op de omstandigheden die zij zouden doormaken in het volgen van de 
Heer hadden zij behoefte aan dit grote voorrecht. Petrus moest na zijn 
herstel een vooraanstaande plaats innemen in het werk van het 
Evangelie en zijn loopbaan eindigen door zijn leven voor de Heer te 
geven. Jakobus zal de eerste martelaar worden onder de apostelen 
(Hand. 12:2). Johannes daarentegen moest het laatst blijven op het 
toneel van het getuigenis en de moeilijke dagen doormaken van het 
verval van de Gemeente. Hoe kostbaar was ongetwijfeld voor een 
ieder van hen de herinnering aan het ernstige toneel waarin zij met 
hun goddelijke Meester waren verbonden. Jezus ondervond behoefte 
aan medegevoel van de Zijnen in Zijn angst. Maar boven alles aan de 
gemeenschap en de hulp van Zijn Vader, onder het gewicht van de 
bitterheid van het oordeel dat voor Hem stond en de verschrikking van 
het verlaten zijn van God dat Hij moest doormaken. Hij zegt tot de 
Zijnen: ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt 
met Mij’. Zijn heilige en reine ziel schrok terug voor de gedachte dat 
Hij tot zonde zal worden gemaakt; dat Hij in die uren van duisternis 
die voor Hem lagen de straf van de schuldigen moest dragen die Hij 
wou verlossen. 

Onder de smartelijke druk van de schaduwen van zulk een 
dood als die voor Hem stond, en die de tegenstander op Zijn ziel deed 
drukken om Hem er vanaf te keren, verliet de Heer Zijn metgezellen 
en ging een weinig verder om aan Zijn Vader de bede voor te leggen 
waarin niemand deel kan nemen. Want wie kon de nood van zo een 
ogenblik begrijpen? (lees vers 39). De discipelen waren niet in staat 
enig medegevoel te brengen, enige hulp. Zij hadden op de berg der 
verheerlijking geslapen toen Zijn heerlijkheid schitterde voor hun 
ogen. Nu vindt Jezus hen wederom slapende (vs. 40), toen zij hadden 
moeten waken en bidden. Zij waren bereid om getuigen te zijn van het 
lijden van hun Meester, als zij het ook waren om de glans van Zijn 
heerlijkheid te verdragen. Toen de Heilige Geest hun was gegeven 
herinneren zij zich de tonelen die zij hadden bijgewoond, en het was 
een krachtige aanmoediging voor hen in het pad van de strijd en het 
lijden. 
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Toen de vijand overwonnen en gebonden was door de 
gehoorzame Mens in de verzoeking had hij zich ‘voor een tijd’ (Luk. 
4:13) teruggetrokken. Hij had zich aan hen voorgesteld als de 
verleider en was overwonnen door Hem, die leefde van alle Woord 
dat de mond van God uitgaat. Hij deed nu een nieuwe aanval als een 
brullende leeuw, door de Heer het afschuwelijke kruis voor te stellen 
in al zijn verschrikkingen. Maar evenals door Zijn gehoorzaamheid de 
getrouwe getuige van God op aarde een eerste overwinning had 
behaald, zo overwint Hij hier door Zijn liefde tot de Vader en tot de 
Zijnen door Zijn volmaakte onderwerping aan Zijn Heilige wil. In dit 
hoogst ernstige ogenblik ging het er voor Hem om de beker van de 
goddelijke toorn aan te nemen die wij hadden verdiend, en de dood 
als het oordeel van God over de zondige mens. De zedelijke 
heerlijkheden van het heilig Slachtoffer schitteren in deze ure van 
angst met een onvergelijkelijke glans. Nooit was Zijn gemeenschap 
met de Vader nauwer en dieper geweest. Uit Zijn hand neemt Hij de 
bittere beker aan, zeggende ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat 
deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk 
Gij wilt’ (vs. 39). De volmaakte gehoorzaamheid is het geheim van de 
overwinning, zowel voor ons als voor Hem. In zijn komen in de wereld 
had Hij gezegd: ‘Ik kom om Uw wil te doen’ (Hebr. 10:9). Op het 
ogenblik dat Hij de wereld verlaat drukt Hij Zijn volmaakte 
onderwerping aan de Vader uit, zeggende: ‘niet Mijn wil, maar de Uwe 
geschiede’ (Luk. 22:42).  

Het is goed zorgvuldig te onderscheiden de strijd in 
Gethsemane en later de drie uren van duisternis en het verlaten zijn 
door de Heer op het kruis. In de eerste genoot Hij volkomen de 
gemeenschap met de Vader en kon in Zijn schoot al Zijn angst 
uitstorten. In de drie uren van duisternis, blootgesteld aan de gloed 
van de goddelijke toorn tegen de zonde zegt Hij niet meer ‘Vader’. Het 
verlaten zijn dat Hij leed van Godswege, bracht dan ook onvermijdelijk 
mee het ophouden van de onuitsprekelijk gemeenschap met de Vader 
waarvan Hij altijd genoten had vóór dit ogenblik. Voor deze drie uren 
van duisternis werd al het lijden dat Hij verdroeg vóór het kruis en op 
het kruis, ondergaan door de volmaakte Mens in het volle genot van 
de liefde van de Vader. Hij kon zeggen: ‘Ik ben niet alleen, want de 
Vader is met Mij’ (Joh. 16:32). 

Na het gebed komt de Heer weer bij Zijn discipelen en vond 
hen slapende. In zijn onuitputtelijke goedheid zegt Hij tot Petrus: ‘kunt 
gij dan niet één uur met mij waken?’(vs. 40). Dit woord had een 
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waarschuwing moeten zijn voor hen en hen moeten opwekken om te 
waken (vs. 41). Hij vraagt niet meer om met Hem te waken, maar het 
te doen voor eigen behoefte. Omdat zij zich, bewust van hun 
zwakheid tegenover het gevaar dat hen bedreigde, niet zouden 
blootstellen aan een beproeving die zij niet zouden kunnen verdragen. 
De oorzaak van de val van Petrus was zijn gebrek aan afhankelijkheid 
van God, die maakte dat hij in eigen kracht de vijand tegemoet ging. 
Zijn moed en kracht gingen verder dan de andere discipelen, maar hij 
stelde zich bloot aan de slagen van de tegenstander door te gaan 
zitten bij de vijanden van de Heer. Al zijn kracht verdween vóór de 
beproeving en hij bezweek. 

De Heer daarentegen putte tegenover de felste aanval van de 
vijand, wiens kracht Hij had gebroken, al Zijn kracht uit Zijn 
gemeenschap met de Vader en Zijn liefde kwam overwinnend uit de 
strijd.  

‘De Geest is wel gewillig’. Er was bij de elven een nieuw leven 
dat zij ontvangen hadden van God door Zijn Woord te geloven (Joh. 
15:3). Hun verstand was vernieuwd, zij hadden de Heer lief en 
wensten Hem te dienen. Maar de kracht van de Heilige Geest werd 
hun pas gegeven bij de uitstorting van de Heilige Geest op de 
Pinksterdag. Door deze gave van de Geest leerden zij het vlees te 
kennen en te oordelen wat nog in hen is. Hoewel het geoordeeld is op 
het kruis, is het nog altijd onmachtig het goede te doen, zodat wij het 
voor dood moeten houden opdat het ons niet meesleept in de weg 
van ongehoorzaamheid, zoals het geval was bij Petrus. Het vlees is 
vals en al zou het willen gehoorzamen aan de wet van God, het zou 
het niet kunnen. 

Drie keer bidt de Heer Zijn Vader met vurige smekingen. Maar 
na zijn eerste bede verschijnt Zijn volmaakte gemeenschap. Want Hij 
zegt ‘Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij 
voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’ (vs. 39). Paulus 
smeekte drie keer de Heer de doorn in het vlees weg te nemen, maar 
niet in volmaakte gemeenschap met de Meester. Want hij voegt er 
niet de woorden aan toe uit vers 39. De Heer deed hem daarna de 
noodzakelijkheid van de doorn in het vlees begrijpen, voordat hij er in 
kon roemen (2 Kor. 12:8-10). 

Vers 44. Zijn volmaakte waakzaamheid vormde een 
tegenstelling met de laksheid van de discipelen die niet in staat waren 
de slaap te overwinnen. Wie zal de angsten kennen van onze Heiland 
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waarmee de satan met zijn pijlen Hem overstelpte te om Hem af te 
keren van het kruis dat noodzakelijk was om het werk te volbrengen 
waarvoor Hij gekomen was? Zijn gehoorzaamheid behaalde er 
dezelfde overwinning als bij de verzoeking. Hij nam de beker aan uit 
de hand van de Vader (Joh. 18:11). In volmaakte kalmte te komt Hij 
tot Zijn discipelen terug en zegt hun ‘slaap nu voort en rust. Zie, de 
ure is nabij gekomen, en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in 
de handen der zondaren’ (vs. 45). Voortaan zullen de schuldigen door 
de overwinning van de Heiland; die hun vertrouwen in Zijn bloed 
stellen dat op het kruis vergroten werd, kunnen rusten omdat de 
Rechtvaardige in hun plaats geleden heeft. De Heer nodigt ons uit Zijn 
juk op te nemen (Matt. 11:29), Zijn wil te doen, zoals Hij zelf de wil 
van de Vader heeft gedaan. Deze volmaakte onderwerping was het 
geheim van de vrede van Zijn ziel in het lijden. Later werd Petrus 
bekwaam gemaakt Zijn Meester te volgen met een gehele 
onderwerping aan Zijn wil in de weg van het martelaarsschap. Wij 
zien hem in drie gedenkwaardige omstandigheden slapen:  

1. Bij de openbaring van de heerlijkheid des Heren (Luk. 9:32).  

2. In Gethsemane (Matt. 26:40).  

3. In de gevangenis van Herodes (Hand. 12:6).  

Terwijl de beide eerste keren de zwakheid van het vlees zich 
openbaarde, toonde de derde de overwinning van het geloof die alle 
vrees van de dood doet verdwijnen. Toen verwerkelijkt de Petrus het 
Woord des Heren: ‘slaap nu voort’. Niet alleen de ure van het lijden 
stond voor de Heer, maar ook die van de overwinning die Hij ging 
behalen over alle macht van de dood. De uitdrukking ‘de ure is 
gekomen’ komt dikwijls voor in Mattheüs. Altijd stelt deze ure voor het 
kruis met zijn gevolgen.  

Hij geeft zich over, daarom konden de bozen Hem 
gevangennemen. Maar het was slechts een schijnbare overwinning 
van de vijand. Ten derde dage stond Hij overwinnend op uit het graf. 
Toen Zijn ure gekomen was ging de Heer naar het kruis in volmaakte 
gehoorzaamheid. De vernederde Zoon des Mensen zal, onderworpen 
aan zijn vijanden, overgeleverd worden. Niet omdat deze hun boze 
plannen uitgevoerd hebben, maar omdat Hij zichzelf ter dood 
overlevert. Hij zegt dan ook tot Zijn discipelen: ‘staat op, laat ons 
gaan’. 
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Hier zien wij alles wat Jezus heeft geleden in de 
tegenwoordigheid van de dood, die satan Hem voorstelde met al zijn 
verschrikking. Nu blijft er over deze dood in zijn verschrikkelijke 
werkelijkheid te ondergaan voor de Heilige Zoon van God. Het gaat er 
vastbesloten op af, want Hij had Zijn aangezicht gesteld om die te 
ontmoeten. 

Vers 47-55. Het ogenblik was gekomen dat Judas ging 
openbaren wat hij zo lang in zijn hart gekoesterd had. Zijn huichelarij 
moest ontmaskerd worden en de zonde, die hij niet geoordeeld had in 
zijn hart, ging al zijn vruchten dragen. De vijand drijft iemand altijd 
verder in de modder van de ongerechtigheid, die zich in een slechte 
weg verhardt door de waarschuwingen van het Woord te weigeren. 
De liefde tot het geld opende zijn hart voor satan om hem tot een val 
en tot het verderf te leiden. Wat een verschil tussen het toneel waar 
wij de zedelijke heerlijkheid van de Heer zien schitteren en Zijn 
overwinning over alle macht van de vijand, en dat wat zich nu voor 
ons oog ontvouwt. Terwijl Jezus nog tot zijn discipel spreekt komt 
Judas en met hem ‘een grote menigte met zwaarden en stokken van 
de overpriesters en oudsten van het volk (vs. 47). De hoofden van het 
volk worden in Mattheüs naar voren gebracht en terwijl Hij zich in het 
bijzonder tot dit volk richt zij het volk alle bewijzen geeft van Zijn 
schuld wat zijn hoogtepunt vindt in de verwerping van zijn Messias. In 
vers 3 lezen we de samenzwering van de hoofden tegen de Heer; hier 
vinden wij de vervulling ervan. 

De ‘grote menigte’ gekomen om de Heer gevangen te nemen 
herinnert ons een ander toneel. Kort tevoren had ‘een zeer grote 
menigte’ (21:8) de Heer toegejuicht, roepende ‘Hosanna de Zoon van 
David. Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren’. Zo is de 
ongeneeslijke boosheid van het menselijk hart, waarvan alleen de 
genade van God, geopenbaard in het werk van het kruis ons kan 
verlossen. 

De voorzorgen die door de vijanden van de Heer waren 
genomen waren geheel nutteloos. Want Hij was het Lam dat naar de 
slachtbank werd geleid, dat zichzelf gaf onder de slagen van het 
goddelijk oordeel. Jezus antwoordt met een laatste waarschuwing vol 
van zachtmoedigheid aan hem die Hij omringd had met zorgen en 
liefde: ‘vriend (of metgezel, als Matt. 22:12) waartoe zijt gij hier?’ (vs. 
50). Dit laatste getuigenis van genade wordt door Judas afgewezen. 
Nadat hij dit geweigerd heeft wordt hij buitengeworpen als de rank 
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zonder vrucht (Joh. 15:6). Dat zal bij allen zal gebeuren die, hoewel 
ze het christendom belijden, zonder bruiloftskleed gevonden zullen 
worden bij de wederkomst van de Heer.  

Vers 51. Johannes 18:10 zegt dat het Petrus was die zo zijn 
Heer wilde verdedigen. Hij toonde door een daad van vleselijke 
geestkracht dat hij meende in staat te zijn zijn Meester te kunnen 
verdedigen tot in de dood, terwijl Jezus de mond niet geopend heeft.  

Wat moest dat verraad van zijn discipel voor het hart van de 
Heer zijn! Het profetische Woord openbaart ons Zijn smart over dit 
verraad (Ps. 41:10, 55:12-15). Deze werkelijke afval plaatste Judas 
aan het hoofd van de vijanden van de Heer. Zo zal het ook gaan met 
de belijdenis van het christendom aan het einde, die zich in slagorde 
zullen stellen tegen Hem onder het vaandel van de mens der zonde. 
Dat is ook het karakter van hen die, na de uitstorting van de Heilige 
Geest op de aarde, de hemelse gave hebben gesmaakt en Hem 
hebben verworpen door terug te keren tot het Jodendom en voor 
zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigden (Hebr. 6:10). 

Vers 52. Dit woord zal een waarschuwing zijn voor de trouwe 
zielen die de grote verzoeking zullen doormaken, en ze zal 
verhinderen toevlucht te nemen tot vleselijke wapenen om zich te 
verdedigen tegen hun vijanden (Openb. 13:10, zie ook Gen. 9:5). De 
Heer had Zijn vijanden kunnen vernietigen. Niemand had Hem 
kunnen gevangen nemen als Hij zich niet had overgeleverd. 
Inderdaad, we lezen in Johannes 18:6 als Hij zegt: ‘Ik ben het’, gingen 
zij achterwaarts en vielen ter aarde. In Mattheüs wordt Hij gezien als 
het heilig Slachtoffer dat zal lijden voor ons. Het is een heel somber 
toneel, maar de volmaaktheden van de gehoorzame Mens schitteren 
tegenover de boosheid van Zijn vijanden. Judas en de menigte die 
geheel verblind waren door de macht van satan, de discipelen die hun 
totale zwakheid openbaren en wegvluchten van de Heer; dat was het 
schouwspel dat voor de ogen van God zich afspeelde. Die 
daarentegen Zijn welbehagen vond in de zedelijke heerlijkheid van 
Zijn geliefde Zoon. Hoe zouden de schriften vervuld worden, die 
aankondigden het lijden en de heerlijkheid van Christus, als Hij 
zichzelf door Zijn eigen kracht had verlost of door tussenkomst van 
engelen? 

Vers 54. ‘dat het alzo geschieden moet’ zegt Hij. Boven alle 
boosheid van satan en mensen waren er de raadsbesluiten van God, 
geopenbaard in de Schriften. Toch blijft het geheel de 
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verantwoordelijkheid van hen die de Zoon van God ter dood brachten 
(Hand. 2:23). Al wat op de aarde gebeurd is de vervulling van de 
wegen van God. De Schrift kondigt ons van tevoren met volmaakte 
nauwkeurigheid aan wat moet gebeuren op het toneel van deze 
wereld met het oog op de verwerkelijking van de goddelijke 
raadsbesluiten. Maar de mens zal rekenschap moeten geven van al 
het kwaad dat hij heeft begaan. God laat de boosheid van Zijn 
schepselen toe, die op slot van rekening zal dienen om te openbaren 
wat Hij zich voor Zijn heerlijkheid heeft voorgesteld. Vooral op het 
kruis zien we hoe Hij alle dingen doet medewerken tot het volbrengen 
van Zijn raadsbesluiten. 

Na de ondoordachte daad van Petrus openbaart de Heer Zijn 
goedheid en macht door het kwaad te herstellen dat Petrus had 
aangebracht, door het afgesneden oor te helen (Luk. 22:51). Lukas 
die al de genade van de Heer beschrijft geeft deze bijzonderheid. Wij 
zien hier hoeveel moeite het ons kost in de gedachten van God te 
treden en naar Zijn wil te handelen. Toen de Heer zich overgaf als 
een schaap dat stemmeloos is voor die het scheert, trekt Petrus het 
zwaard om Hem te verdedigen. Zijn gebrek aan afhankelijkheid zal 
hem naar een diepe val leiden. Later herinnerde hij zich alle 
volmaaktheden van het heilig Slachtoffer en kon de getrouwen 
opwekken Zijn voetstappen te volgen door te waken en te bidden 
zonder ophouden (1 Petrus 2:20-25). 

Wat de verantwoordelijkheid van de mensen betreft in 
betrekking tot de vervulling van de raadsbesluiten van God willen we 
opmerken hoe Petrus in zijn toespraak tot de Joden (Hand. 3:12-26) 
de ernst herinnert van hun misdaad tegenover de Messias; terwijl hij 
erkend dat zij het in onwetendheid hebben gedaan, wat hun 
verantwoordelijkheid niet opheft. Het bijzondere aandeel van een 
ieder van hen die bij het kruis vertegenwoordigd waren, het volk, de 
schare, en de oversten wordt duidelijk vastgesteld. Allen waren 
eensgezind om de Vorst des Levens aan een kruis te hechten. Maar 
God heeft Hem opgewekt en stelt Hem aan allen voor als Heiland. 

Nadat de Heer met zachtmoedigheid aan Judas een antwoord 
heeft gegeven tracht Hij de schare, die gekomen is om hem te 
vangen, haar afdwaling te laten voelen. Hij herinnert hen dat zij 
‘dagelijks in de tempel’ Hem hadden gehoord (vs. 55), maar Hij voegt 
eraan toe dat de Schriften moesten vervuld worden. Daarom 
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onderwerpt Hij zich aan alle geweld dat zij Hem aandeden; hoewel Hij 
smartelijk de beledigingen voelde van hen die Hij was komen redden. 

Vers 58. Petrus volgde de Heer van verre toen men Hem naar 
Kajafas leidde, waar de schriftgeleerden en de oudsten vergaderd 
waren. ‘Hij zat bij de dienaren, om het einde te zien’. In zijn hart was 
liefde voor de Heer, maar hij moest leren dat het vlees ongeneeslijk 
was. De beproeving was nodig opdat hij zal weten ‘al wat in zijn hart 
was’ (2 Kron. 32:31). Later kon hij door de Heilige Geest Zijn Meester 
volgen toen hij zijn leven voor Hem gaf. Zo werd voor hem vervuld het 
Woord van Jezus (Matt. 20:23 ‘Mijn beker zult gij wel drinken….’. 
Petrus moest leren dat liefde en ijver niet voldoende zijn om aan de 
aanvallen van de tegenstander te ontsnappen. Als Petrus zich de 
woorden had herinnert die de Heer in het ‘onze Vader’ had gezegd: 
‘leid ons niet in verzoeking’, dan zou hij zich afzijdig gehouden hebben 
in waakzaamheid in plaats van zich bloot te stellen aan de verzoeking 
van satan en dit uur van zijn macht. Daar Hij verre was van de Heer 
miste hij de kracht die Zijn nabijheid geeft. Hij verwerkelijkte het 
gevaar niet dicht bij de bozen te zijn, omdat hij al bij hen zat. De Heer 
ging hem opvoeden door een smartelijke ervaring zoals Hij bij ons 
doet door gelijksoortige middelen, als Zijn Woord niet voldoende voor 
ons is.  

Vers 59. Het Sanhedrin, het opperste Gerechtshof van de 
Joden zocht valse getuigen tegen Jezus om Hem te doden. Wat een 
verschrikkelijke ongerechtigheid van deze rechters, die de vreze van 
God moesten zoeken en heilzame rechtspraak moesten uitoefenen 
(Zach. 8:16), en die slechts één doel hadden, namelijk de 
veroordeling van de Rechtvaardige bij uitnemendheid. Wetende dat 
geen ware beschuldiging tegen Hem kon worden ingebracht, 
omringden zij zich dan ook met valse getuigen die gemakkelijk te 
vinden waren in deze wereld vol duisternis en leugen. Twee valse 
getuigen, na vele anderen zeiden: ‘deze heeft gezegd: ik kan de 
tempel Gods afbreken en hem in drie dagen opbouwen’ (vs. 61). De 
Heer had gezegd in Johannes 2:19 ‘breek deze tempel af en in drie 
dagen zal Ik hem weer opbouwen’. Hij sprak over de tempel van Zijn 
lichaam dat Hij door Zijn goddelijke macht in de derde dag zal 
opwekken. Het was dus een volledige verdraaiing van Zijn woorden 
die diende als beschuldiging tegen Hem. In alle tijden heeft de vijand 
zich bediend van het wapen van de laster tegen de getuigen van God. 
Een voorbeeld vinden wij in 1 Koningen 21 in de geschiedenis van 
Naboth bij Stefanus (Hand. 6:11, die ons treffende soortgelijke 
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beschuldigingen geven als die van de Heer. De Heer had op deze 
leugenachtige beschuldigingen niets te zeggen. Hij trachtte zich niet 
te verdedigen en was als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. 
Als men een schaap scheert ontneemt men het wat zijn schoonheid 
uitmaakt. De mensen deden alles wat in hun macht was om de Heer 
Zijn heerlijkheid te ontroven. Hij werd belasterd, beledigd, in het 
gezicht geslagen, aan een kruis genageld, maar Hij bleef stom voor 
hun beledigingen en wist dat God rechtvaardig zal oordelen en zijn 
zaak zal verdedigen. Hij werd volmaakt gerechtvaardigd door Zijn 
triomfantelijke opstanding. Zijn stilzwijgen was de veroordeling van 
Zijn beschuldigen. Markus stelt hem voor als de volmaakte 
Dienstknecht die slechts aan God alleen moest instaan voor Zijn 
dienst (Mark. 14:60-61). 

Kajafas was kwaad en ongerust door het zwijgen van Jezus en 
roept uit: ‘ik bezweer u bij de levenden God, dat Gij ons zegt of Gij zijt 
de Christus, de Zoon van God’ (vs. 63). Naar de verordening van de 
wet moest hij die het woord van eedzwering hoorde de waarheid 
zeggen. De Heer antwoordde dan ook onmiddellijk: ‘gij hebt het 
gezegd...’. Zie ook Jes. 42:21 (oude vertaling). Hij maakte de wet 
groot en heerlijk door Zijn absolute gehoorzaamheid. 

Jezus was inderdaad de Christus, de Gezalfde, de Messias die 
over Zijn volk moet heersen. Maar die verworpen is en gedood (Dan. 
9:26 (de Messias zal afgesneden worden en niets hebben). Hij neemt 
dan ook een nieuwe titel aan, die van de Zoon des Mensen die Zijn 
vrijwillige vernedering uitdrukt. Zijn lijden, de heerlijkheid die daar een 
gevolg van is en de beloning. Alvorens over het heelal dat aan Zijn 
macht onderworpen is te heersen (naar Ps. 8) heeft Hij zich gezet aan 
de rechterhand der Majesteit en blijft daar tot Hij opstaat als de Leeuw 
uit de stam van Juda om Zijn vijanden te slaan en Zijn erfenis in bezit 
te nemen. Door Zijn belijdenis van de waarheid van Zijn persoon en 
heerlijkheid, die ook de veroordeling was van hen die Hem verwierpen 
verschaft de Heer Zijn vijanden de gelegenheid die zij zochten om Zijn 
oordeel uit te spreken. Paulus herinnert Timotheüs eraan dat de Heer 
niet gevreesd heeft getuigenis te geven aan de waarheid. Dat moet 
ons ook aanmoedigen het op onze beurt te doen. Hij bezweert 
Timotheüs het Woord te prediken, en dit ernstige beroep geldt ook 
voor ons (2 Tim. 4:1; 2 Thess. 1:7-8). 

De vurige wagen van Elia was een openbaring van 
engelenkracht (Hebr. 1:7). Als de Heer verschijnt in Zijn rechterlijke 
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macht zal alle oog Hem zien en de stammen van het land zullen over 
Hem weeklagen (Op. 1:7). Dan zullen Zijn smaders verschrikt worden 
en het vuur van Zijn toorn ondervinden, terwijl Zijn verlosten rust en 
heerlijkheid zullen genieten. De hogepriester die blij is een 
aannemelijke reden te hebben om hem te veroordelen ‘verscheurde 
zijn klederen’ zeggende: ‘wat hebben wij nog getuigen van node’ (vs. 
65). Wat een zedelijke verharding door zijn weigering zich te 
onderwerpen aan de waarheid. En dat bij een godsdienstige mens die 
de Schriften kende en wiens ongeloof hem onder de macht van de 
vijand bracht. De openbaring van de toekomstige heerlijkheid van de 
Heer had hem moeten verschrikken, maar verhardde hem slechts in 
zijn opstand tegen Hem. Hij is aan het Woord ongehoorzaam als hij 
zijn hogepriesterlijke kleding scheurt (Lev. 10:6) en verkondigd zo zelf 
zijn vervallen verklaring, evenals het einde van alle wettische orde 
waarvan hij de vertegenwoordiger was. 

Vers 66. God veroorlooft dat Zijn geliefde Zoon geheel in de 
handen van de bozen wordt overgeleverd, opdat de afgrond van 
zonde, haat en opstand tegen de Schepper ten volle wordt 
geopenbaard in het hart van de gevallen mens.  

Vers 67. In dit vers wordt het profetische woord vervuld dat 
aankondigde de smaad waaraan de Heilige van God zal overgeleverd 
worden, en Zijn volmaakte onderwerping (Jes. 50:6). Hij vervulde 
volmaakt Klaagliederen 3:28-29. 

Terwijl Jeremia ons het profetische toneel van het lijden geeft 
dat het godvrezend overblijfsel zal moeten ondergaan aan het einde 
als gevolg van de zonden van het volk en vooral van het verwerpen 
van de Messias; stelt Hij ons ook van tevoren de smarten van de 
volmaakte Mens voor, die in genade in de toestand van het volk is 
ingegaan en in zijn plaats het oordeel van de Heilige God heeft 
ondergaan. Als de godvrezende zielen van het einde de bestuurlijke 
toorn van God tijdens de grote verdrukking zullen lijden, zullen zij 
leren dat hun Messias het gewicht van die toorn op het kruis heeft 
gedragen en voor hun een eeuwige verlossing heeft verkregen. Laten 
we in onze harten dit lijden nog eens overdenken dat de goddelijke 
Mens heeft verdragen van Zijn opstandige schepselen. En daarna in 
de drie uren van duisternis van de Heilige God, wiens toorn Hij droeg 
in onze plaats. Als zij, die Hem met de laagste smaad overdekten zich 
niet hebben bekeerd, wacht hen een vreselijke angst en schrik op het 
ogenblik dat zij verschijnen voor de rechterstoel van Christus om uit 
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de mond van Hem die zij geslagen en beledigd hebben de straf te 
horen van een eeuwige veroordeling. 

Vers 68. Hij was de profeet van God gezonden om de hele 
waarheid over Hem te doen kennen en de mensen in betrekking met 
Hem te brengen door de openbaring van Zijn gedachten. Mozes had 
gezegd: ‘de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw 
broederen, gelijk mij; dien zult gij horen in alles wat Hij tot u spreken 
zal; en het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal 
gehoord hebben uitgeroeid zal worden uit het volk’. Allen die met de 
goddelijke profeet spotten halen zich de vloek op de hals zoals door 
Mozes is uitgesproken. Kalm en zwijgend, in dit toneel van opstand, 
ondergaat Jezus de smaadheden zonder te klagen. Hij verwerkelijkt 
wat Petrus, ooggetuige van deze uitbarsting van haat, later schreef in 
1 Petrus 2:22-23. Mogen wij ook dit goddelijke voorbeeld navolgen. 
Het lijden dat de Heer leed van Zijn schepselen was slechts de rand 
van de beker die Hij moest drinken. Het kan niet vergeleken worden 
met het lijden dat Hij daarna doormaakt onder de toorn van God. Het 
eerste lijden onderging Hij in het genot van de gemeenschap met de 
Vader. Wij vinden er de uitdrukkingen van tevoren aangekondigd in 
vele delen van het Oude Testament, in de psalmen en de profeten. In 
Psalm 69 vinden wij het lijden dat de getrouwe getuige verdroeg van 
de mensen en dat het oordeel van God over hen zal brengen. 
Daarentegen heeft Zijn verzoenend lijden, in de drie uren van 
duisternis en verlaten zijn, waarin het aangezicht van God voor Hem 
verborgen was, tot gevolg de vervulling van alle raadsbesluiten van de 
genade en heerlijkheid van God. Hetzij voor de Gemeente, hetzij voor 
Israël en voor de volken. Psalm 22 stelt ons voor Zijn lijden onder het 
verlaten zijn van God en geeft ons er de heerlijke gevolgen van. De 
gemeenschap met de Vader werd hersteld toen de drie uren van 
duisternis waren geëindigd en de Heer kon zeggen: ‘het is volbracht’ 
(Joh. 19:30 en ‘Vader in Uw handen beveel Ik Mijn Geest’ (Luk. 
23:46). 

Een ernstig toneel speelt zich af in de hof waar Petrus was. Hij 
was de Heer gevolgd maar had niet op Zijn waarschuwingen gelet en 
moet nu de ervaringen meemaken van zijn zwakheid en van de 
boosheid van het vlees. Wat een verschil met het heilig Slachtoffer, 
van wie die de volmaaktheid en de zedelijke heerlijkheid schitteren in 
al hun glans in het uur van deze duisternis!  
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Vers 70. Geen gewapende bende komt Petrus verschrikken. 
Een zwak instrument van de vijand is voldoende om de onmacht van 
het vlees aan te tonen bij een waar discipel van de Heer. Die niet 
geleerd had het vlees te oordelen en die erop vertrouwde. Petrus 
moest gezalfd worden om te leren dat in hem geen kracht was en 
geen enkel goed. Zijn ervaring wordt ons verteld opdat wij, door ons 
zelf voortdurend te oordelen, bewaard worden voor misdaden en voor 
vallen.  

Vers 72. Daarna wordt Petrus een derde keer beproefd door 
hen die tot hem zeiden: ‘waarlijk gij zijt ook van die, want uw spraak 
maakt u openbaar’ (vs. 73). De eerste keer had hij alleen gezegd: ‘ik 
weet niet wat gij zegt’. De tweede keer ontkent hij met een eed en de 
derde keer met een vervloeking. Als iemand een verkeerde weg 
opgaat stort hij zich steeds dieper in de modder van de zonden. ‘En 
terstond kraaide de haan’. Dat is het eerste middel dat de Heer 
gebruikt om Petrus uit de diepe slaap te wekken waarin hij gevallen 
was en die het gevolg was van zijn onvermogen om te waken. 

Luk. 22:61 ‘en de Heer zich omkerende, zag Petrus aan’. Lukas 
beschrijft de genade van de Heer in al zijn volheid en geeft ons deze 
bijzonderheid. Dat is het punt van uitgang van het herstel van zijn ziel. 
Het woord dat Jezus tegen hem had gezegd, gevoegd bij Zijn blik 
werkt op zijn geweten en doet hem de afschuwelijkheid zien van zijn 
val.  

Vers 75. Het herstel van Petrus omvat drie stappen:  

1. Het kraaien van de haan en de blik van de Heer die hem 
herinneren aan Zijn woorden van waarschuwing.  

2. De ontmoeting die Petrus met Jezus had na Zijn opstanding (Luk. 
24:34).  

3. Zijn tweede ontmoeting met Jezus waar Hij in Zijn dienst werd 
gesteld (Joh. 21).  

Zo leren we dat een herstel van onze zielen, na een val, een 
werk vereist dat dikwijls lang en altijd smartelijk is waardoor we tot een 
diep zelfoordeel komen over het kwaad dat wij hebben bedreven. 
Onder de wet (Num. 19) had de reiniging van de schuldige plaats door 
twee keer besprenging. De derde keer op de zevende dag met het 
water van de reiniging waarin de as van de rode vaars was, die 
verbrand was als offer voor de zonde. Dat was het beeld van de 
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toepassing van het Woord op onze zielen; van het oordeel wat 
gedragen was door het heilig Slachtoffer in onze plaats. Een oordeel 
waaraan de Heilige Geest ons herinnert en waardoor wij door het 
geloof genieten van de vergeving van God (1 Joh. 1:7). 

Als gevolg van de verloochening van de Heer door Petrus had 
de Heer hem zelf kunnen verloochenen volgens deze goddelijke 
verklaring: ‘als wij Hem verloochenen zal Hij ons ook verloochenen’ (2 
Tim. 2:12). Maar de genade komt tussenbeide met kracht en werkt in 
de ziel van de schuldige om het berouw voort te brengen dat hem 
bevrijdt en hem terugbrengt tot Hem die hij verlaten had en wiens 
armen geopend zijn om hem te ontvangen. De gelijkenis van de 
verloren zoon toont ons de liefde van de Vader die met vreugde de 
berouwvolle zondaar ontvangen. Evenals deze heeft Petrus berouw 
en weent bitter. Vervolgens leert hij dat zijn Heiland op het kruis de 
straf voor zijn zonden had gedragen en dat hij door Zijn opstanding 
bevrijd was van het oordeel. Dan werkt de Heer een dieper werk in 
zijn ziel uit om hem te bevrijden van alle vertrouwen in zichzelf; de 
voornaamste oorzaak van zijn val. De Heer zou van Petrus hebben 
kunnen zeggen dat hem veel vergeven was en dat zijn liefde tot de 
Heiland er des te groter om was (Luk. 7:47). Als het herstel van een 
gevallen gelovige diep is komt er een grote zegen uit voor. Dat was 
het geval bij Petrus die door zijn vernederende ervaring voorbereidt 
werd voor de vernederende dienst die de Heer hem toevertrouwde 
toen Hij zei: ‘weidt mijn schapen’. Het is zeldzaam dat het zo gaat, 
helaas. Men ziet vaker de geschiedenis van Simson die blind en 
gevallen was. Laten wij daarom waakzaam zijn. Laten wij 
onophoudelijk waken opdat wij ons niet laten verstrikken in de streken 
van satan. De weg van de eigen wil waarop hij ons zo meesleept, leidt 
naar de dood en het verderf (Rom. 8:6, Ef. 5:5). Laten wij denken aan 
de heerlijkheid waarin onze Heiland zal verschijnen met al Zijn 
heiligen, om bewaard te worden in getrouwheid en Zijn Naam niet te 
onteren. Laten wij zoals Mozes de smaad van Christus grotere 
rijkdom achten dan de rijkdommen van Egypte, want hij zag op de 
beloning (Hebr. 11:26). 
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MATTHEÜS 27 

Het ogenblik was gekomen voor de Heer dat Hij alleen moest 
blijven om de macht van satan en de boosheid van zijn menselijke 
instrumenten te ontmoeten. Hij had gezegd tot Zijn discipelen: ‘gij zult 
Mij alleen laten, en Ik ben niet alleen, want de Vader is met Mij’ (Joh. 
16:32). De Vader en de Zoon gingen samen zoals vroeger Abraham 
en Izak samen naar Moria gingen. De knechten waren aan de voet 
van de berg gebleven. De gemeenschap tussen de Vader en de Zoon 
bleef ononderbroken tot op de drie uren van duisternis toen de Zoon 
de goddelijke toorn tegen de zonden moest dragen en het aangezicht 
van Zijn God en Vader was verborgen; opdat aan de gerechtigheid 
van God voldaan zal worden en de kwestie voor altijd geregeld werd. 
Alle discipelen vluchten en die het meest aan hem gehecht schijnt viel 
erger dan de anderen. Maar, gezegend zij Zijn Naam, ofschoon alleen 
bleef Hij volmaakt en behaalde een volmaakte overwinning. 

Meer dan de andere Evangelisten doet Mattheüs de 
verantwoordelijkheid van de hoofden van het volk, zeven keer 
genoemd in dit soort toneel, uitkomen. Het oordeel van God over Zijn 
volk wordt in dit Evangelie naar voren gebracht, dat tot het volk is 
gericht, hoofdstuk 27:1, 3, 6, 12, 20, 41, 62). Nadat het de genade die 
zijn Messias bracht geweigerd had, zal het volk onder de macht van 
de antichrist vallen. Niettemin moeten de raadsbesluiten de 
verlossende liefde tegenover het godsdienstig overblijfsel dat het ware 
Israël zal worden, vervuld worden door het uur van het kruis. De titel 
van stadhouder wordt negen keer aan Pilatus gegeven in dit ernstige 
hoofdstuk dat de geschiedenis van de mens beëindigd. Hij was het 
verantwoordelijke hoofd en zal aan God rekenschap moeten geven 
over de onwaardige manier waarop hij gehandeld heeft tegenover de 
Koning der Koningen. Zo hebben Joden en heidenen zich verenigd in 
hun haat tegen de Heilige Dienstknecht van God (Hand. 4:27-28). De 
overpriesters en de oudsten van het volk hielden raad tegen Jezus en 
leverden Hem over aan Pontius Pilatus de stadhouder (vs. 2). Zij die 
uitwendig het dichtst bij God stonden en het meeste licht hadden 
toonden zich Zijn verbitterste vijanden. Zij hadden al beraadslaagd om 
Hem te doden (26:4) en zij beraadslagen nog eens. De ure van de 
offerande van Zijn leven was aangebroken.  
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Vers 11. De Koning der Koningen, vernederd in de weg van de 
dood stond voor hem; hij die zijn gezag van Hem gekregen had zal 
eenmaal rekenschap aan Hem moeten geven over het gebruik dat hij 
ervan maakte in ongerechtigheid. De Joden die wisten dat Pilatus 
bang was om beschuldigd te worden iemand begunstigt te hebben die 
tegen het gezag van de keizer zich verzette, brengen onder de 
aandacht de gevolgen van een onrechtmatige toe-eigening van de 
macht. Zij roepen: ‘als gij deze loslaat, zijt gij des keizers vriend niet’ 
(Joh. 19:12). ‘Zijt gij de Koning der Joden?’ vraagt Pilatus. Jezus 
antwoordt: ‘gij zegt het’. Hij verbergt Zijn rechten op de troon van 
Israël niet en doet ‘de goede belijdenis voor Pilatus’ (1 Tim. 6:13). 
Daarna zwijgt Hij op de beschuldigingen die de oversten tegen Hem 
hebben ingebracht, ‘zodat Pilatus zich zeer verwonderde’ (vs. 14). De 
tijd voor het getuigenis was voorbij. Zijn hele leven had bewezen wat 
Hij was van Godswege voor Zijn opstandig volk dat ongevoelig was 
voor de werking van Zijn macht. De Joden hadden Zijn woorden niet 
geloofd en de arm des Heren was hen niet geopenbaard. Nu moesten 
zij de ongerechtigheid van hun vaderen volmaken en al hun haat 
tegen God tonen. Het was de ure der duisternis van de mens die ver 
van God was, onder de macht van de vijand. 

Vers 15. Op het feest was de stadhouder gewoon de schare 
een gevangene los te laten die zij wilden. Deze gewoonte toont ons 
de zedelijke verwording van het volk. Het feest herinnerde aan het 
oordeel van God over de Egyptenaren, en dat Israël gespaard was 
door het bloed van het Paaslam. Het feest sprak dus aan de ene kant 
krachtig van de oneindige heiligheid die het kwaad niet kon 
verschonen, en aan de andere kant van de wonderbare genade die 
de eerstgeborenen kon beschermen voor het oordeel door het bloed 
van het Lam, dat aan de deurposten gestreken een beeld was van het 
volmaakte offer van het Lam van God. Het onderwijs van God was 
geheel vergeten en het Pascha was een gelegenheid geworden om 
de goddeloosheid van het volk te openbaren. De stadhouder moest 
een gevangene loslaten, hoe rechtvaardig zijn vonnis ook was 
geweest. Pilatus, die wilde ontkomen aan het ondragelijke gevoel, dat 
hem het onrechtvaardige vonnis dat de Joden van Hem eisten tegen 
Jezus veroorzaakte, stelt hun voor Jezus los te laten. Er was toen een 
beruchte gevangene, een rover (Joh. 18:40).  

Vers 19. Dit vertelt alleen Mattheüs ons, die drie getuigenissen 
geeft van de onschuld van Jezus die ter dood was overgeleverd door 
de boosheid van zijn vijanden:  
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Een. Judas.  

Twee. De vrouw van Pilatus.  

Drie. Door Pilatus zelf.  

Vers 24. Pilatus wist dat het onrechtvaardig was een 
onschuldige te doden. Maar hij miste de zedelijke kracht om de 
boosheid van de Joden te weerstaan. Vers 21, ‘Wie zal ik U loslaten?’ 
Een ernstig ogenblik in de geschiedenis van de wereld. Welke keus 
zal de wereld doen tussen de Heer der heerlijkheid en een lage 
onboetvaardige boosdoener? Barabbas’ roepen ze onder de drang 
van de oversten. Daarna vragen ze twee keer dat Jezus gekruisigd 
zal worden (vs. 22-23). Tevergeefs tracht Pilatus zich te onttrekken 
aan de verantwoordelijkheid als stadhouder. Hij wast zijn handen voor 
de menigte en zegt: ‘ik ben onschuldig aan het bloed van deze 
rechtvaardige; gijlieden moogt toezien’ (vs. 24). Dan verkondigt hij, 
dat hij die Hem tot deze afschuwelijke doodstraf veroordeelt, 
onschuldig is. Dus met volle kennis van zaken sprak hij dit 
onrechtvaardig vonnis uit, waarvan hij aan God rekenschap zal 
moeten geven voor de grote witte troon (Op. 20). Hij is meer bezorgd 
voor zijn goede naam dan om gerechtigheid uit te oefenen, en hij is 
zonder de vreze Gods. 

Vers 25. Een verschrikkelijk woord dat alleen in Mattheüs 
voorkomt, dat onophoudelijk een beroep doet op het geweten van het 
Joodse volk, om dat tot erkentenis van schuld en tot kennis van Zijn 
verworpen Messias te brengen. Op de Joden rust de schuld van de 
dood van Christus; en zij nemen het vrijwillig op zich. Hoe kunnen zij 
zich nog verwonderen over alles wat het volk heeft geleden en nog zal 
lijden; totdat zij zich wenden tot Hem die ze verworpen hebben en aan 
het kruis hebben genageld. Alle wreedheden die de Joden hebben 
ondergaan tot op onze dagen zijn als het antwoord op de kreet die zij 
voor Pilatus hebben uitgeschreeuwd. Toch hebben de heidenen ook 
hun deel aan de schuld in de dood van Jezus. De Romeinse 
stadhouder die deze God miskende, van wie hij zijn macht ontvangen 
had, gebruikt zijn macht slechts om Hem te geselen en te kruisigen 
terwijl hij weet dat Hij onschuldig is. Om vergeving en reiniging van 
zulk een daad te krijgen is het niet voldoende de handen te wassen, 
zoals Pilatus doet. God rechtvaardigt de schuldige die berouw heeft 
en die Hem zijn zonden beleid en hem wast in het bloed van het Lam. 
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Een ernstig ogenblik als de mens zijn doel bereikt en al zijn 
haat openbaart tegen de Heer der heerlijkheid, door Hem te doden. 
De ongerechtigheid overwint. Barabbas wordt losgelaten en Jezus 
wordt overgeleverd om gekruisigd te worden (vs. 26).  

De Geest van God doet op een bijzondere manier de schuld 
van Pilatus uitkomen door Hem vele keren ‘de stadhouder’ te 
noemen. Hij had het gezag in handen dat God aan de Romeinen over 
Zijn volk gegeven had, en hij gebruikte die om een onrechtvaardige 
daad van mensen die op het toppunt van hun haat zijn, te doen. 

Jezus wordt nu overgeleverd aan de soldaten. Ruwe mensen 
die er een behagen in scheppen Hem te smaden en te spotten met de 
Joden. ‘Hem ontkleedt hebbende, deden zij Hem een scharlaken 
mantel om’ (vs. 28). Mattheüs doet op verschillende manieren 
uitkomen de heerlijkheid van de Messias, de Koning van Israël die 
door Zijn volk is verworpen. De mantel van scharlaken is er een beeld 
van; deze kleur geeft zinnebeeldig op vele plaatsen in het Oude 
Testament de heerlijkheid aan van de Koning die aan Israël is 
beloofd; Exodus 26:1, 31, 36; 28:5, 33 enz.. In al deze teksten is het 
verbonden met purper dat ons spreekt van Zijn heerlijkheid als Zoon 
des Mensen, wiens heerschappij na Zijn lijden en overwinning zich 
over het heelal zal uitstrekken (Ps. 8). Johannes die ons de 
heerlijkheid van de Zoon van God, die tegelijk de vernederde Mens is 
die boven alle dingen verheerlijkt zal worden voorstelt, zegt dat de 
soldaten hem een purperen kleed aantrokken (Joh. 19). Deze beide 
kleuren spreken dus van de ambtelijke heerlijkheden van de Mens 
Christus Jezus. Zijn zedelijke heerlijkheden werden voorgesteld door 
hemelsblauw en wit linnen. De eerste kleur duidt Zijn hemels karakter 
aan en de tweede Zijn volmaakte reinheid. Wij vinden ze in de kleding 
van de priester en in de voorhang. 

Vers 29. De Heer had recht op de koningstroon; een beeld van 
Zijn heerschappij over Zijn volk en het heelal; als de Koning der 
Koningen en de Heer der Heren. Als bespotting zet men een 
doornenkroon op Zijn hoofd en geeft men een rietstaf in de hand. Dit 
is een beeld van de zwakheid, in plaats van de ijzeren scepter die 
God Hem eenmaal zal geven waarmee Hij de volkeren zal weiden 
(Op. 2:27). De doornen waren het beeld van het oordeel van God over 
een aarde, die vervloekt was om de zonde van de mensen (Gen. 
3:18). Door ze op het hoofd van hun Schepper te zetten, schoven ze 
de vloek op de volmaakte Mens die het gevolg was van de val. Zij 
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deden Hem de oneer aan die het schepsel op de aarde had gebracht, 
die in opstand waren tegen God. 

Het feit dat Pilatus, vertegenwoordiger van het gezag van de 
volken over het volk van God, tegenwoordig was bij de veroordeling 
van de Heer en zelfs het oordeel uitsprak in overeenstemming met de 
oversten van de Joden, is niet toevallig (lees Hand. 4:36). Zo ook 
wordt het kruis de veroordeling van het hele menselijke geslacht (Joh. 
12:31). De Heer doet niets om zichzelf te bevrijden en te ontkomen 
aan de smaad waar Hij het voorwerp van was.  

Vers 29. Al deze schande en deze boze handelingen die de 
boosheid van de mensen openbaarden moesten ondergaan worden 
door het heilig Slachtoffer, om in het licht te stellen aan de ene kant 
Zijn oneindige volmaaktheid en aan de andere kant de gerechtigheid 
van het oordeel dat uitgevoerd werd over de Mens op het kruis. Dit 
oordeel moeten wij erkennen door het geloof om te ontsnappen aan 
het eeuwig oordeel. Aldus eindigt de geschiedenis van de mens, op 
het kruis. Zijn proef gedurende zoveel eeuwen onder de wet heeft een 
einde genomen en God verklaart de mensen gevallen en geoordeeld. 
Maar het werk van het kruis is het middel tot bevrijding van een ieder 
die dat werk aanneemt door het geloof. Wat een lichamelijk en een 
zedelijk lijden moest onze gezegende Heiland verdragen toen Hij 
deze doornenkroon naar de plaats van de terechtstelling droeg (vs. 
30). Zo gedroeg Jezus op een vernederende en smartelijke wijze ‘de 
tegenspreking der zondaren tegen zich’ (Hebr. 12:3). Maar de dag zal 
komen dat deze heidense soldaten, evenals alle mensen hun knie 
zullen buigen voor Hem die zij veracht hebben. Welgelukzaligen zij 
die het nu doen onder de werking van de Heilige Geest die in hun 
harten berouw en geloof werkt. Op dat ogenblik was Hij het goddelijk 
Lam dat ten offer werd geleid. Het heilig Slachtoffer dat op het kruis 
het verlossingswerk ging volbrengen voor schuldigen die hun 
vertrouwen in Hem stellen zouden. De haat der mensen tegen God en 
Zijn liefde voor hen hebben elkaar op het kruis ontmoet. 

Alleen Mattheüs vermeld dat een rietstaf in de rechterhand van 
de Heer werd gegeven om te spotten met Zijn koninklijk gezag, 
waarvan de scepter het beeld was. Deze machtige hand die zijn 
vijanden had kunnen slaan zal zich eenmaal opheffen, zoals dat meer 
dan eens in Mattheüs wordt herinnerd; in het Evangelie van het 
Koninkrijk, in oordeel tegen zijn vijanden. Nu is die hand, evenals 
toen, een hand van genade. Zij werd aan het kruis genageld, de 
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smaad aannemende opdat de Schriften vervuld zouden worden. Nu is 
de Man van smarten gekroond met heerlijkheid en, in tegenstelling 
met wat zijn beulen deden, buigen de Zijnen de knie voor Hem en 
aanbidden Hem. 

Vers 31 Hij was als een schaap, stom voor hen die het scheren 
en opende de mond niet om zich te beklagen.  

Vers 32. Markus zegt dat Simon de vader was van Alexander 
en Rufus en dat hij gekomen was van het veld en daar voorbij ging 
(Mark. 15:21). Simon maakte dus geen deel uit van de menigte die de 
Heer vergezelde naar het kruis en waarvan geen enkele dit kruis wilde 
dragen. Markus zegt ook, in het Evangelie van de dienst, dat de Heer 
Zijn dienstknechten leert dat een ieder zijn kruis moet opnemen om 
Hem te volgen (Matt. 16:24 (Mark. 8:34). Het feit dat zij Simon 
dwongen het kruis te dragen schijnt erop te wijzen dat er tegenstand 
was van zijn kant. Misschien omdat hij er een afkeer van had zich te 
verbinden met hen die de Heer naar de plaats van de terechtstelling 
brachten. Johannes spreekt niet over de hulp door de tussenkomst 
van Simon (Joh. 19:17). In Johannes wordt Hij gezien als een 
goddelijk Persoon, in de volheid van Zijn zedelijke heerlijkheid, die 
zichzelf opofferde als vrijwillige offerande; als het volmaakte 
brandoffer als een liefelijke reuk. Behalve Zijn goddelijke heerlijkheid 
openbaart het Woord de volmaakte mensheid van de Heer. Hij had 
alles aangenomen wat die mensheid meebracht; honger, dorst, 
vermoeidheid. Joh. 4:6 ‘vermoeid van de reis’ (Jes. 52:14). De Heer, 
de volmaakte Mens gebruikte Zijn goddelijke macht niet om zich het 
lijden te besparen. Als Hij op dat ogenblik hulp van Simon nodig had, 
beoogt dit feit niet Zijn heerlijkheid te verminderen, omdat het ons 
toont hoe werkelijk en diep Zijn vernedering was.  

Vers 33-34. In Lukas wordt Golgotha ‘hoofdschedel’ genoemd 
(23:33). Daarheen leidden de mensen de Heilige Zoon van God. Naar 
de plaats die herinnert aan verontreiniging en dood. Hij moest 
schandelijk op het kruis verhoogd worden om daar het werk van ons 
heil te volbrengen. Wat een tegenstelling tussen de gedachten van de 
mensen over de Heer der heerlijkheid, en die van God! Maar Hij zal 
Zijn beloning ontvangen voor al het lijden dat Hij ondergaan heeft (1 
Petr. 2:23). Golgotha lag buiten de stad (Hebr. 13:12). Hij was het 
ware offer voor de zonde dat buiten de legerplaats moest worden 
verteerd. 
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De zure wijn die met gal gemengd was had tot gevolg dat de 
veroordeelden enige tijd ongevoelig gemaakt werden tijdens de 
kruisiging. Maar nadat Hij die geproefd heeft weigert Jezus die te 
drinken. Het wilde volledig alle lijden van het kruis ondergaan. Later 
‘opdat de schrift vervuld zou worden’ zei Hij: ‘Ik heb dorst’. Zij boden 
Hem zure wijn aan. Toen deze dan de zure wijn genomen had, zei Hij: 
‘het is volbracht’ (Joh. 19:29-30). Zo werd een ander Schriftwoord 
vervuld: ‘in mijn dorst hebben ze mij edik te drinken gegeven’ (Ps. 
69:21).  

Gedurende de eerste drie uren van het kruis was de Heer in 
volmaakte gemeenschap met de Vader. Maar Hij bracht de laatste 
drie uren door in volledig verlaten zijn door God.  

Vers 35. Zo volbrachten zij het profetische woord uit Psalm 
22:1.  

Vers 37. De reden van Zijn veroordeling was ‘de schone 
belijdenis, die Hij beleden had voor Pilatus’. Ondanks het verwerpen 
van Zijn rechten door Zijn volk moest het getuigenis van Zijn 
Koninklijke heerlijkheid tot aan het einde gegeven worden. 

Zij die voorbij gingen lasteringen Hem, schudden de hoofden en 
spotten met de woorden die Hij gezegd had betreffende de tempel 
van Zijn lichaam; woorden waarvan de betekenis verdraaid was, 
waren een reden tot beschuldiging tegen Hem (vs. 40). Johannes 
geeft ons aanvullende bijzonderheden die de heerlijkheden van de 
Persoon van de Heer doen uitkomen. De beschuldiging boven het 
kruis was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn; 
de taal van het volk van God, die van de geleerden en die van de 
overheersers van het keizerrijk. Het opschrift was een treffend 
getuigenis aan de rechten van de verworpen Koning gegeven. Dat 
hadden de overpriesters willen vernietigen, maar Pilatus zei: ‘wat ik 
geschreven heb, heb ik geschreven (Joh. 19:22). Johannes 19:23 ‘de 
rok was zonder naad, in zijn geheel geweven van boven naar 
beneden’. Dit was een beeld van Zijn leven van volmaakte 
gehoorzaamheid. De soldaten scheurden die niet maar wierpen het lot 
zodat zij vervulden Psalm 22:19 ‘zij werpen het lot over mijn gewaad’. 

Er zijn in drie kenmerken van de heerlijkheid van de Heer, die in 
deze ure bespot werd door Zijn vijanden en die schijnen 
tegengesproken te worden door het kruis.  

1. Indien gij Gods Zoon zijt, kom af van het kruis (vs. 40).  
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2. Indien Hij Israël Koning is dat Hij nu afkomt van het kruis en wij 
zullen in Hem geloven (vs. 42).  

3. Hij heeft op God vertrouwd, dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij 
lust aan Hem heeft (vs. 43).  

Zijn goddelijke heerlijkheid, Zijn Koninklijke heerlijkheid en zijn 
zedelijke heerlijkheid van afhankelijke en gehoorzame Mens schijnen 
allen vernietigd te worden, omdat God Hem niet bevrijdt van het kruis. 
Mattheüs beklemtoont de schuld van de oversten, die zeven keer 
genoemd worden ( vers 1, 3, 6, 12, 20, 41, 62). De godsdienstige 
leiders, uitwendig dichter bij God dan het volk, toonden zich meer 
verhard en hardnekkig tegen de Heer. Zij spotten met Hem en zeiden: 
‘anderen heeft Hij verlost, Hij kan zichzelf niet verlossen, indien Hij de 
Koning van Israël is, dat Hij nu afkomt van het kruis, en wij zullen Hem 
geloven’ (vs. 42). Hij kon niet van het kruis afkomen, daar waar Zijn 
liefde Hem had gebracht, omdat Hij zondaars wilde redden en de straf 
van hun zonden wilde dragen. De kwestie van de zonden moest 
geregeld worden, anders zouden wij onder de macht van satan en de 
dood gebleven zijn. 

De verschrikkelijke verzoeking waaraan de volmaakte Mens 
werd onderworpen deed slechts Zijn volmaaktheden uitkomen. 
Omringd door ‘verscheurende en brullende leeuwen’ deed Hij zijn 
mond niet open. Hij werd ‘met de misdadigers geteld’, tussen twee 
rovers en die beledigden Hem nog. Lukas vertelt dat een van de 
rovers tot berouw werd gebracht en zijn geloof belijdt. Blootgesteld 
aan de boosheid van de mensen, zonder verdediging tegen zijn 
vijanden die Hij door een woord had kunnen vernietigen, heeft de 
Heer ‘de tegenspraak der zondaars tegen zich verdragen en de 
schande van het kruis veracht’.  

Vers 45. Nu begint een ernstig toneel dat wij niet kunnen 
beschrijven. Nadat de mens al zijn boosheid over het heilig Slachtoffer 
had uitgegoten was er voor Hem een oneindig dieper lijden dat Hij 
moest doormaken voor de heerlijkheid van God en voor ons heil. Het 
verlaten zijn door God die Hem ter negende ure de smartelijke kreet 
ontlokte: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ (vs. 46). 
Er was de angst van Gethsemane, daarna de lichamelijk en zedelijke 
foltering die de mensen Jezus oplegden. Maar dit alles was slechts de 
weg waarop Hij zich aan God ging opofferen en het oordeel van God 
onderging dat de schuldigen moest treffen. Het lijden dat de mensen 
Hem toebrachten zal het oordeel van God over hen brengen (Ps. 69 
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eind). Daarentegen was er het lijden in de drie uren van duisternis en 
het oordeel dat Hij onderging, in plaats van allen die Zijn metgezellen 
in de heerlijkheid zullen zijn en voor wie Hij Zijn leven gaf. 

De duisternis kwam de haat van de mensen onderbreken. Die 
duisternis zonderde Hem volmaakt af zodat Hij in die drie uren de 
toorn van God tegen de zonde zou dragen. Hij heeft volmaakt de last 
van het oordeel gedragen voor allen die door het geloof in Zijn 
offerande aan het eeuwig verderf zouden ontkomen. Dit volledig 
oordeel werd voorgesteld in de offerande voor de zonde, geofferd 
onder de wet, door het vuur dat het Slachtoffer geheel verteerde 
buiten de legerplaats (Lev. 4 en 16). Als wij slechts een druppel uit de 
beker van de goddelijke toorn tegen een enkele van onze zonden 
hadden moeten drinken, zou het voor ons een eeuwig lijden geweest 
zijn; zonder dat deze zonde ooit verzoend werd.  

Elk Evangelie stelt ons het werk van het kruis voor onder een 
bijzonder karakter en kenmerk, overeenkomstig de verschillende 
oogpunten, waaronder wij het zinnebeeldig zien in de offeranden van 
Leviticus. In Mattheüs hebben wij het offer voor de zonde; het heilig 
Slachtoffer (Lev. 4, 5) de toorn van God dragend, verteerd door het 
vuur van Zijn oordeel tegen de zonden van het volk. In Markus de 
volmaakte Dienstknecht in Zijn leven van gehoorzaamheid voor God, 
dat gereinigd wordt door de offerande van Zijn leven waarvan het 
spijsoffer het beeld is (Lev. 2). Wij hebben in (Mark. 15:34) het 
verlaten van God, Zijn oordeel voorgesteld als in Leviticus 5, het 
schuldoffer dat beantwoordde aan de eisen van de Goddelijke 
heiligheid in betrekking tot de offeranden van hen die niet het karakter 
hadden van trouwe dienstknechten. Lukas spreekt over de goddelijke 
genade die ons brengt tot het genot van de gemeenschap met God, 
door het offer dat Hem volmaakt verheerlijkt heeft, zodat Hij aan Zijn 
tafel kan doen aanzitten en met het beste kleed bekleden hen die 
berouw hebben zoals de verloren zoon. Het kruis wordt in Lukas 
voorgesteld als het vredeoffer (Lev. 3), waarin God en de aanbidder 
hun onderscheiden (respectief) deel hebben. 

Johannes beschrijft Zijn Goddelijke heerlijkheid in volmaakte 
vernedering en Zijn volmaakte mensheid. Dat kenmerkte het 
brandoffer dat geheel tot God opsteeg als een liefelijke reuk. Wij 
vinden dan ook niet in Johannes het verlaten van God zijn op het 
kruis, maar de volmaakte vervulling van de goddelijke wil waarvan het 
kruis de uitdrukking was. Mogen ook wij Hem in afwachting dat wij 



Het evangelie naar Mattheüs 

  329 

aan Christus in de heerlijkheid gelijk zullen zijn, ten volle het werk van 
het kruis verstaan, Hem geloven en dienen terwijl we Zijn deugden 
verkondigen. Dank aan God, heeft deze eredienst die op aarde in de 
zwakheid is begonnen, hetzelfde voorwerp als wat we in de 
heerlijkheid zullen hebben rondom het geslachte Lam. 

Vers 45. In de voorafgaande verzen werd het lijden van de 
Heer van de zijde van de mensen beschreven. Maar van de zesde ure 
af begint een ernstig toneel, onmogelijk te beschrijven, waarin de 
mensen geen enkele plaats hebben. Het is het oordeel van God, 
ondergaan door het heilig Slachtoffer van de zesde tot de negende 
ure; om de zonde weg te nemen en te voldoen aan de eisen van de 
Goddelijke heiligheid, dat geschonden was door onze zonden. Het 
getal 6 drukt uit de grens van de werkzaamheid van de mens zonder 
God, een grens die hij niet kan overschrijden. Het toppunt van macht 
in opstand tegen God zal bereikt worden door het hoofd van het 
Romeinse rijk, het beest met het getal 666. Het zal een grote troost 
zijn voor de heiligen die deze verschrikkelijke tijd van verzoeking en 
van angst zullen doormaken; namelijk de macht van de tegenstander 
bereikt de volmaaktheid niet, dit is uitgedrukt door het getal 7. 

Geen enkel lijden dat de drie uren van verlaten zijn van God 
voorafgaat, beschreven in vers 45 en 46, niet de angst van 
Gethsemane, ook niet de zedelijke en lichamelijke folteringen die de 
Man van smarten aangedaan werd door zijn beulen, zouden een 
enkele zonde hebben verzoend. Als Hij op dat ogenblik afgekomen 
was van het kruis, zoals de bozen hen toeriepen en zoals Hij zou 
hebben kunnen doen, dan zou het verlossingswerk niet zijn volbracht 
en was de macht van de vijand niet verbroken. Zijn lijden van de zijde 
van de mensen, die het oordeel van God over hen zullen brengen, 
was slechts het voorspel van het lijden dat het Slachtoffer vrijwillig 
ging ondergaan onder de slagen van de roede van der goddelijke 
gerechtigheid die was opgeheven en die in de drie donkere uren is 
neergekomen op het hoofd van de Heilige. 

Omringd door de duisternis van de toorn van Hem die wij 
hadden beledigd, alleen op het vloekhout en drinkend de bittere beker 
die wij hadden gevuld, werd de Heiland tot zonde gemaakt voor ons. 
De donkere nacht waarin Hij gedompeld werd hield de mensen in hun 
haat tegen Hem tegen en zonderde het heilig Slachtoffer af van het 
toneel dat Hem omringde. Toen toonde God volledig Zijn toorn tegen 
deze zonde en dat tegen de Zoon van Zijn liefde, die zich vrijwillig 
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beladen had met de zonden van allen die God in de heerlijkheid wilde 
brengen. Hij was toen het ware offer voor de zonde, verteerd buiten 
het leger, door het vuur van het oordeel. Hij leed in deze drie uren, ‘de 
eeuwigheid van onze straf’. Het getal 3 stelt ons voor de volheid in 
zegen of oordeel. Men vindt het dikwijls in het Woord met deze 
betekenis. Er zijn drie personen in de Heilige Drie-eenheid; drie 
getuigen van de oneindige waarheid van de dood van Christus, de 
Geest, het water en het bloed (1 Joh. 5). Wij zouden de teksten van 
het Woord kunnen vermenigvuldigen om deze waarheid te 
bevestigen. 

Een goddelijk Persoon, de Zoon van de Vader kon alleen de 
eisen van de heerlijkheid betreffende de zonde peilen en volmaakt 
eraan voldoen door het oordeel te dragen dat aan de heerlijkheid 
verschuldigd was. Wij kunnen het lijden van Jezus in die drie ernstige 
uren niet beschrijven en hierover vinden wij geen enkele bijzonderheid 
in de Evangeliën. Het stilzwijgen daarover is aandoenlijk. Het doet ons 
alleen kennen het hoogtepunt van Zijn angst, in deze woorden van 
Zijn gezegende lippen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 
verlaten?’. De Psalmen en andere profetische delen van het Oude 
Testament openbaren ons de gevoelens van Zijn ziel in die uren van 
nood en doen uitkomen de volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid en 
van Zijn toewijding aan de heerlijkheid van de Vader. Hij is alleen, 
verlaten door zijn God. Zonder menselijke steun, zonder troost, 
zonder een lichtstraal die door de duisternis dringt waarmee Zijn ziel 
is omringd. Toch eist Hij der gerechtigheid van het oordeel op dat 
Hem heeft bereikt, in de plaats der schuldigen. ‘Gij zijt heilig’ (Ps. 22). 

De duisternis bracht voor Hem mee het ophouden van de 
gemeenschap van de Vader, zowel als het verlaten zijn van God. 
Verkeerd heeft men het omgekeerde wel gezegd, maar deze 
gedachte dat, hoewel verlaten van God, de Zoon in gemeenschap 
was met de Vader ontneemt alle werkelijkheid aan het verzoenend 
lijden van het kruis en moet geheel verworpen worden. Het kruis is 
een verborgenheid waarvoor we de schoenen van de voeten moeten 
doen, terwijl wij de liefde van de Vader aanbidden die Zijn Zoon in de 
dood overgaf voor ons; de liefde van de Zoon die zich ten offer gaf in 
de oneindigheid heiligheid van God. Zijn majesteit, Zijn heerlijkheid, 
die volmaakt opgeëist werd en waaraan voldaan werd door het lijden 
en de dood van het heilig Slachtoffer. 
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Om ons de grootheid van het offer te doen begrijpen dat het 
hart van de Vader moest brengen toen Hij zijn enige Zoon overlevert 
aan het lijden van het kruis, geeft het Woord er ons een beeld van in 
het toneel op Moria. Wat een angst moest het hart van Abraham 
drukken toen hij deze berg besteeg in gezelschap van Izak die hij ter 
dood moest overleveren! Wat hem ondersteunde was zijn 
onwankelbaar vertrouwen in de beloften van God en de zekerheid dat 
Izak hem door de opstanding zal worden teruggegeven. Izak werd 
gespaard terwijl de Zoon van de Vader werd gedood, waarin Hij 
vrijwillig inging om Zijn raadsbesluiten van liefde te vervullen. 

Na de drie uren van verlaten zijn hervindt de Heer de 
gemeenschap die verloren was in de drie uren van duisternis en kon 
Hij zeggen: ‘Vader in Uw handen beveel Ik mijn Geest’. Hij moest nog 
in de dood afdalen, het loon der zonde, maar hij ging daarin in het 
volle genot van de liefde van de Vader door Hem Zijn Geest te 
bevelen, terwijl Zijn lichaam het voorwerp van Zijn zorgen was; in het 
nieuwe graf dat voor Hem bereid was. De dood is evenwel het oordeel 
van God over de mens en moest door onze Plaatsvervanger 
ondergaan worden ter voldoening van de goddelijke gerechtigheid. Op 
de derde dag werd Hij uit de doden opgewekt door de heerlijkheid van 
de Vader; die schitterde in volle glans toen de Zoon van God als 
overwinnaar uit het graf opstand. 

Zo heeft onze Heiland in genade onder het oordeel van God in 
al zijn werkelijkheid en diepte de plaats ingenomen van hen die Hij 
wilde verlossen en heeft hun een eeuwige verlossing verworpen. Met 
‘een grote stem’ riep Jezus: ‘Eli, Eli, Lama sabachthani’ (vs. 46). Eli 
betekent: mijn sterke God. God die Zijn Zoon overgaf aan de slagen 
van Zijn gerechtigheid was de sterke God, almachtig om te bevrijden. 
Maar Hij heeft die macht niet eerder geopenbaard voor Zijn geliefde 
Zoon dan toen Zijn gerechtigheid was voldaan en de verzoening van 
onze zonden was volbracht. Wij zouden eeuwig in het verderf hebben 
moeten lijden als wij het kleinste deel van deze beker hadden moeten 
drinken, terwijl die zonde niet verzoend was. Wat zal het 
verschrikkelijk zijn voor hen die de Heiland geweigerd hebben, in deze 
buitenste duisternis te zijn en voor eeuwig gescheiden van God. Waar 
God is heerst het licht, maar als Hij zich terugtrekt is het duisternis. De 
wereld verwijdert zich steeds meer van Hem en dompelt zich al langer 
hoe meer in de nacht van de zonde. 
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Alle evangelisten vermelden dat Jezus riep met een ‘grote 
stem’ voordat Hij Zijn Geest overgaf. Hij is dus niet van uitputting 
gestorven of om enige natuurlijke oorzaak. Want de dood had geen 
macht over Hem die de Vorst des levens is, maar Hij heeft Zijn leven 
gegeven en heeft zich vrijwillig in de dood overgegeven. Mattheüs 
stelt Hem voor als het zondoffer, die door Zijn dood de verzoening van 
onze zonden volbrengt. Johannes als het volmaakte brandoffer, een 
offer dat geheel tot God opsteeg als een welriekende geur en dat 
geheel verbrand werd op het altaar tot heerlijkheid van God. 

De meeste getuigen van dit ernstig toneel bleven in hun 
verharding en ongeloof. Niet de roep van de Heer, of de duisternis, of 
een andere openbaring van de tegenwoordigheid van God konden 
hen ontroeren en hun geweten doen ontwaken. In hun verachting van 
Zijn Persoon zeiden velen: ‘deze roept Elia’ (vs. 47). Satan had hun 
ogen verblindt. In zo een duisternis zouden wij ook zijn als God ons 
niet had verlicht. Een van hen, in een gevoel van medelijden bood 
Hem zure wijn aan en gaf Hem te drinken (vs. 48). Johannes zegt dat 
dit gebeurde nadat Jezus had gezegd: ‘Mij dorst’ (Joh. 19:28). ‘opdat 
de schrift zou vervuld worden’. Hij nam de zure wijn, die geen 
verdovende drank was zoals die welke met gal was gemengd. Hij 
weigerde deze (vs. 34) en vervulde het Woord van Psalm 69:21. 

Vers 49. Zij openbaarden tot aan het einde de verharding en de 
geest van spot die hen bezielde.  

Vers 50. Hij stierf door een daad van Zijn macht in de volheid 
van Zijn kracht. Hij gaf Zijn leven; als Hij dat niet gedaan had, had 
niemand het Hem kunnen ontnemen. De dood was noodzakelijk voor 
de vervulling van Zijn werk, evenals het verzoenend lijden op kruis dat 
eraan voorafging. Hij moest de dood smaken voor alle dingen (Hebr. 
2:9), mensen en dingen. Dat wil zeggen tot heil van al Zijn verlosten 
en tot verzoening van de geschapen dingen die vervreemdt waren 
van God door de zonde (Kol. 1:20). 

Het lijden op het kruis en de daaropvolgende dood vormen dus 
een geheel dat men niet moet scheiden. Als wij aan de ene kant in het 
brandoffer zien het beeld van de Heer die Zijn leven geeft in het offer 
voor de zonde, wordt Hij aan de andere kant gezien als het voorwerp 
van het goddelijk oordeel waarvan de dood een deel uitmaakte. 

De dood is de straf, het loon van de zonde; het einde van het 
bestaan van de mens op de aarde. Het is de scheiding van lichaam 
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en ziel en de hoogste vernedering van de zondaar onder het vonnis 
van de Heilige God. De volmaakte Mens is er ingegaan in genade en 
heeft de dood gekend onder al deze kenmerken, hoewel er het 
volmaakte genot was van de gemeenschap met de Vader en de 
zekerheid van Zijn heerlijke opstanding. Hij heeft de verschrikkingen 
van het oordeel in de drie uren van het verlaten zijn gekend, daarna 
had de dood geen verschrikking meer voor Hem. Voor de gelovige 
heeft de dood ook zijn prikkel verloren. Laten we opmerken in 
betrekking tot de dood van de Heer dat Hij werd overgeleverd door de 
bepaalde raad van God (Hand. 2:23), dat Hij zichzelf heeft 
overgeleverd (Joh. 10:17-18) en tenslotte dat Hij werd overgeleverd 
door goddeloze mensen. Mattheüs en Markus stellen de dood van de 
Heer voor als een daad van gehoorzaamheid: Hij ‘gaf de geest’ of 
stierf (Mark. 15:37). Johannes toont Hem terwijl Hij Zijn leven zelf 
overgeeft: ‘Hij gaf Zijn Geest over’ (Joh. 19:30). 

Het geïnspireerde verhaal zegt ons daarna de gevolgen van de 
dood van de Heer:  

1. In de hemel.  

2. Op de aarde.  

3. In de Hades.  

Een. De voorhang van de tempel scheurde van boven naar 
beneden (vs. 51). De hemel wordt geopend om de zondaar te 
ontvangen die zijn vertrouwen in het werk van de verlossing stelt. Dit 
werk is volbracht door de dood van de Heiland. God toonde zo dat 
door het offer op het kruis de gelovige van zijn zonden is gewassen 
en in zijn zalige tegenwoordigheid kan binnengaan waarvan het 
allerheiligste in de tempel een beeld was. Zo lang aan Zijn 
gerechtigheid niet voldaan was, was de toegang afgesloten door een 
voorhang. Maar nu worden wij uitgenodigd vrij naar binnen te gaan in 
het heiligdom, door het gescheurde voorhang heen. Door het bloed 
van Jezus hebben wij onze harten gereinigd van een kwaad geweten 
(Hebr. 10:19-22).  

Twee. De aarde beefde en de rotsen scheurden (51). De 
schepping getuigde van de grootheid van Hem die juist in de dood 
was ingegaan, wiens macht overwinnend is.  

Drie. De graven werden geopend en vele lichamen van de 
ontslapen heiligen werden opgewekt ( vers 52). Die zijn het 
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onderpand van de grote bevrijding die eruit voortkomt voor de 
ontslapen heiligen, uit de overwinning over de dood en zijn vorst (vs. 
53). 

Na Zijn opstanding gingen de ontslapen heiligen uit het graf. 
Deze daad van goddelijke kracht is verbonden is aan de dood, 
evenals de andere openbaringen van deze macht die op dat ogenblik 
plaats hadden als getuigen van de heerlijkheid die God in het werk en 
de overwinning van zijn Geliefde had gevonden. Merken we wel op 
dat het ‘ontslapen heiligen’ waren die opstonden, een bewijs van de 
onlosmakelijk band die de verlosten verenigt met hun Heiland en 
wiens opstanding het schitterende bewijs zal zijn. Die opstanding zal 
evenals de Zijne ‘een opstanding uit de doden zijn’ (Luk. 20:35). Allen 
die in hun zonden gestorven zijn zullen in de Hades zullen worden 
achtergelaten en na de duizend jaar opstaan en voor de grote witte 
troon zullen verschijnen en geworpen worden in der poel van vuur. 

‘Zij gingen in de heilige stad en verschenen aan velen’ (vs. 53). 
Ondanks haar schuld wordt Jeruzalem ‘de heilige stad’ genoemd, de 
troon van de grote Koning die op de dag van Zijn heerlijkheid haar zal 
reinigen van haar ongerechtigheid door het oordeel over het kwaad en 
zal van haar het middelpunt van Zijn aards Koninkrijk maken (lees 
Jes. 1:26). Mattheüs noemt Jeruzalem ‘de heilige stad’. Zich richtend 
tot de Joden leert hij het volk zowel zijn schuld als zijn bevrijding die 
God het volk aan het einde zal geven, krachtens het werk van Zijn 
Messias die zolang verworpen was. De opgestane heiligen 
‘verschijnen aan velen’. Niet om het leven op aarde opnieuw te 
beginnen, dat zij verlaten hadden voor de dood, maar om hemelse 
getuigen te zijn van de overwinning van hun Heiland. 

Nu de voorhang is gescheurd heeft het Joodse systeem een 
einde genomen. De instellingen die ermee verbonden waren hebben 
geen reden van bestaan meer omdat een ieder die tot God nadert 
door het geloof gebracht wordt in Zijn tegenwoordigheid zonder 
voorhang, door de overwinning van de Heer en de oneindige waarde 
van Zijn offerande. Gereinigd van zijn zonden bevindt de gelovige zich 
in Zijn tegenwoordigheid, gelukkig en vrij om deze God van liefde te 
aanbidden, die hem heeft bekleedt met Zijn gerechtigheid en hij 
schouwt met ongedekt aangezicht de heerlijkheid die schittert in het 
aangezicht van zijn Heiland. Nog meer, de opstanding van de heiligen 
waarover de koning der verschrikking geen macht meer heeft, toonde 
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het gevolg van de dood van de Heiland en Zijn macht in de 
opstanding. 

Vers 54. Lukas schrijft: de hoofdman ‘verheerlijkte God’ en zei: 
‘waarlijk, deze mens was rechtvaardig’. Hieruit kunnen wij weten dat 
de woorden van de hoofdman de vrucht van de Heilige Geest was in 
zijn hart. Treffend is te zien dat de discipelen gevlucht waren en de 
godsdienstige vrouwen bij het kruis bleven en ook de begrafenis van 
hun Heer bijwoonden. Zij waren Hem van Galilea gevolgd (vs. 55). 
Hun namen worden ons medegedeeld als getuigenis van de 
waardering van hun toewijding, door Hem die niets vergeten zal van 
alles wat uit liefde voor Zijn Geliefde is gedaan. Maria Magdalena 
heeft een eerste plaats in dit aangrijpend toneel en in die nog volgen. 
Dan Maria, de moeder van Jakobus en Joses, elders genoemd: ‘de 
vrouw van Clopas’ (Joh. 19:25) en de moeder van de zonen van 
Zebedeüs (vs. 56) waarschijnlijk Salome (Mark. 15:40). Het is 
verootmoedigend te bedenken dat mannen die de zegeningen hadden 
genoten van de tegenwoordigheid van de Heer, en die Hij had 
gekozen om Zijn apostelen te zijn, Hem hadden verlaten in de ure van 
het gevaar, terwijl zwakke vrouwen Hem tot het einde volgden. 

De mensen wilden het kostbare lichaam van de Heer 
ontheiligen, maar God had gezegd in Jes. 53:9 ‘en men heeft zijn graf 
bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijke in zijn dood geweest, 
omdat hij geen onrecht gedaan heeft noch er bedrog in zijn mond 
geweest is’. En Zijn Woord kan niet vernietigd worden. Daarom 
verwekte God de noodzakelijke instrumenten voor zijn vervulling. Dit 
feit wordt verteld in de vier Evangeliën met bijzonderheden die in 
overeenstemming zijn met het karakter van elk Evangelie. 

Mattheüs, het Evangelie van de Koning spreekt van Jozef van 
Arimathaea als van een rijk man. Het was passend dat een rijke man 
zich bezighield met het lichaam van zijn Koning en Hem in zijn nieuw 
graf legde dat in de rotsen was uitgehouwen, dit graf was nog nooit 
door de dood verontreinigd. Markus, het Evangelie van de volmaakte 
Dienstknecht zegt dat Jozef een dierbaar raadsman was die ook zelf 
het Koninkrijk van God verwachtte. Een trouwe dienaar moest Hem 
eren die het in volmaaktheid was geweest. 

Lukas is het Evangelie van de Zoon des mensen waarin de 
genade van God dat aan zondaars was geopenbaard zijn volmaakte 
uitdrukking heeft gehad. Jozef wordt ons daar voorgesteld als ‘een 
goed en rechtvaardig man’, die bevoegd was voor deze dienst van 
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liefde tegenover de goddelijke Mens die de Vader op aarde had 
verheerlijkt. 

Johannes is het Evangelie van de Zoon van God, de goede 
Herder die Zijn verloren schapen weidt en die werkt om discipelen te 
vormen die door Hem worden onderwezen, die Hem volgen en dienen 
nadat zij het eeuwige leven hebben ontvangen. Hier was Jozef ‘een 
discipel van Jezus’, bij wie zich een andere discipel gevoegd die ‘in 
het begin van de nacht tot Jezus gekomen was’ (Nicodemus); en 
beiden begroeven Zijn lichaam (Joh. 19:38-42). 

Tot op dit ogenblik had Jozef niet de moed gehad zijn geloof te 
belijden. Maar God gaf Hem de moed zich in deze ure openlijk voor 
Zijn Meester te verklaren (Mark. 15:43). God neigde het hart van 
Pilatus om gunstig op dit verzoek te antwoorden, dat diende tot Zijn 
heerlijkheid en de vervulling van Zijn Woord. Welke dienst Hij ook van 
ons vraagt, laten wij die in afhankelijkheid van de Heer verrichten 
zonder enige mensenvrees en wij zullen er zegen uit ontvangen (vs. 
59-60). 

Vers 61. Hun liefde voor de Heer bande alle vrees uit hun 
harten. Zij bleven daar om te zien wat er met Hem zal gebeuren, 
terwijl de discipelen op een afstand bleven. Zij hadden Hem gevolgd 
en gediend en waren de voorwerpen geweest van Zijn genade en 
macht en getuigen van Zijn dienst van liefde. Maria Magdalena was 
van zeven duivelen bevrijdt (Mark. 16:9). Zij hadden het smartelijk 
einde bijgewoond van dit leven van heiligheid en licht. Hij, die zij 
aangenomen had als de beloofde Messias die Zijn volk zegen zou 
brengen, lag daar levenloos in een graf. Alles schijnt voor hen 
geëindigd die in Hem geloofd hadden. Inderdaad was het voor God 
het einde van de verloren mens, het einde van zijn proeftijd nadat Hij 
tevergeefs gehoorzaamheid van hen had gevraagd, het einde van het 
Joodse volk naar het vlees. Deze vrouwen begrepen deze dingen 
niet. Hoewel zij de Heer liefhadden waren zij niet in staat Zijn 
heerlijkheid te onderscheiden en hadden Zijn onderwijs niet kunnen 
begrijpen. Toch leerde zij op de derde dag, dat Hij overwinnend uit de 
dood was opgestaan. Dat was voor hun en voor alle gelovigen het 
begin van een nieuwe en eeuwige dag. De eerste dag van de week, 
de eerste dag van het christendom. Zij waren getuigen van Zijn 
overwinning; hun droefheid was in vreugde veranderd (Joh. 16:20).  

 De dag van de kruisiging van de Heer wordt de ‘voorbereiding’ 
(vs. 62) genoemd, omdat hij voorafging aan de sabbat waarvoor de 
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Joden zich voorbereidden om die te vieren met bijzondere 
plechtigheid. ‘De dag van de sabbat was groot’ (Joh. 19:31) omdat die 
sabbat samenviel met Pascha. God had de gebeurtenissen zo geleid, 
zodat in dat jaar Pascha dat altijd de veertiende van de maand Abib 
(Ex. 12) plaatsvond, op vrijdag viel opdat Zijn Zoon de sabbatdag in 
de dood doorbracht. Dit teken van het verbond verdween dus met 
heel de orde van dingen die ermee verbonden was en door een 
nieuwe schepping vervangen is. Dit is gegrond op Zijn dood en 
opstanding. Deze opstanding had de eerste dag van te week plaats. 
Een dag die door de Heer is afgezonderd als punt van uitgaan van 
hemelse en eeuwige zegeningen van Zijn verlosten. De garve van de 
eerstelingen, bewogen voor de Heer ‘daags na de sabbat’ die op het 
Pascha volgde (Lev. 23:11) was het beeld van de overwinnende 
opstanding van de gehoorzame Mens, overwinnaar over de dood en 
aangenomen door God naar de waarde van Zijn offer. 

De oversten van het volk openbaren na de dood van Jezus de 
ingewortelde haat van hun harten tegen Hem die zij ‘deze verleider’ 
noemen, zowel als hun vrees die zij hadden dat zij zouden zien 
gebeuren wat Hij had gezegd over Zijn opstanding op de derde dag 
(vs. 63). Zoals alle ongelovigen beefden zij bij de gedachte dat zou 
kunnen gebeuren wat zij voorgaven niet te geloven. Hun geweten zei 
hun dat ook, want zij hadden de aardbeving, de gescheurde voorhang 
en andere openbaringen van Gods macht gezien die de dood van de 
Heer vergezelde. Wij zien helaas dat zij zelfs beter dan de discipelen 
Zijn Woord hadden onthouden over Zijn opstanding op de derde dag. 
In hun verblinding vragen zij Pilatus om het graf van de Heer te laten 
bewaken tot de derde dag, niet eraan denkend dat zij zodoende de 
onvrijwillige getuigen zouden worden van Zijn overwinning over de 
dood. Hun ijdele voorzorgen dienden slechts om de overwinning 
schitterend te maken tot hun grote beschaming. 

Vers 65-66. Dit hele verhaal staat alleen in Mattheüs. Het 
behoort in dit Evangelie, dat meer dan de andere doet uitkomen de 
schande en de verharding van het volk en zijn oversten, maar ook de 
genade die aan het einde over hun boosheid zal zegevieren door het 
werk van Christus. (Zach. 12:10, zij zullen rouwklagen). De vijand had 
er belang bij de bekendmaking van de opstanding van de Heer te 
verhinderen; een feit van groot belang en de grondslag van het 
Evangelie. Als Hij niet opgestaan was zou Zijn dood die het einde van 
de mens in Adam was, zijn droevige geschiedenis beëindigd hebben. 
Dat kon niet. De bozen dachten van de Heer wat in Psalm 41:9 staat: 
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‘nu hij neerligt, staat hij niet meer op’. Maar Hij die in de dood was 
gegaan was de Vorst des levens, over wie de dood geen macht had 
(Joh. 10:17). Zijn opstanding was het getuigenis dat God gaf aan de 
oneindige heerlijkheid van Zijn persoon (Rom. 1:4), zowel als aan de 
volmaakte bevrijding die Zijn werk geeft aan elk die geloofd (Rom. 
4:25). Nog meer: de dood bewijst ons dat God Hem aangesteld had 
als ‘Rechter over levenden en doden’ (Hand. 17:31). De opstanding 
van Lazarus had reeds Zijn heerlijkheid als Zoon van God 
geopenbaard. Zijn eigen opstanding uit de doden was er de 
schitterende openbaring van geweest. 
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MATTHEÜS 28 

Vers 1. De godvrezende vrouwen die rond het kruis hadden 
gestaan en bij Zijn begrafenis waren geweest openbaren weer hun 
gehechtheid aan Zijn Persoon door ‘laat na de sabbat tegen het 
aanbreken van de eerste dag der week’, dat wil zeggen na zes uur in 
de avond Zijn graf te bezoeken. Zij waren er de vorige avond reeds 
geweest (Luk. 23:25) en hadden gerust op de sabbat. Daarna keren 
zij de volgende avond terug, een feit dat alleen Mattheüs vertelt en 
hiermee doet uitkomen de trouw en de gehechtheid aan de Heer van 
dit godvrezend overblijfsel. Maar Maria Magdalena, een van de meest 
toegewijde dienstmaagden van de Heer die Hij bevrijd had van een 
volheid van duivelse bezetenheid (Mark. 16:9), en de andere Maria 
‘moeder van Jakobus’ (Mark. 16:1, waren de vrouwen die ‘s avonds 
naar het graf kwamen.  

Vers 2. Zo beschaamd God de boosheid van het ongeloof van 
de mensen. Wat vermag al hun tegenstand tegen Hem als Hij Zijn 
heerlijkheid openbaart? Er wordt niet gezegd dat Jezus opstond op 
het ogenblik dat de hemel de steen wegrolde en nog minder dat de 
engel het deed opdat de Heer zou kunnen opstaan. De steen was 
geen beletsel voor de opstanding van de Heer der heerlijkheid, maar 
voor de toegang van de vrouwen in Zijn graf. Toen de steen was 
weggenomen konden zij vaststellen dat het graf leeg was, tot 
bescherming van de tegenstander en zijn dienaren. 

‘En op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena 
vroeg, toen het nog donker was naar het graf; en zij zag de steen van 
het graf weggenomen’ (Joh. 20:1). Wij halen hier de woorden aan van 
John Nelson Darby (Mark. 16:1). En toen de sabbat voorbij was kocht 
Maria Magdalena en Maria de moeder van Jakobus en Salome 
specerijen; daarna ‘gingen Maria Magdalena en de andere Maria laat 
naar de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week om 
het graf te bezien’ (Matt. 28:1). Maar Maria Magdalena, in beslag 
genomen door haar gedachten over Jezus en zich geen rust gunnend 
kwam ‘s morgens toen het duister was tot het graf. Toen zij het graf 
leeg vond liep zij naar Petrus en Johannes om het te zeggen. Markus, 
die de boodschap van de engelen aan de vrouwen meedeelt over 
Galilea, verklaart ook dat de Heer aan Maria Magdalena verscheen 
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[waarvan Johannes ons de bijzonderheden meedeelt (Mark. 16:9)]. 
De andere vrouwen kwamen daarna om Zijn lichaam te balsemen; zij 
vertrokken vroeg maar kwamen pas aan bij zonsopgang (Mark. 16:2). 
De ontmoeting met Maria Magdalena was toen voorbij. De engelen 
verschenen haar, een getuigenis vol genade in overeenstemming met 
de wegen van God tegenover Zijn volk Israël. Jezus is verbonden met 
Galilea, zijn plaats van betrekking met het arme Joodse overblijfsel. 
Daar zullen zij Hem zien zeggen de engelen, wat inderdaad 
plaatsvond. Zij waren verheugd en verschrikt tegelijkertijd en gingen 
naar het graf. Terwijl zij heengingen (Matt. 28:9) ontmoetten zij Jezus 
die haar ook zei dat Zijn discipelen Hem in Galilea zouden zien. Zij 
grepen Zijn voeten terwijl dat niet aan Maria veroorloofd werd, want 
Hij was nog niet teruggekomen om het Koninkrijk op te richten en 
lichamelijk in hun midden te verkeren... Ik geloof dat het duidelijk is 
dat verscheidene bezoeken aan het graf door de vrouwen ons worden 
meegedeeld. Mattheüs 28:2 begint de geschiedenis van de 
opstandingsdag, reeds voor de morgen rolde de hemel de steen weg 
en de bewakers beefden en werden als doden).  

Vers 2. Alleen Mattheüs vertelt over de opening van het graf 
door de hemel, evenals van de schrik van de wachters en hun verhaal 
aan de overpriesters en de leugen van deze laatsten. Zo zien we dat 
ongeloof voortkomt uit de verdorven wil van de mensen; het natuurlijk 
hart wil niet de dingen geloven zoals God ze zegt. Want als de 
schuldige mens geloofd wat God zegt wordt hij schuldig bevonden en 
veroordeelt. Daar hij in zijn trots dit verwijt wil vermijden blijft hij in zijn 
ongeloof, terwijl hij als hij aanneemt wat God van hem zegt op de weg 
van het heil is. De Heer had tot de Joden moeten zeggen: ‘gij wilt tot 
Mij niet komen om het leven te hebben’ (Joh. 5:40).  

Vers 3. Wat zal het zijn als de mensen het oordeel van God 
zullen ontmoeten; Hij wiens heerlijkheid door de engelen weerkaatst 
werd? Het was juist dat de bewakers beefden voor deze hemelse 
majesteit, maar later zien wij hun zedelijke verharding want zij nemen 
veel geld aan om de leugen te verspreiden die hun door de 
overpriesters werden voorgezegd.  

Vers 5. Het is duidelijk dat bij vers 5 een volgende 
omstandigheid begint, geheel onderscheiden van de voorafgaande 
verzen die over de bewakers gaan. De vrouwen waren ‘zeer vroeg om 
Hem te zalven’ gekomen (Mark. 16:1). Zij schrokken van deze 
verschijning (Mark. 16:8, maar de engelen stelden ze gerust: ‘ik weet 
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dat gij zoekt Jezus de gekruisigde’. Die de Heer liefhebben en zoeken 
hebben niets te vrezen. De wereld kan nu evenals toen tegen hen 
zijn, maar zij staan aan de zijde van God en Zijn Zoon en de engelen 
zijn dienende geesten die hen dienen. 

Wat een vrede geeft dat aan het hart de Heer Jezus als 
voorwerp te hebben, vooral zoals wij Hem nu kennen. Niet alleen als 
‘Jezus de gekruisigde’ maar als een opgestane Christus die de dood 
heeft overwonnen en ‘allen heeft bevrijd, die door vreze des doods 
een geheel leven aan de slavernij onderworpen waren’ (Hebr. 2:15). 

Vers 6. ‘Hij is hier niet, want Hij is opgestaan gelijk Hij gezegd 
heeft’. Zij waren onwetend, hun geloof in Hem als Messias hadden de 
waarheden betreffende Zijn verwerping verduisterd, die ze moest 
invoeren in groter zegeningen dan die van het aardse Koninkrijk. Maar 
hun gehechtheid aan Zijn Persoon voerde hen in een nieuw en 
hemels terrein dat de Heilige Geest die op de Pinksterdag op aarde 
gekomen is haar in al Zijn grootheid zou openen. ‘Die zoekt, vindt’ had 
Jezus gezegd. Als men de Heiland zoekt openbaart Hij zich aan de 
ziel op een manier die alles overtreft wat ze kan wensen. De ware 
weg tot geestelijke kennis is liefde tot Christus. Van allen die de Heer 
liefhebben en deze liefde tonen door gehoorzaam het zegt Hij: ‘ik zal 
hem liefhebben en mijzelf aan Hem openbaren’ (Joh. 14:21). 

Vers 6 en 7. Na Zijn opstanding ging de Heer naar Galilea, het 
verachte land van de Joden waar hun vijandschap Hem had geleid 
om tijdens Zijn dienst te verblijven. Daar had Hij naar de profetie van 
Jesaja ‘een groot licht’ verspreid (Matt. 4:16). Daar knoopte Hij Zijn 
betrekkingen weer aan met het overblijfsel, voorgesteld door de 
discipelen. Deze waarheden die in Mattheüs zijn meegedeeld, die 
spreekt over het oordeel van God over de trots van Zijn volk en Zijn 
genade tegenover de kleinen die in de naam van Zijn Zoon geloven. 
Een gelukkige mededeling. Het hart van de Heer is niet veranderd 
hoewel Zijn omstandigheden niet meer dezelfde zijn. Hoewel niet 
meer in het lijden is Zijn liefde voor Zijn zwakke en arme discipelen 
onveranderlijk. In plaats van Zijn lichaam te balsemen zouden de 
godvrezende vrouwen Hem levend zien. Die in de dood lag, 
schijnbaar door de dood overwonnen, was er overwinnend uit 
opgestaan en de Zijnen worden geroepen het toneel van Zijn 
overwinning te beschouwen. ‘Zie ik heb het u gezegd’, ik heb mijn 
boodschap gedaan zegt de hemelbode. Zoals het altijd gaat als 
iemand waarheden ontvangt waarover Hij zich verheugd, kan men ze 
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niet voor zichzelf houden en men wordt een middel om vruchten en 
zegen voor anderen te brengen. Volk vreugde, vermengd met vrees 
door de majesteit van de gebeurtenis die zij hadden bijgewoond 
‘liepen zij heen, om het Zijn discipelen te boodschappen’ (vs. 8). 
Onderweg zagen zij Jezus zelf die zei ‘Wees gegroet’ (vs. 9). Wat een 
vreugde voor haar Hem levend terug te vinden die zij waren komen 
zoeken onder de doden. Wat een vreugde voor alle verlosten als ze 
Hem zullen zien in schitterende heerlijkheid. Mogen ook wij allen 
vuriger dit ogenblik verwachten van onuitsprekelijk geluk en Hem 
trouwer dienen terwijl wij Hem verwachten. 

Vers 9. Merkwaardig dat deze aanbidding hier wordt vermeld 
als door de Heer aangenomen, terwijl Hij deze zelfde dag een gelijke 
hulde weigerde van Maria Magdalena. Mattheüs toont hier dat de 
opgestane Messias zich niet tevreden stelt met in betrekking te treden 
met Zijn discipelen in Galilea. Maar omdat Hij de eredienst van de 
vrouwen aanneemt geeft Hij een onderpand van de persoonlijke 
betrekkingen die Hij zal vestigen met het overblijfsel van Israël, in de 
laatste dagen vlak voor Zijn openbaring in heerlijkheid. Johannes 
daarentegen stelt Maria Magdalena in geestelijk contact met Hem die 
de aarde ging verlaten om naar de Vader op te varen. Hij stelt de 
gelovigen voor als gescheiden van de Joodse betrekkingen wie 
Christus niet meer naar het vlees moesten kennen. De Heer zegt dan 
ook ‘raak Mij niet aan’ (Joh. 20:17). Voortaan moest de eredienst 
gebracht worden aan een onzichtbare Heer in de hemelen, maar door 
het geloof gekend en geopenbaard door de Geest gegeven als gevolg 
van Zijn verhoging in de heerlijkheid. 

Vers 10. Jezus vernieuwt de boodschap van de engelen aan de 
vrouwen, er een kostbaar woord aan toevoegend dat vooral het 
Evangelie van Johannes kenmerkt. De engel zegt: ‘Zijn discipelen’, zij 
die Zijn Woord horen en gehoorzamen. Jezus zegt: ‘Mijn broeders’. 
Door Zijn dood die een einde maakte aan wat de mens kenmerkte in 
Adam, als zondaar en verloren, wordt de gelovige in een nieuwe 
positie geplaatst, die van de opgestane Christus. Hij is met Hem 
verenigd op deze nieuwe en hemelse plaats zodat Christus zich niet 
schaamt hen broeders te noemen. Dit omdat alles wat we als onreine 
en verloren zondaars waren een einde genomen heeft op het kruis. 
Wij hebben deel aan een nieuw leven, een met Hem de laatste Adam. 
Hij kon tot Maria zeggen: ‘ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot 
Mijn God en uw God’. Dus hoewel de hemelse tussentijd van nu, 
ingevoerd in Johannes niet genoemd wordt in Mattheüs, wordt die tijd 
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stilzwijgend bedoeld door de naam broeders, die de Heer na Zijn 
opstanding aan de Zijnen geeft. 

De bewakers brachten een boodschap over aan de 
overpriesters. Een boodschap van oordeel die schrik verwekt. Maar 
de verblinding en verharding van de oversten en van het volk 
openbaren dat zij aanmoedigen te volharden in de boze weg. Het 
toegeschroeide geweten van deze mannen verhinderde het 
getuigenis van de waarheid van de tussenkomst in kracht van de God 
van de heerlijkheid, om de banden van de dood te breken waarin Zijn 
gehoorzame Zoon was afgedaald. Zij verzinnen een grove leugen om 
de opstanding van Hem te verbergen die zij gedood hadden en waarin 
zij voortgaan tot op deze dag. De god dezer eeuw, alle belang 
hebbend om deze waarheid te verbergen, komt hun te hulp om dit 
bedrog te doen aannemen (lees Jes. 44:19-20 ‘is er geen bedrog in 
mijn rechterhand?’). 

De boodschap die de soldaten brachten scheen belangrijk 
genoeg voor de overpriesters om een raad te houden. Ondanks hun 
voorzorgen bevatte het graf niet meer het lichaam van de Heer, er 
had een openbaring van de heerlijkheid van God plaats gehad. De 
enige hulpbron was de soldaten om te kopen door geschenken, om ze 
over te halen te zeggen dat de discipelen Zijn lichaam hadden 
weggenomen terwijl zij sliepen. De wacht bestond in de regel uit 
zestig goed gewapende mannen die wisten dat slaap in dergelijke 
gevallen strafbaar was met de dood. Het onwaarschijnlijke van dit 
verhaal heeft het Joodse volk niet verhinderd het aan te nemen ‘tot op 
de huidige dag’, (vs. 15) omdat de mens liever de leugen geloofd die 
hem geruststelt, dan de waarheid die Hem veroordeelt; ook al doet de 
waarheid hem het middel kennen om aan het oordeel te ontkomen. 

In Mattheüs, Lukas en Johannes vinden wij de discipelen 
vergaderd om de opgestane Heer. Elk Evangelie stelt deze 
vergadering onder een bijzonder karakter voor, in overeenstemming 
met het oogpunt waaronder de persoon van de Heer er in wordt 
voorgesteld. Mattheüs, het Evangelie van de Koning toont ons de 
samenkomst als uitdrukking van de gehoorzaamheid van de 
discipelen ‘die heen gingen naar Galilea naar de berg, waar Jezus 
hen bescheiden had’ (vs. 16). 

Lukas, het Evangelie van de genade geopenbaard in de Zoon 
des mensen, beschrijft de discipelen verenigd als voorwerpen van de 
liefde van Christus; deze liefde die hun harten vervuld, de twee 
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discipelen van Emmaüs komen terug naar Jeruzalem om te spreken 
tot de elven en over de vreugde te dat zij genoten hebben toen zij de 
Heer terug zagen; en Jezus komt in hun midden (Luk. 24:36). 

Johannes stelt de vergadering voor als vrucht van het geestelijk 
inzicht dat aan de discipelen was gegeven, die de familie van het 
geloof vormen en samenkomen op de eerste dag van de week naar 
de gedachte van de Heer. 

In de boodschap van de engelen aan de vrouwen, evenals in 
de boodschap van de Heer, vinden wij het antwoord op de dringende 
behoefte van het hart van de discipelen om de Heer te zien. Een 
behoefte die Hij erkent en waarop Hij antwoordt, terwijl Hij hun beloofd 
dat zij Hem zouden zien in de plaats waar Hij hun een ontmoeting had 
beloofd. In antwoord op hun wens om Hem terug te zien komen als Hij 
in de hemel zal zijn opgenomen, werden twee engelen gezonden om 
hun te zeggen dat Hij zou weerkomen (Hand. 1:11). Veel teksten 
verkondigen deze heerlijke gebeurtenissen aan. Aan hen die Hem 
liefhebben en die verlangen naar het ogenblik van Zijn wederkomst, 
om met allen bevrijd te worden van de noden van dit leven en om bij 
de Heer te zijn. In afwachting van deze gezegende dag hebben wij het 
voorrecht Hem te zien door het geloof, en aanwezig in het midden van 
de Zijnen die samengekomen zijn in Zijn Naam op deze aarde. Het is 
goed te denken aan het gezag en de rechten van de afwezige Heer, 
die niet alleen ons uitnodigt om aan Zijn tafel te zitten in Zijn Naam, 
maar ons beveelt het te doen terwijl Hij ons zegt: ‘doet dit ter 
gedachtenis aan Mij ‘. 

 Dit bevel van de liefde die de gedachtenis aan Zijn dood heeft 
ingesteld, is gezaghebbend voor hen die aan Zijn persoon gehecht 
zijn en die Hij heeft vrijgekocht. Zijn dood en opstanding zijn er de 
grondslag van. Het woord discipelen komt zes keer voor in dit 
hoofdstuk (vs. 7, 8, 9, 13, 16, 19). Discipelen zijn zij die het gezag van 
de Meester erkennen en Zijn onderwijs ontvangen. Markus, het 
Evangelie van de volmaakte dienstknecht spreekt niet over het 
samenkomen van de discipelen omdat de discipelen er worden gezien 
in hun persoonlijk karakter van dienstknechten die de opgestane Heer 
vormde voor de dienst, die Hij hen in Zijn afwezigheid toevertrouwde.  

Vers 16. De Heer had ze bevolen samen te komen op een berg 
en niet in de vlakte. De berg is een verheven plaats en is het beeld 
van de plaats van afzondering en verhoging, ver van de wereld waarin 
de goddelijke genade ons leidt om ons te doen genieten van de 
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gemeenschap van de Heer. Dikwijls is in de schrift de berg een plaats 
van de openbaring van de heerlijkheid van God. Op de Ararat 
(betekent heilig land ) landde de ark. Op Moria offerde Abraham zijn 
zoon Izak en die plaats werd later het bouwterrein voor de tempel 
(Gen. 22, 2 Kron. 3:1). Op Horeb zag Mozes de heerlijkheid van God 
in de braambos en ontving er later de wet (Ex. 3). Sion heeft God 
uitverkoren tot zetel van de Koninklijke heerlijkheid van Zijn Zoon. 
Daar heeft Hij de zegen geboden, het leven tot in eeuwigheid (Ps. 
133). Op de berg der verheerlijking verschijnt de Heer in heerlijkheid 
aan Zijn drie discipelen. Hij zal op de Olijfberg tenslotte verschijnen tot 
bevrijding van Zijn aards volk (Zach. 14:4). 

Vers 17. Zijn belofte (Matt. 18:20) werd vervuld. De discipelen 
die geloofden en gehoorzaamden hadden de vreugde Hem te zien. 
Allen die in Zijn afwezigheid zich aan Zijn Woord onderwerpen zullen 
Zijn tegenwoordigheid verwerkelijken. Wat een groot voorrecht aan de 
gedachte te kunnen beantwoorden van Hem die gestorven is, niet 
alleen om ons te verlossen van het oordeel maar ook om bijeen te 
vergaderen de verstrooide kinderen van God. Hoe zouden we 
werkelijk kunnen wensen met Hem samen te zijn in de heerlijkheid en 
in de samenkomst met de gelovigen, en Hem veronachtzamen op 
aarde? Als wij aan Zijn uitnodiging beantwoorden, Zijn 
tegenwoordigheid te zoeken met de Zijnen en vergaderd te zijn in Zijn 
Naam, zullen wij veel grotere zegen ondervinden dan wanneer wij ons 
tevreden stellen met samen te komen om een toespraak of een 
verklaring van de schrift te horen door de een of andere prediker van 
onze keus. Ongetwijfeld kan de Heer bij gelegenheid van het 
vergaderen om Hem zich van een van de Zijnen bedienen om ons op 
te bouwen door Zijn Woord. Maar deze zegen zal vooral ervaren 
worden door hen die in de eerste plaats gekomen zijn om de 
tegenwoordigheid van de Heer te zoeken in gehoorzaamheid aan Zijn 
Woord en om te beantwoorden aan Zijn uitnodiging.  

Vers 16-20. De discipelen moesten naar Galilea gaan en daar 
zagen ze de Heer. Waarom niet naar de tempel, de plaats waar de 
Heer Zijn Naam had gevestigd en vanwaar de zegen moest uitgaan 
en zich over de hele aarde verspreiden? Een ernstig feit: Zijn 
tegenwoordigheid was daar niet meer, want na Zijn verwerping had de 
Heer gezegd: ‘uw huis worden woest gelaten’ (Matt. 23:38). Een 
nieuwe stand van zaken, hemels en geestelijk werd ingevoerd door 
Zijn opstanding en hemelvaart en werd gevestigd door de Heilige 
Geest die van de hemel gezonden werd op de Pinksterdag om de 
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Gemeente te vormen, het lichaam van Christus op aarde. Allen die er 
deel van uitmaken zijn geroepen Hem te volgen in de weg van 
zelfverloochening. Zij vinden Zijn tegenwoordigheid in een plaats die 
veracht wordt door mensen, die hun eigen godsdienst volgen zonder 
zich om de geboden van de Heer te bekommeren. 

Vooral in Mattheüs dat zich tot de Joden richt vinden wij 
Galilea, door de Joden veracht als een plaats door de Heer gekozen 
om er in Zijn wonderen te volbrengen en er de Zijnen te vergaderen. 
Lukas daarentegen, het Evangelie van de genade voor de volken zegt 
dat de Heer met de zijnen in Jeruzalem was na Zijn opstanding 
(Lukas 24:36) en dat Hij hun beval in Zijn Naam te prediken tot alle 
volken, beginnend te Jeruzalem (24:47). In Zijn wijsheid wil God dat 
de gelovigen uit de heidenen de bijzondere plaats van zegen 
herkennen die Hij bereidt heeft in Zijn raadsbesluit voor Zijn aards 
volk. 

Vers 17. De discipelen werden aanbidders naar de wens van 
de Vader. Maar zij verwerkelijken dit karakter slechts onvolkomen, 
want sommigen ‘twijfelden’. Pas toen de Heilige Geest ze kwam 
dopen tot een lichaam, konden zij van alle onzekerheid bevrijd worden 
en ten volle genieten van de zegen die voortkomt uit de overwinning 
van de Heer. Maar de kiem van het verval van het getuigenis van de 
Gemeente zou spoedig verschijnen. Het ongeloof en de redeneringen 
van het natuurlijk hart verlamden al vroeg de kracht van de Heilige 
Geest. 

Vers 18. Mattheüs geeft alleen deze woorden, want Mattheüs 
doet vooral uitkomen het gezag en de rechten van de verworpen 
Koning. Zijn macht en heerlijkheid worden nu geopenbaard in genade 
ten gunste van hen die zich aan Hem onderwerpen en die Zijn Woord 
aannemen. Later zal God Zijn rechten doen gelden, terwijl Hij Zijn 
vijanden zal leggen tot voetbank van Zijn voeten. ‘In de hemelen’ 
wordt het gezag van de Heer ten volle erkend, terwijl op de aarde dit 
gezag wordt veracht en geloochend; de aarde zal weldra aan Zijn 
oordeel gebracht worden. 

Vers 19. De Heer vestigt Zijn regering nog niet over Israël voor 
wie hij voor een tijd Zijn aangezicht verbergt (Jes. 8:17), door Zijn 
verwerping. Hij vertrouwt Zijn getuigenis aan een getrouw overblijfsel 
dat geniet van de macht die Hij heeft in de hemel en op de aarde en 
waardoor Hij de volken tot gehoorzaamheid van het geloof zal 
brengen. Markus voegt er aan toe: ‘die geloofd zal hebben en gedoopt 
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zal zijn, zal zalig worden’ (Mark. 16:16). Mattheüs legt de nadruk op 
de gehoorzaamheid die aan de verheerlijkte Heer is verschuldigd en 
op de doop die er de uitdrukkingen van is, zonder over het heil te 
spreken. Hij verstaat daaronder dat deze gehoorzaamheid zich tot alle 
volken zal uitstrekken, terwijl in werkelijkheid de boodschap de 
tegenstand van het hart van de mensen ontmoet. Daarom zegt het 
Evangelie van de dienst: ‘die niet geloofd zal hebben, zal geoordeeld 
worden’ (Mark. 16:16). 

‘Gaat dan heen’ zegt de Heer, omdat elk gezag Mij toebehoort 
zal Ik U verdedigen. Hoewel gij zwak zijt, ben Ik sterk. De Joden willen 
de zegeningen die door de Messias zijn gebracht uitsluitend voor 
henzelf houden. Maar de Heer wil dat zij voor alle volken zijn. Dit 
houdt niet in een algemeen heil voor alle mensen, maar een heil ter 
wille van allen (lees Joh. 12:32). 

‘Hen dopend tot de Naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest’. De christelijke doop is het zinnebeeld van onze dood 
met Christus. De dood is de uitdrukking van de aanneming van de 
volle openbaring die God van zichzelf heeft gegeven in de drie 
heerlijke Personen, waaruit de Heilige Drie-eenheid bestaat. Het 
water is het beeld van het oordeel dat aan het kruis een einde 
gemaakt heeft aan de geschiedenis van de zondige mens en dat wij 
door het geloof aannemen. Wij worden geroepen te dopen ‘tot de 
Naam van de Vader’, niet ín de Naam van de Vader, wat betekenen 
zou ‘op gezag van de Vader’. ‘Tot de naam’ spreekt de gedachte uit 
dat wij door geloof de Naam des Vaders aannemen; wij onderwerpen 
ons aan de openbaring die de Vader van zichzelf heeft gegeven in de 
Zoon. Wij ontvangen Zijn onderwijs, wij geloven Zijn Woord, wij 
genieten door het getuigenis van de Heilige Geest van Zijn liefde en 
wij verklaren onszelf met vreugde Zijn kinderen. Wij dopen ook ‘tot de 
Naam des Zoons’. Wij geloven in Zijn heerlijkheid als van de enige 
Zoon van de Vader die in genade op de aarde is gekomen en 
gestorven voor onze zonden. Hij is opgestaan tot onze 
rechtvaardiging en opgenomen in heerlijkheid. Dopen tot de Naam 
van de Heilige Geest betekent eveneens openlijk verklaren dat wij 
Hem erkennen als een goddelijk Persoon, de werkende kracht die in 
de schepping is geopenbaard en in het werk van de wedergeboorte, 
waardoor wij levend gemaakt, geheiligd en met Christus verenigd zijn 
in de heerlijkheid. Zo verklaren wij door de doop ons geloof aan de 
openbaring die door God is gegeven van de grote verborgenheden 
van het christendom. ‘God is geopenbaard in het vlees’, in de persoon 
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van Zijn Zoon. Wij erkennen in de doop het oordeel dat wij hebben 
verdiend en dat onze Heiland heeft gedragen; Hij in wie wij ons 
vertrouwen stellen en die wij belijden als onze Heer. Het geloof voert 
ons in het huis van God. Christus is Heer over Zijn huis. ‘Er is een 
Heer’ (Ef. 4:5). 

Toen Israël door de Rode Zee trok werden de groten en de 
kleinen ‘gedoopt tot Mozes’ (1 Kor. 10:2). Dat wil zeggen dat zij zo 
ook onder zijn gezag werden geplaatst om onderwezen en geleid te 
worden door hem vanwege God. Paulus vraagt aan de Korinthiërs ‘zijt 
gij tot de Naam van Paulus gedoopt?’ (1 Kor. 1:13), dat wil zeggen 
bent u hem toegewijd door deze daad? Behoort gij Paulus toe? Of 
aan de Heer? Zoals de Israëlieten voortaan het gezag van Mozes 
moesten erkennen als hun leider, zo moeten ook wij onderworpen zijn 
aan de Heer. 

De dienst in de Gemeente moet tot doel hebben hen te 
onderwijzen die discipelen zijn geworden door hun onderwerping aan 
de Heer, zoals dit uitgedrukt is door de doop. In overeenstemming 
met het karakter van Mattheüs-evangelie zijn dit de te onderwijzen 
waarheden die de Heer heeft bevolen. De volledige openbaring van 
God in genade, gegeven door de Zoon is gevoegd bij die openbaring 
die Israël moest bewaren in de eenheid van God de Heer, in 
tegenstelling met de valse goden. Jezus beëindigt Zijn onderwijs met 
deze troostende belofte: ‘Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding 
der eeuw’ (vs. 20). Dat wil zeggen tot op het ogenblik dat Hij Zijn 
Koninkrijk zal oprichten. ‘Hij is met ons al de dagen’, in de dagen van 
droefheid en rouw, zowel als in de dagen van vreugde. De ‘eeuw’ 
omvat de hele tijd die verloopt vanaf het tijdstip dat God de mens op 
de proef heeft gesteld door de wet, tot aan de verschijning in 
heerlijkheid die het begin zal vormen van de ‘toekomende eeuw’ of de 
duizendjarige regering (Hebr. 6:5). De tegenwoordige eeuw wordt 
verdeeld in twee delen waarvan het eerste eindigt op het kruis; het 
ogenblik dat de proef van de mens door de wet is geëindigd. Omdat 
de mens God volledig verworpen heeft in Christus heeft God elke 
betrekking met hem verbroken en verklaard hem verloren en 
geoordeeld. Door het werk van de verlossing biedt God hem een 
gratis heil aan door Zijn Woord en Geest. Vanaf het kruis wordt de 
wereld gezien onder de absolute heerschappij van satan, de vorst of 
de ‘god dezer eeuw’ (2 Kor. 4:4), die hij als zijn hoofd heeft gekozen 
(Ef. 6:12). Deze tijd die zich uitstrekt tot aan de verschijning van 
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Christus in heerlijkheid wordt ook genoemd ‘de tegenwoordige boze 
eeuw’ (Gal. 1:4 zie ook 2 Tim. 4:10). 

‘Ik ben met u’. Deze worden herinneren ons aan de Naam 
waaronder de Heer werd geopenbaard bij Zijn komst in de wereld: 
‘Immanuel, God met ons’ (Matt. 1:23; Jes. 7:14). Zijn hemelvaart 
wordt in Mattheüs niet voorgesteld. Het stelt Hem ons voor terwijl Hij 
met de Zijnen blijft tot aan Zijn komst in heerlijkheid en terwijl Hij de 
macht voor hun ontplooit die Hem gegeven is in de hemel en op de 
aarde. Door deze kracht zal Hij al het kwaad doen verdwijnen dat 
deze schepping verontreinigt en zal deze bevrijden van de slavernij 
van het verderf, opdat zij genieten van de vrijheid van de heerlijkheid 
de kinderen Gods. Allen die in Hem geloven kunnen tijdens Zijn 
afwezigheid op Zijn tegenwoordigheid rekenen en zich verheugen in 
de hoop van Zijn heerlijkheid. Mogen ook wij Zijn kostelijke beloften 
verwerkelijken terwijl wij wachten om Hem te zien van aangezicht tot 
aangezicht. Amen, kom Heer Jezus! 
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