
Het evangelie van 
Mattheüs

Een evangelie van kracht



• Thema: Christus is Koning
• Symbool: Leeuw (Op. 4:6-7)
• Auteur: Jood; bekeerde tollenaar
• Lezers: Joden
• Gelovigen samen: Koninkrijk
• Gelovigen apart: discipelen, slaven
• Meer thematisch dan chronologisch



De beloofde Koning, Messias

• ‘opdat vervuld werd (...)’ 14x
• ‘zoals door de profeet (...)’
• ongeveer vijftig rechtstreekse citaten uit 

het Oude Testament
• Ongeveer vijfenzeventig verwijzingen naar 

gebeurtenissen in het Oude Testament

Met Jezus is er niemand minder verschenen dan de beloofde Messias, de 
Christus van God, de Koning van Israël!

Het evangelie begint & eindigt met een koning!



Is Hij ook de Koning van mijn hart?



Koninklijke Redes
‘en het geschiede toen Jezus deze woorden geëindigd had’

• Matt. 5-7: De wetgeving van het koninkrijk
• Matt. 10: Zending van de dienaars van het 

Koninkrijk
• Matt. 13: Gelijkenissen over het Koninkrijk
• Matt. 18: Gedrag van de onderdanen 

onderling in het Koninkrijk
• Matt. 24-25: De Koning komt!

Zo geeft Mattheüs ons meer van het onderwijs van de Heer Jezus,
van de woorden van de Koning, dan andere evangelisten dat doen.



De Koning spreekt !

Luister ik?



Gezagswoorden en -daden

• Mensen: Roeping van de discipelen
• Natuur: Bestraffen van wind en zee

Vervloeking v/e vijgenboom
• Ziekte: Talrijke genezingen
• Dood: Opwekking van dochtertje 

van Jaïrus
• Demonen: Uitdrijvingen

Geeft aan de discipelen

De Koning heeft alle macht !



Indeling (1:1)

• Inleiding (1:1-4:16)

• Deel 1: David (4:17-16:20)
‘Van toen aan …’

• Deel 2: Abraham (16:21-28:20)
‘Van toen aan …’



Inleiding (1:1-4:16)

Aankondiging van de Koning door:

- Geslachtsregister (1:1-17)
- Geboorte en gebeurtenissen daaromtrent (1:18-2:23)
- De heraut: Johannes de Doper (3:1-12)
- Keuring, door:

- God (3:13-17)
- De satan (4:1-11)
- De Schriften (4:12-16)



Deel 1: David (4:17-16:20)
Verbonden met de beloften aan Israël: zending van de 

discipelen naar Israël (Matt. 10:5-6).

4:16: licht aan: Het koninkrijk geopenbaard
16:20: licht uit: Het koninkrijk verborgen

Reden: Verwerping van de Koning
Overgang: 13:1-16:20 (gelijkenissen)

Zoon van David = Salomo, de vredevorst



Deel 2: Abraham (16:21-28:20)
Verbonden met de belofte voor de hele wereld: zending 

van de discipelen tot alle volken (Matt. 28:19).

Zoon van Abraham = Isaak, het offer
Rechtstreeks van Caesarea Filippi (Matt. 16:13, 21), door 

Galilea (Matt. 17:22) en Judea (Matt. 19:1), naar 
Jeruzalem (Matt. 20:17; 21:1).

Aankondiging van de verwerping:
16:21; 17:22-23; 20:17-19

Geen openlijke aankondiging van het koninkrijk meer!



De Koning verworpen
• Volk (8:34, 11:16-24)
• Farizeeën (oa. 9:3, 11, 34, 12:14, 24)
• Schriftgeleerden (12:38)
• F en S uit Jeruzalem (15:1)
• Saduceeën (16:1)
• Overpriesters (21:15)
• Oudsten van het volk (21:23)
• Herodianen (22:16)
• Hogepriester (26:3)



Ken ik verwerping?
Ben ik een zichtbaar onderdaan 

van de Koning?

Matt. 10:24-25



De Koning zendt (28:18-20)

• Belofte: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde

• Opdracht: ga dan heen tot al de volken

• Belofte: Ik ben met u al de dagen



Wat ga ik doen voor mijn 
Koning en zijn koninkrijk?
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