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WOORD VOORAF 
 

Een studie van het leven van Jezus betekent in het bijzonder een studie van de vier 

evangeliën. De vier evangelisten hebben, ieder op zijn eigen wijze en onder de inspiratie van 

de Heilige Geest, de gebeurtenissen vastgelegd die plaatsvonden tijdens de aardse bediening 

van de Heer Jezus. 

 

Wat het leven van Jezus zo uniek maakt is, dat dit het enige menselijke leven op aarde 

geweest is dat perfect naar de wil van God was. Toen de volheid van de tijd gekomen was 

werd Hij door God de Vader uitgezonden in de wereld om het werk te doen dat de Vader Hem 

had opgedragen. Hij was het zondeloze Lam van God die Zich gaf voor de zonden van de 

wereld. Hij zit nu als opgestane en verheerlijkte Heer aan de rechterhand van de Vader en Hij 

zal spoedig terugkomen en Zijn Koninkrijk hier op aarde oprichten. Het voorbeeld dat Hij 

heeft nagelaten is heden ten dage nog een inspiratiebron voor miljoenen gelovigen en het is 

mijn wens dat ook deze studie daaraan volop meewerkt. 

 

Bij de behandeling van de verschillende gebeurtenissen in het leven van Jezus is geprobeerd 

om de chronologie in acht te nemen. Dat is echter niet eenvoudig omdat de evangelisten dit 

zelf niet steeds consequent deden. Van Matteüs is bijvoorbeeld bekend dat hij soms een 

onderwerpsvolgorde hanteert in plaats van een chronologische volgorde. Dit kan nogal eens 

aanleiding geven tot verwarring. 

Ik heb zoveel mogelijk de chronologie gebruikt die voorgesteld wordt in de Chronological 

Study Bible . Ik ben daar slechts van afgeweken als er een volgorde wordt voorgesteld die 

m.i. niet juist is. Het één en ander betekent niet dat in deze studie de perfecte chronologische 

volgorde aanwezig is. Ook onder bijbeluitleggers komt men verschillen van inzicht tegen met 

betrekking tot de chronologie in de evangeliën. 

 

In deze studie wordt ook enige aandacht besteed aan de verschillen tussen de vier evangeliën 

(zie hiervoor in het bijzonder de laarste paragraaf van elk hoofdstuk). Alle vier de 

evangelisten hebben hun eigen weergave van de gebeurtenissen. Dikwijls komen deze goed 

overeen, maar ook zijn er soms behoorlijke verschillen. In het bijzonder verschilt het 

Johannes-evangelie van de overige drie, de zogenaamde synoptische evangeliën.  

 

Verschillen zijn niet hetzelfde als tegenstrijdigheden. Ik ben geen zaken tegengekomen die ik 

als absoluut tegenstrijdig zou willen kenmerken, al is harmonisatie soms wel lastig. Ik 

onderschrijf dat heel de Schrift van God is ingegeven (2 Tim. 3:16, Herziene Staten 

Vertaling). Dat de  manuscripten, waarop de verschillende vertalingen zijn gebaseerd 

onderlinge afwijkingen laten zien is echter een menselijke zaak en heeft niets te maken met de 

inspiratie van de Heilige Geest. Veelal is men nu in staat om nauwkeurig tot een betrouwbare 

tekst te komen en waar vragen blijven bestaan, betreft dit, voorzover ik weet, nooit essentiële 

geloofszaken.  

 

Een gegeven uitleg van een tekst of bijbelgedeelte is gebaseerd op persoonlijk inzicht, een of 

ander commentaar of ook een mengvorm van beide. Natuurlijk kan de lezer een andere en 

mogelijk ook betere uitleg hebben. Laten we steeds respectvol omgaan met elkaars inzichten. 

 

 

                                                                                                                              Hans Dercksen                                                                                                                  

                                                                                                        Zoetermeer, september 2017 



 

 

GERAADPLEEGDE LITERATUUR, NOTATIE 
 

Bij het schrijven van deze studie  zijn verschillende bronnen gebruikt. Vooral gebruikt zijn 

een aantal commentaren uit de Logos 6 Bible Software en wel in het bijzonder de Tyndall 

Commentaries (Old en New Testament) en de Baker New Testament Commentary. Hiernaast 

is ook veel en dankbaar de Studiebijbel (online-versie) geraadpleegd. Dit mooie commentaar 

geeft een schat aan informatie waaronder ook de grondtekst met de transliteratie. 

Voor de chronologie is, met toestemming, gebruik gemaakt van de Chonological Study Bible 

(NKJV). In het voorwoord is hier al op gewezen. 

 

De verwijzing naar een commentaarbron, is aangegeven met een index (subscript). Aan het 

einde van elk hoofdstuk vindt men de verwijzingen per hoofdstuk. Bij de Studiebijbel is 

steeds  de gebruikte tekst aangegeven en ook, omdat dit werk steeds steeds ge-update wordt,  

de maand en het jaar. Bij gebruik van de Logos 6 Bible Software is alleen de bron 

aangegeven. Het commentaar wordt dan gevonden bij de betreffende tekst.  

 

Het geheel van de studie is opgebouwd uit 109 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is voorzien van 

een titel en staat  op zichzelf. Een hoofdstuk  is weer opgedeeld in sub-hoofdstukjes waarbij 

meestal begonnen wordt met een inleiding. Op deze manier is er naar gestreefd om de 

overzichtelijkheid en leesbaarheid te bevorderen. Verder is geprobeerd om de schrijfstijl 

eenvoudig te houden. Ook zal het de lezer opvallen dat sommige hoofdstukken uitvoeriger en 

ook verhalender zijn dan andere. De reden hiervan is meestal dat deze hoofdstukken 

gebaseerd zijn op predikingen van ondergetekende. 

 

De bijbelvertaling die standaard gebruikt is, is de NBG-vertaling van 1951.  

 

Een aanduiding als (12) betekent het twaalfde vers van het betreffende hoofdstuk. Staat er 

4:12 dan wordt het 12e  vers uit hoofdstuk 4 bedoeld van het bijbelboek dat aan de orde is.  

 

Naast de inhoud aan het begin van dit document is er ook een overzicht gegeven van de 

gehanteerde chronologie met de bijbehorende parallelgedeelten. De roodgemaakte 

tekstverwijzing in elke rij geeft het bijbelgedeelte weer dat gebruikt is. De andere 

verwijzingen hebben betrekking op de parallelgedeelten.  

 

De kaartjes zijn gemaakt met het software programma Bible Mapper 5.0. Het enkele plaatje in 

de studie is vrij van copyright. De studie is in de eerste plaats geschreven voor de 

Pinkstergemeente Morgenstond te Zoetermeer. Anderen zijn ook vrij om deze studie te 

kopiëren op voorwaarde dat het gebruik zich beperkt tot  niet-commerciële doeleinden. 
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SCHEMA  CHRONOLOGIE MET PARALLELGEDEELTEN 

 

NR.   MAT.   MAR.   LUK.   JOH.   OMSCHRIJVING 

                      

0               01:01-01:18   het eeuwige Woord 

                      

1           01:01-01:04       voor Teofilus 

                      

2           01:05-01:80       Zacharias en Elisabeth 

                      

3   01:01-01:17               geslachtsregister van Jezus (M) 

                      

4   01:18-01:25       02:01-02:07       geboorte van Jezus 

                      

5           02:08-02:20       de herders 

                      

6           02:21-02:38       Jezus in de tempel 

                      

7   02:01-02:21               naar Egypte en terug 

                      

8   02:22-02:23       02:39-02:40       naar Nazareth 

                      

9           02:41-02:52       temidden van de leraren 

                      

10   03:01-03:12   01:01-01:08   03:01-03:18       bekeert u 

                      

11   03:13-03:17   01:09-01:11   03:21-03:22       de doop van Jezus 

                      

12           03:23-03:38       geslachtsregister van Jezus (L) 

                      

13   04:01-04:11   01:12-01:13   04:01-04:13       verzoeking in de woestijn 

                      

14               01:19-01:51   Johannes en Jezus 

                      

15               02:01-02:12   bruiloft te Kana 

                      

16               02:13-02:25   de eerste tempelreiniging 

                      

17               03:01-03:36   de nieuwe geboorte 

                      

18               04:01-04:45   de Samaritaanse vrouw 

                      

19   04:12-04:22   01:14-01:20   05:01-05:11       begin bediening Galilea 

 



 

 

 

NR.   MAT.   MAR.   LUK.   JOH.   OMSCHRIJVING 

                      

20       01:21-01:28   04:31-04:37       een demon in de eredienst 

                      

21   08:14-08:17   01:29-01:34   04:38-04:41       Jezus geneest de zieken 

                      

22   04:23-04:25   01:35-01:39           de genezingsbediening breidt uit 

                      

23   05:01-07:29               de bergrede 

                      

24   08:01-08:04   01:40-01:45   05:12-05:16       de genezing van de melaatse 

                      

25   09:01-09:17   02:01-02:22   05:17-05:39       de genezing van de verlamde 

                      

26   12:01-12:14   02:23-03:06   06:01-06:11       Heer van de sabbat 

                      

27   12:15-12:21   03:07-03:19   06:12-06:19       een vervulde profetie 

                      

28           06:20-06:49       de reden van de vlakte 

                      

29   08:05-08:13   

 
  07:01-07:17   04:46-04:56   de hoofdman te Kafarnaüm 

                      

30   11:02-11:19       07:18-07:35       de twijfel van Johannes 

                      

31           07:36-07:50       de zondige vrouw vergeven 

                      

32 

  

12:22-12:50 

  

03:20-03:35 

  

08:19-08:21 

      

venijnige tegenstand 

11:14-11:36 

                        

33 

  

13:01-13-52 

  

04:01-04:34 

  

08:01-08:18 

      

de gelijkenis van de zaaier 

13:18-13:21 

                      

34   08:23-08:34   04:35-05:20   08:22-08:39       twee spectaculaire gebeurtenissen 

                      

35   09:18-09:34   05:21-05:43   08:40-08:56       het dochtertje van Jaïrus 

                      

36   13:53-13:58   06:01-06:06   04:14-04:30       verwerping te Nazareth 

                      

37               05:01-05:47   genezing te Bethesda 

                      

38   09:35-11:01   06:07-06:13   09:01-09:06       uitzending van de apostelen 

                      

39 

  

14:01-14:12 

  

06:14-06:29 

  

03:19-03:20 

      

dood van Johannes de Doper 

09:07-09:09 



 

 

 

 

NR.   MAT.   MAR.   LUK.   JOH.   OMSCHRIJVING 

                      

40   14:13-14:21   06:30-06:44   09:10-09:17   06:01-06:15   de eerste wonderbare spijziging 

                      

41   14:22-14:33   06:45-06:52        06:16-06:21   het is een spook 

                      

42   14:34-14:36   06:53-06:56        06:22-06:71   in Gennesaret en Kafarnaüm 

                      

43    15:01-15:20    07:01-07:23           rein en onrein 

                      

44   15:21-15:31   07:24-07:30           een heiden toont geloof 

                      

45   15:32-15:39    08:01-08:10           tweede wonderbare spijziging 

                      

46   16:01-16:12    08:11-08:26           vergeten broden 

                      

47   16:13-16:28   08:27-09:01   09:18-09:27       Ik zal mijn gemeente bouwen 

                      

48   17:01-17:13   09:02-09:13   09:28-09:36       de berg der verheerlijking 

                      

49   17:14-17:23   09:14-09:32   09:37-09:45        genezing van de bezeten jongen 

                      

50   17:24-18:09   09:33-09:50   09:46-09:50       betaling hoofdgeld, verleidingen 

                      

51                07:1-07:52   naar het Loofhuttenfeest 

                      

52               07:53-08:11   de overspelige vrouw 

                      

53                08:12-08:59   twistgesprek met de Joden 

                      

54                09:01-09:41   de blindgeborene 

                      

55               10:01-10:21   de goede herder 

                      

56   08:18-08:22       09:51-09:62       kosten discipelschap 

                      

57   11:20-11:30       10:01-10:24       steden die zich niet bekeerden 

                      

58           10:25-10:37       de barmhartige Samaritaan 

                      

59            10:38-10-42       Martha en Maria 
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60           11.01-11.13       leer ons bidden 

                      

61           11:37-12:12       huichelarij van de geestelijkheid 

                      

62           12:13-12:34       rijk zijn in God, bezorgdheid 

                      

63           12:35-12:59       goede of slechte slaaf? 

                      

64           13:01-13:09       bekering duldt geen uitstel 

                      

65           13:10-13:17       een geest van zwakheid 

                      

66           13:22-13:35       strijdt om in te gaan 

                      

67           14:01-14:24       lessen bij een maaltijd 

                      

68            14:25-14:35       kosten discipelschap 

                      

69   18:10-18:14       15:01-15:32       God zoekt het verlorene 

                      

70           16:01-16:32       gelijkenissen over bezit 

                      

71   18:15-18:35       17:01-17:10       zonde en vergeving 

                      

72           17:11-17:19       genezing van tien melaatsen 

                      

73           17:20-17:37       die grote dag 

                      

74           18:01-18:14       gelijkenissen over gebed 

                      

75   19:01-19:15   10:01-10:16    18:15-18:17       echtscheiding, kinderen 

                      

76   19:16-19:30    10:17-10:31   18:18-18:30       rijkdom en discipelschap 

                      

77    20:01-20:16               oneerlijke beloning? 

                      

78                10:22-10:42   het feest van de tempelvernieuwing 

                      

79               11:01-11:57    de opwekking van Lazarus 
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80   20:17-20:28   10:32-10:45   18:31-18:34       de eerste onder u 

                      

81   20:29-20:34   10:46-10:52   18:35-19:27       gebeurtenissen rond Jericho 

                      

82   26:06-26:13   14:03-14:09        12:01-12:11   zalving te Betanië 

                      

83    21:01-21:11    11:01-11:10    19:28-19:44   12:12-12:19   de intocht in Jeruzalem 

                      

84   21:12-21:17   11:15-11:19   19:45-19:48       de tempelreiniging 

                      

85   21:18-21:22   
11:11-11:14 

          de verdorde vijgeboom 
11:20-11:26 

        

 

            

86   21:23-21:32   11:27-11:33   20.01-20.08       krachtens welke bevoegdheid? 

                      

87   21:33-22:14   12:01-12:12   20:09-20:19       onrechtvaardige pachters 

                      

88   22:15-22-22   12:13-12:17   20:20-20:26       een strikvraag 

                      

89   22:23-22:33   12:18-12:27   20:27-20:40       vraag van de Sadduceeën 

                      

90   22:34-22:46   12:28-12:37   20:41-20:44       het grote gebod 

                      

91   23:01-23:39    12:38-12:44   20:45-21:04       kijk uit voor de schriftgeleerden 

                      

92    24:01-24:35    13:01-13:31   21:05-21:33       rede over de laatste dingen 

                      

93   24:36-25:46   13:32-13:37   21:34-21:38       wees klaar 

                      

94               12:20-12:50    de graankorrel in de aarde 

                      

95   
26:01-26:05 

  
14:01-14:02 

  22:01-22:06       Jezus moet sterven 
26:14-26:16 14:10-14:11 

                      

96   26:17-26:29   14:12-14:25   22:07-22-30    13:01-13:35   het laatste avondmaal 

                      

97   26:30-26:35   14:26-14:31   22:31-22:38    13:36-13:38   de verloochening voorzegd 

                      

98               14:01-16:33   Jezus gaat afscheid nemen 

                      

99                17:01-17:26   het Hogepriesterlijk gebed 
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100   26:36-26:56   14:32-14:52   22:39-22:53    18:01-18:11   in Getsemane 

                      

101   26:57-26-75   14:53-14:72   22:54-22-71   18:12-18:27   de veroordeling van Jezus 

                      

102   27:01-27:31   15:01-15:20   23:01-23-25   18:28-19:16   voor Pilatus 

                      

103   27:32-27:56   15:21-15:41   23:26-23:49   19:17-19:37   de kruisiging 

                      

104   27:57-27:66   15:42-15-47   23:50-23:56   19:38-19:42   de begrafenis van Jezus 

                      

105   28:01-28:08   16:01-16:08   24:01-24:12   20:01-20:13   de opstanding 

                      

106   28:09-28:15   16:09-16:11       20:14-20:18   de grote leugen 

                      

107       16:12-16:14   24:13-24:49    20:19-20:31   verschijningen van Jezus 

                      

108   28:16-28:20   16:15-16:18        21:01-21:25   de grote opdracht 

                      

109       16:19-16:20   24:50-24:53       de hemelvaart 
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000. Joh. 01:01-01:18 Het eeuwige Woord            
 

 

0.0 Het Woord was er in den beginne (1-3) 

 

Ergens las ik dat er een tijd was dat Jezus van Nazareth er niet was, maar er was nooit een tijd 

dat het Woord (Jezus) er niet was. De apostel Johannes geeft ons een bijzonder inzicht in de 

pre-existentie van Jezus. Hij was er al in den beginne ook voordat er maar iets geschapen 

werd (3). In Kol. 1:15-17 staat: 

 

15 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. 

16  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 

zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen 

zijn door Hem en voor Hem geschapen. 

17  En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. 

 

God heeft door Jezus alles geschapen. Deze gedachte wordt ook uitgedrukt in Heb. 1:2: 

 

…die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld  (het heelal) 

geschapen heeft. 

 

Bij een twistgesprek met de Joden zegt Jezus: 

 

Joh. 8:58  Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Eer Abraham was, ben  Ik. 

 

Let wel dat er niet staat: “was Ik er al”. Hiermee benadrukt Jezus dat Hij boven de tijd 

verheven is. In Micha 5:1 staat: 

 

En u, Bethlehem-Efratha,  al bent u klein onder de duizenden van Juda,  

uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.  

Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. 

 

In dit hoofdstuk wordt Jezus nog het Woord genoemd. Verder komt het niet meer voor in de 

evangeliën. We lezen het ook nog een keer in Opb. 19:13. 

 

Er staat ook: 

 

1. Het Woord was bij God en het Woord was God 

 

Hieruit blijkt dat we het Woord (=Jezus) moeten onderscheiden van God de Vader. 

Sommigen passen Spr. 8:27-30 toe op Jezus. Maar dan krijgen we toch problemen met Spr. 

8:22 en 23, want is de Heer Jezus ooit tot aanzijn geroepen? Het lijkt me dat we dit niet zo 

kunnen toepassen. Wel kunnen we zeggen dat Spr. 8:22-30 ook van toepassing zijn op Jezus, 

maar verder moet men het gedeelte vooral zien als een personificatie van de wijsheid. 

 

Een Engelse vertaling (The New Testament in plain English) heeft:  

 

And the Word was face to face with God 
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Dit duidt op de meest diepe relatie tussen Jezus en de Vader. Zie ook vers 18: 

 

De eniggeboren Zoon die aan de boezem des Vaders is 

 

0.1 Licht en leven (4-10) 

 

Vers 4 is wat moeilijk. Dat uit het Woord het leven voortkomt (fysiek en geestelijk) is 

duidelijk. Zie ook Joh. 5:26. Maar wat betekent:  

 

het leven was het licht der mensen ? 

 

Mogelijk betekent het dat uit het leven dat Jezus heeft en geeft alle mensen hun bestaan 

hebben te danken (licht = (in dit geval) gemanifesteerd leven).  

 

In vers 5 lijkt het licht betrekking te hebben op de Heer Jezus. Hij kwam in onze duistere 

wereld en de duisternis heeft dit licht niet kunnen overwinnen,  

 

In de verzen zes tot en met acht wordt er gesproken over de wegbereider van de Heer Jezus: 

Johannes de Doper. 

 

0.2 Kinderen Gods worden (11-13) 

 

De Heer Jezus werd door het Joodse volk niet aangenomen. Maar degenen die Hem hebben 

aangenomen, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Zo’n kind moet in 

geestelijke zin nog wel volwassen worden en dat is een proces van langdurige groei. De term 

‘zonen van God’ komen we bij Johannes niet tegen.  

Bij de apostel Paulus vindt men wel de uitdrukking ‘zonen (en dochters) van God’, zie (Rom. 

8:14, 19; 9:26; 2 Kor. 6:18; Gal. 3:26; 4:6–7). 

 

Degenen die Hem aannamen zijn uit God geboren. Deze wedergeboorte komt in Joh. 3 aan de 

orde. Tegenover de geestelijke geboorte staat de natuurlijke geboorte. De uitdrukkingen ‘uit 

bloed’ (vroeger dacht men dat voortplanting te maken had met het mengen van bloedsoorten), 

‘uit de wil van een man’ of ‘uit de wil van het vlees’ hebben alle betrekking op de natuurlijke 

geboorte. 

 

0.3 Het heeft onder ons gewoond (14) 

 

Hoe kwam het Woord de wereld van mensen binnen? Het Woord werd zelf mens (14) en 

heeft onder ons gewoond. Voor wonen wordt een woord gebruikt (σκηνοω =’eskenosen’) dat 

letterlijk betekent : ‘zijn tent opslaan’ of ‘tabernakelen’. Normaal worden voor ‘wonen’ 

andere woorden gebruikt: κατοικεω = ‘katoikeo’ of  μονη = ‘mone’. 

We woorden dus herinnerd aan de tijd dat God woonde in de tabernakel (= tent der 

samenkomst)  te midden van 12 stammen van Israël: 

 

Ex. 40:34   En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN 

vervulde de tabernakel, 
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Ook hier werd de heerlijkheid van God zichtbaar. Het is steeds Gods wens geweest om te 

wonen te midden van zijn volk: 

 

2 Kor. 16:6b: Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal 

onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

 

Johannes zegt ook van Jezus: 

 

14 We hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd 

 

Heeft dit betrekking op de verheerlijking op de berg (Mat. 17:1-13) of wordt een heerlijkheid 

bedoeld die steeds zichtbaar was in de bediening van de Heer Jezus? Ik neem aan dat beide 

bedoeld worden. Het was een heerlijkheid zoals alleen de Vader kon geven en de 

bijbehorende hoofdkenmerken van Zijn bediening waren genade en waarheid.  

Ook Johannes de Doper erkende Zijn pre-existentie. 

 

0.4 Genade en waarheid (15-17) 

 

God gaf door Mozes de Thora, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus gekomen. De 

zegen van de genade en waarheid is meer dan de zegen die de Thora bracht. De 

eerstgenoemde zegen toonde heel duidelijk, door de Zoon, hoe de Vader was en is (18). De 

bedeling van de wet liet dit veel minder zien. Verder leefde Hij de Thora volkomen na en 

bracht ook de diepere betekenis aan het licht. 

 

0.5 Opmerkingen 

 

Nog twee opmerkingen: 

 

1. In vers 17 wordt  het Woord voor de eerste maal geïdentificeerd als Jezus Christus. 

 

2. De NBV vertaalt vers 18 met: 

 

18  Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van 

de Vader rust, heeft hem doen kennen. 

 

Deze vertaling noemt ook nog het God-Zijn van Jezus. De GNB en de NIV hebben 

soortgelijke vertalingen. Een dergelijke vertaling berust op een aantal handschriften. De 

meeste vertalers hebben niet voor deze handschriften gekozen omdat deze naar hun mening 

minder goed past bij de context.  
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001. Luc. 01:01-01:04 Voor Teofilus      
 

1.0 Inleiding 

 

Lucas, arts en historicus, is de schrijver van het gelijknamige boek en ook het boek 

Handelingen (vergelijk Hand. 1:1 met de eerste vier verzen van Lucas). Zijn naam komt maar 

op drie plaatsen voor in het NT (Kol. 4:14, 2 Tim. 4:11 en Film. 24). 

 

Lucas heeft zich ten doel gesteld om alle gebeurtenissen rond de Heer Jezus nauwkeurig en 

geordend te boek te stellen. Hij beseft dat velen hier ook al mee bezig zijn geweest, maar 

Lucas doet dit voor een zekere Teofilus (liefhebber van God). Er wordt hier niet uitgelegd wie 

hij was maar we weten wel dat hij al onderwezen was over zaken die met het geloof te maken 

hebben. Door het werk van Lucas zal zijn geloof meer fundament krijgen. 

 

Lucas is overigens zelf geen ooggetuige geweest. Hij heeft wel gebruikgemaakt van 

ooggetuigen en dienaren van het Woord om het één en ander te kunnen opschrijven. Maar 

door dit alles heen werkte de Heilige Geest en zorgde ervoor dat het boek Lucas opgenomen 

werd in de canon van het NT. 

 



Hoofdstuk 2                                                      002. Luc. 01:05-01:80 Zacharias en Elisabeth          

Het leven van Jezus                                            002                                                                 22 

 

 

002. Luc. 01:05-01:80 Zacharias en Elisabeth    
 

2.0 Aankondiging geboorte Johannes de Doper (5-25) 

 

De geschiedenis van Zacharias en Elisabeth speelt in de dagen van Herodes die door de 

Romeinse bezetter over een groot deel van het land was aangesteld (37 BC – 4 BC). Zie 

onderstaand kaartje. Hij was de koning die de tweede tempel herbouwde maar ook was hij de 

koning die verantwoordelijk was voor de kindermoord te Bethlehem.  

 

Het oudere echtpaar (beiden zijn afkomstig uit een priestergeslacht) is de leeftijd gepasseerd 

waarop er nog kinderen gekregen worden. Het zal zeker voor Elisabeth pijnlijk geweest zijn 

(25). Onvruchtbaarheid werd dikwijls als een straf van God gezien.  Hier kwam nog bij dat 

kinderloosheid ook betekende dat je geen zorg had voor de oude dag. Vaak werd er ook door 

Joodse leraren op aangedrongen dat een man zou scheiden van zijn vrouw als deze 

onvruchtbaar bleek. In ieder geval was hier geen sprake van een straf van God omdat het 

echtpaar in Gods ogen 

rechtvaardig was. 

 

In die tijd waren er 24 

priesterafdelingen om dienst te 

doen in de tempel. Elke 

priesterafdeling deed ongeveer 

twee weken per jaar dienst in de 

tempel. Door het lot werd 

aangewezen welke priester die 

dag dienst zou doen bij het 

reukofferaltaar. Het reukoffer 

werd tweemaal per dag gebracht 

(eenmaal voor het eerste offer en 

ook eenmaal na het laatste offer). 

Verder was er bepaald dat een priester maar eenmaal in zijn hele leven (!) dienst mocht doen 

bij het reukofferaltaar. Vele priesters zullen deze dienst dus nooit verricht hebben en verder 

hadden de meeste priesters ook een seculiere baan erbij. 

 

Maar op die dag krijgt Zacharias (uit de priesterafdeling van Abia) tijdens het verrichten van 

zijn dienst bezoek van de aartsengel Gabriel. Deze engel vertelt hem dat zijn gebed is 

verhoord al is het niet duidelijk welk gebed. Het meest aannemelijk is het gebed om een kind 

omdat er meteen achterstaat dat zijn vrouw een zoon zal baren. Het kan zijn dat Zacharias hier 

allang niet meer voor bad maar dat God zijn gebeden uit het verleden alsnog honoreerde. Je 

kunt zeggen dat God wachtte op een goede gelegenheid (in verband met de geboorte van 

Jezus) om het gebed te verhoren. 

 

De naam van het kind is Goddelijk bepaald: Johannes. Hij zal geen wijn of sterke drank 

mogen drinken (Jezus dronk nog wel wijn) en hij is verder de enige persoon in de Bijbel die 

van de moederschoot vervuld zou worden met de Heilige Geest. Verder worden van Johannes 

verschillende dingen gezegd: 
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- er zal blijdschap en vreugde zijn voor de ouders en velen zullen zich verblijden zich over de 

geboorte 

- hij zal groot zijn voor de HERE (!) 

- door hem zullen velen van het volk zich bekeren 

- hij zal voor Hem uitgaan in de geest en kracht van Elia, de harten der vaderen zullen zich 

bekeren tot de kinderen (de meest recht toe recht aan verklaring is dat de vaderen hun 

kinderen weer echt gaan opvoeden) en ongehoorzamen zullen zich keren tot de 

bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. 

 

Zacharias wordt tijdelijk gestraft voor zijn ongeloof en zal een tijdlang niet kunnen spreken. 

Blijkbaar heeft hij ook dagen van dienstwerk (23). 

 

Ondertussen is Elisabeth zwanger geworden. Het is niet helemaal duidelijk waarom ze zich 

vijf maanden verborg. Mogelijk wilde ze pas weer tevoorschijn komen als goed duidelijk 

werd dat de engel inderdaad aldus had gesproken. 

 

2.1 De aankondiging van de geboorte van Jezus (26-38) 

 

Wat betekende ‘ondertrouwd’ zijn (vers 27)? Ondertrouwd zijn in de Joodse wet gaat heel wat 

verder dan ons ‘ondertrouwd zijn’. Het ondertrouwd zijn duurde ongeveer een jaar en het was 

bindend. Het kon alleen ontbonden worden door de dood of door scheiding zoals bij een 

volledig huwelijk. In Mat. 1:19 wordt Jozef in de toestand van het ondertrouwd zijn al de man 

van Maria genoemd. Tijdens het ondertrouwd zijn woonde de vrouw in het huis van haar 

vader. Het huwelijk was compleet zodra de man zijn ondertrouwde vrouw, na een publieke 

ceremonie in zijn huis nam. Dan kon ook de gemeenschap plaats hebben. In vers 27 wordt 

Maria tweemaal maagd genoemd en daarmee wordt extra benadrukt dat het zwanger worden 

van Maria geen menselijke oorzaak had. 

 

Van het kind worden verder drie zaken genoemd: 

 

- Hij zal de naam Jezus krijgen. In Mat.. 1:21 wordt verklaard waarom:  

 

Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden 

 

De naam Jezus (Hebr. Yeshua) betekent letterlijk: JHWH is/schenkt heil (redding). 

 

-  32 Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God zal Hem de 

troon van Zijn vader David geven. 

 

 Wat wordt hiermee bedoeld? In 2 Sam. 7:12 ev. belooft God aan David een koning wiens 

koningschap en troon voor immer bestendig zullen zijn. Dit kan alleen maar betrekking 

hebben op de Messias. 

 

- 33 Hij zal koning zijn over het huis van Jakob (= Israël) tot in eeuwigheid en aan Zijn 

koninkrijk zal geen einde komen. 

 

Er is wat mij betreft geen reden om dit niet letterlijk te nemen: een eeuwigdurend 

koningschap over Israël en over de rest van de wereld (in het Messiaanse Rijk) maar 

doorlopend in de nieuwe hemel en aarde. 
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In tegenstelling met Zacharias reageert Maria niet in ongeloof. Ze heeft alleen het ‘normale 

scenario’ in gedachten en daar is hier geen sprake van. Daarom krijgt ze ook van de engel 

extra toelichting.  Let ook op vers 37. Haar antwoord in vers 38 laat ook duidelijk haar geloof 

zien. 

 

2.2 Maria bezoekt Elisabeth(39-45) 

 

Maria zal kort na deze gebeurtenis naar Zacharia en Elisabeth gereisd zijn (onbekend is om 

welke stad het gaat). Volgens vers 56 is ze ongeveer drie maanden bij Elisabeth gebleven en 

vlak voor de geboorte van Johannes weer teruggegaan. 

 

Het opspringen van het kind in de schoot van Elisabeth is blijkbaar onder de inspiratie van de 

Heilige Geest. Hiermee zou Johannes vanaf de moederschoot vervuld zou worden. Dat 

Elisabeth in de gaten had dat Maria de moeder van de Messias zou worden is blijkbaar ook 

geïnspireerd door de Heilige Geest. Johannes zelf zou later de Messias leren kennen op 

aanwijzing van God (Joh. 1:32). 

 

2.3 De lofzang van Maria (47-56) 

 

Let op het verschil tussen ziel en geest in vers 46 en 47! Het Godsverlangen is een functie van 

de geest maar de gevoelens zijn een functie van de ziel. Zowel de ziel als de geest zijn actief 

in dit lofgezang. In dit lofgezang haalt Maria zaken aan die God in het verleden gedaan heeft. 

 

Wat is de betekenis van vers 54? Israël wordt hier de knecht van God genoemd. God had 

beloofd dat Hij trouw zou blijven aan Israël (zie bijv. Deut. 7:7,8). Maria ziet de komst van 

Jezus (die Zijn volk zou redden van hun zonden) als weer een bewijs van Gods trouw. Het 

lijkt me dat Maria hier nog niet de volledige implicaties van Zijn komst voorzag. 

 

2.4 De geboorte van Johannes de Doper (57-66) 

 

De geboorte van Johannes de Doper is in zekere zin ook spectaculair. In de eerste plaats is er 

de verbazing over het feit dat het kind Johannes gaat heten en niet Zacharias. 

 

Verder zal de verbazing ook groot geweest zijn dat de mond van Zacharias ineens geopend 

werd toen hij de naam van Johannes op het schrijftafeltje geschreven had. Er kwam vrees, 

men merkt dat God aan het werk is. Niet alleen in de naaste omgeving wordt er veel over 

gesproken maar ook in heel het bergland van Judea. De mensen krijgen door dat dit een 

bijzonder kind gaat worden. 

 

2.5 Zacharias profeteert (67-80) 

 

Zacharias wordt nu ook vervuld met de Heilige Geest en gaat nu profeteren. Onmiskenbaar is 

dat zijn profetie een politieke lading heeft. Hij zal waarschijnlijk ook gedacht hebben aan 

bevrijding van het Romeinse juk en van andere vijanden. Deze wens zal echter pas vervuld 
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worden in het Messiaanse Rijk. Daar kunnen we pas in heiligheid en gerechtigheid en zonder 

vrees voor Hem leven. We merken op dat ook de discipelen een dergelijke verwachting 

hadden (Hand. 1:6). 

 

Mogelijk is ook Johannes de Doper zelf in deze verwachting teleurgesteld: 

 

Luc. 7:19  En Johannes riep een tweetal van zijn discipelen tot zich en zond hen naar de Here 

om te zeggen: Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 

 

Vers 79 benadrukt nogmaals de geestelijke duisternis waarin het toenmalige Israël verkeerde. 

 

Van Johannes staat verder dat: 

 

- Hij groeide op 

 

- Hij werd gesterkt in de geest (!) 

 

- Hij verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël 

 

Vooral dit laatste is heel opmerkelijk. Veel afleiding van de  ‘gewone geneugten des levens’ 

om opgevoed te worden tot de grootste der profeten!   
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003. Mat. 01:01-01:17 Geslachtsregister van Jezus   
 

3.0 Algemeen 

 

Een geslachtsregister plaatst de persoon in een tijd, we kunnen zien waar hij of zij van 

afstamt. Zo blijkt uit het geslachtregister van Jezus dat Hij inderdaad (menselijkerwijs 

gesproken) van David afstamt. Zijn aardse vader Jozef is een afstammeling van David. 

 

3.1 Discrepantie met Lucas ? 

 

In Luc. 3:23-38 staat ook een geslachtregister van Jezus, alleen zijn er aanmerkelijke 

verschillen: 

 

1. In Matteüs loopt het register van Abraham tot Jezus en in Lucas van Jezus tot Adam 

 

2. Van Abraham tot David zijn de registers praktisch gelijk, daarna treden aanmerkelijke 

verschillen op 

 

3. In Lucas is Heli de vader van Jozef maar in Matteüs is Jakob de vader van Jozef. 

 

Punt 1 geeft geen problemen. Het Matteüs-evangelie is voornamelijk gericht op de Joden, 

vandaar de afstamming van Abraham terwijl het Lucas-evangelie meer richt op de totale 

mensheid. Daarom gaat de schrijver terug tot Adam. 

 

Voor de punten 2 en 3 zijn tot nu toe geen bevredigende oplossingen gevonden. Verschillende 

mogelijkheden zijn gesuggereerd die de verschillen (gedeeltelijk) zouden kunnen verklaren: 

 

- de uitdrukking ‘een zoon van’ hoeft niet te betekenen een ‘letterlijke zoon van’. Er kunnen 

verschillende geslachten tussen zitten (Jezus was ook geen letterlijke Zoon van David). Ook 

kan het weleens een schoonzoon zijn. 

 

- Het geslachtsregister in Lucas zou niet dat van Jozef zijn maar van Maria. Zo zou blijken dat 

zowel Jozef als Maria afstammen van David. 

 

- Matteüs geeft alleen de afstammelingen van David uit de koninklijke lijn (die op een 

gegeven moment erfgenaam van de troon zouden kunnen zijn) terwijl Lucas alleen de 

bijzondere lijn aangeeft waartoe Jozef behoorde 

 

Zie verder onderstaande verwijzing 1.  

 
 

Verwijzingen 

 

1. Op de christelijke-apologetiek-website: http://carm.org/bible-difficulties/Matthew-mark/why-are-there-

different-genealogies-jesus-Matthew-1-and-luke-3  (aug. 2017) zegt de schrijver: 

 

‘I find it difficult to accept that those who collected the books of the New Testament, and who believed it was 

inerrant, were unaware of this blatant differentiation in genealogies. They must have understood what the 

http://carm.org/bible-difficulties/Matthew-mark/why-are-there-different-genealogies-jesus-Matthew-1-and-luke-3
http://carm.org/bible-difficulties/Matthew-mark/why-are-there-different-genealogies-jesus-Matthew-1-and-luke-3
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historical/cultural context was and had no problem with it.  Even though we cannot ascertain at this time a 

precise explanation does not mean one isn't forthcoming.  After all, archaeological discovers clear up Bible 

"difficulties" on a regular basis.  But, back to our discussion.’ 
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004. Mat. 01:18-01:25 De geboorte van Jezus          
   

4.0 Zwanger voordat…. 

 

Men ging pas samenkomen of samenwonen (en daarna de seksuele gemeenschap) als de 

huwelijksceremonie voltrokken was. Dat Maria zwanger was zou, normaal gesproken, dus 

duiden op hoererij en het is begrijpelijk dat Jozef, die hier wel haar man genoemd wordt, haar 

wilde verlaten (officieel stond zelfs de doodstraf op hoererij maar in de tijd van het NT bleef 

het bij echtscheiding). De rechtvaardigheid van Jozef blijkt uit het feit dat hij barmhartigheid 

verkoos boven recht. 

 

Dat God ervoor koos om de zwangerschap te laten plaatsvinden voor het huwelijk heeft 

natuurlijk alles te maken met Gods plan om de mensheid te laten zien dat Zijn Zoon geen 

menselijke afkomst heeft. Dit wordt nog eens extra bevestigd door vers 25. 

 

God moet via een engel ingrijpen om echtscheiding te voorkomen. Opvallend is dat Jozef 

door de engel ook zoon van David wordt genoemd. Hiermee wordt nog eens extra 

verduidelijkt dat Jezus inderdaad ook de Zoon van David zal zijn als Jozef hem aanneemt als 

zijn zoon. 

 

We lezen hier overigens nergens van een officiële huwelijksceremonie. In vers 24 staat 

eenvoudig dat Jozef zijn vrouw bij zich nam. Een officiële ceremonie lijkt me ook niet goed 

mogelijk. Voor de mensen zou dit, in verband met de zwangerschap van Maria, 

onaanvaardbaar geweest zijn. 

 

4.1 Opdat vervuld zou worden….. 

 

Vers 22 verwijst naar de profetie van Jes. 7:14 : 

 

14  Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd (de NBG heeft hier: 

jonkvrouw) zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. 

 

Deze profetie is duidelijk vervuld met de geboorte van Jezus. Er zijn echter twee problemen 

met deze tekst: 

 

- De Heer Jezus heeft nooit de naam Immanuël gehad 

 

- De context van Jes. 7:14 laat zien dat het hier in eerste instantie niet gaat over de Heer Jezus, 

maar over de geboorte van iemand (die de naam Immanuël zal krijgen) die een teken zijn zal 

voor Achaz. 

 

We hebben hier duidelijk te maken met een profetie die een dubbele vervulling heeft. Éen 

vervulling heeft betrekking op de nabije toekomst. De andere vervulling is zo’n 750 jaar later. 

Inderdaad heeft de Heer Jezus nooit officieel de naam Immanuël gekregen, maar de naam 

geeft wel Zijn functie aan. Door Zijn verlossingswerk is God weer met ons die verlost zijn. In 

Jes. 8:8 duikt weer de naam Immanuël  op en in Jes. 9:5 zien we weer het Immanuël-motief. 
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Verder wordt in Jes. 7:14 voor jonkvrouw het Hebreeuwse woord ’almâ‘ gebruikt. Dit woord 

kan inderdaad ‘maagd’ betekenen, maar het hoeft niet. Het wordt maar zeven maal in het OT 

gebruikt en nergens anders wordt het in verband gebracht met geboorte of huwelijk. Normaal 

zou hier het woord ’iššâ’ (vrouw) gebruikt worden1 . Het gebruik van ’almâ‘ is dus wel 

opmerkelijk en het lijkt er op dat de Heilige Geest hier al de dubbele betekenis bedoelde. 

In Mat. 1:23 wordt het Griekse woord ‘parthenos’ gebruikt dat inderdaad ‘maagd’ betekent. 

De vertalers van de Septuagint (want hieruit citeren de schrijvers van het NT) hebben dus 

goed de profetische betekenis van Jes. 7:14 begrepen. 

 

4.2 Het parallelgedeelte in Luc. 2:1-8 

 

Lucas geeft nog wat gegevens die niet in het vorige gedeelte staan. 

 

Gedurende de regering van keizer Augustus (31 BC-14 AD) werden er in heel het Romeinse 

Rijk volkstellingen gehouden met het oog op het innen van belastingen. Cyrenius (Griekse 

naam: Quirinius) was toen gouverneur van Syrië (hier hoorde ook het gebied van Judea bij).. 

Dit zou echter niet kloppen met historische gegevens die Cyrenius pas in 6 AD gouverneur 

van Syrië laten worden, terwijl we weten dat Jezus geboren is voor de dood van Herodes in 4 

BC. In de ‘New Bible Commentary’ 2 en in de ‘Encyclopedia of Bible Difficulties, Gleason 

Archer, 6e druk, pag. 365’ worden mogelijke oplossingen aangereikt. 

 

In vers 3 staat dat ieder naar zijn eigen stad ging. De eigen stad was de stad waar men 

eigendommen bezat. Het was gebruikelijk bij volkstellingen om mensen te registreren al naar 

gelang hun bezit. Voor Jozef was dit blijkbaar Bethlehem, de stad van David (vers 4). Hij was 

uit dat geslacht en daar had hij blijkbaar nog bezit. 

 

 
Verwijzingen 

 

1. Tyndale Commentaries NT, Logos 6 Bible software 

 

2. New Bible Commentary, Carson D.A.,Logos 6 Bible software 
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005. Luc. 02:08-02:20 De herders          
 

5.0 Inleiding 

 

Een heel bekende en mooie geschiedenis. Misschien is nog wel het meest opvallend dat de 

geboorte van Jezus in de allereerste plaats aan de herders verkondigd wordt. Herders waren 

eenvoudige mensen met een lage sociale status, maar God zoekt hen het eerste op en gebruikt 

hen om het nieuws in de omgeving bekend maken (17). In vers 18 staat dat allen die het 

hoorden zich verwonderden. 

 

De boodschap die aan de herders verkondigd wordt is er één van grote blijdschap voor heel 

het volk. De lang verwachtte Messias was nu geboren. Hoewel de blijdschap inderdaad voor 

heel het volk was zou later blijken dat lang niet iedereen dat ook zou aanvaarden. Hoevelen 

zouden trouwens begrepen hebben dat Hij niet gekomen was om hen te verlossen van hun 

politieke vijanden maar wel van een veel grotere en meer sinistere vijand: de macht van de 

zonde! Zelfs Zijn discipelen hadden dit niet goed door (Hand. 1:6). Merk overigens op dat de 

Heer Jezus in eerste instantie gezonden werd voor de verloren schapen van het huis Israëls 

(Mat. 10:6, 15:24).  

 

We geven verder nog wat aantekeningen over dit gedeelte: 

 

- Let erop dat de herders een teken krijgen. Er waren misschien wel meer baby’s geboren in 

Bethlehem. Maar de Heer Jezus zou gevonden worden in een kribbe en dat was heel 

bijzonder. 

 

- De vraag is hoe vers 14 gelezen moet worden. Onder andere de NIV heeft de goede 

vertaling: 

 

14  "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favour rests." 

 

Op wie rust de genade van God? In de eerste plaats op diegenen die bij Hem horen! Dat 

betekent dus dat de vrede op aarde er niet voor iedereen is. Die vrede is er pas als we 

verzoend worden met God! 

 

- In vers 19 staat dat Maria al deze woorden bewaarde en ze overlegde in haar had. Iets 

dergelijks staat ook in Luc. 2:51. Welke woorden? Ik denk dat we dit ruim mogen nemen en 

dan valt te denken aan: Wat de engel haar had verteld, wat de engel Jozef had verteld, wat de 

herders hadden verteld over hun ervaring en mogelijk nog meer.  

 

Ons hart is de plaats dat ons leven in zekere zin bepaalt (Spr. 4:23) en als we ons hart vullen 

met het woord van God en de getuigenissen van God en aldaar ze overleggen dan zal ons 

leven geestelijke vrucht voortbrengen! 
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006. Luc. 02:21-02:38 Jezus in de tempel          
 

6.0 De besnijdenis van Jezus 

 

De besnijdenis van Jezus was in overeenstemming met de wet: 

 

Gen. 17:12 Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat mannelijk is in uw 

geslachten: zowel wie in uw huis geboren is, als wie van enige vreemdeling voor geld is 

gekocht, doch niet van uw nageslacht is.  

 

Het accent ligt echter op de naamgeving, de baby ontvangt nu officieel zijn naam: ‘Jezus`, in 

overeenstemming met wat de engel gezegd heeft.  

 

6.1. De presentatie in de tempel 

 

Een andere ceremonie, later, was de presentatie in de tempel. 

 

In de eerste plaats was al het eerstgeborene voor de HERE, alleen  mensen en onreine dieren 

moesten losgekocht worden: 

 

Num. 18:15: Alles, wat het eerst uit de moederschoot voortkomt van al wat leeft, hetgeen zij 

de HERE aanbieden, zowel van mensen als van dieren, zal voor u zijn; alleen zult gij de 

eerstgeborenen der mensen loskopen, ook zult gij de eerstgeborenen van de onreine dieren 

loskopen. 16 Wat zijn losprijs aangaat, gij zult hen, zodra zij één maand oud zijn, loskopen 

volgens uw schatting tegen een bedrag van vijf sikkels naar de heilige sikkel; deze bedraagt 

twintig gera.  

 

Er moesten dus vijf shekels betaald worden, maar Lucas vermeldt dit niet. Verder gold er de 

ceremoniële reiniging van de vrouw na een geboorte, zie Lev. 12:1-5. 

 

De NBG heeft het over: ‘hunner reiniging’. Dit zou betekenen dat Jozef ook ceremonieel 

onrein was (mogelijk door aanrakingen) maar de HSV heeft het over ‘haar reiniging’. Ook 

hier was een offer vereist (Lev. 12:6-13). Dat Maria en Jozef met twee duiven kwamen 

betekent dat Maria het offer der armen bracht. 

 

6.2 Simeon 

 

Een bijzondere persoon, deze Simeon. We lezen verschillende zaken over hem: 

 

1. Hij was rechtvaardig en vroom (25). Dit zal niet voor de meeste Joden gegolden hebben 

 

2. De Heilige Geest was op hem (25). Ook dit was niet zo gebruikelijk voor iemand uit de 

bedeling van het OT 
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3. Hij verwachtte de vertroosting van Israël (25). Dat betekent dat Simeon de Messias 

verwachtte en het bijzondere is dat Simeon nu ook, in tegenstelling met veel Joden, de 

Messias gaat herkennen. Veel Joden verwachtten van de Messias dat Hij hen zou verlossen 

van hun vijanden (wat Hij uiteindelijk (!) ook gaat doen). Mogelijk had Simeon deze 

verwachting ook, maar Hij weet ook dat het heil voor alle volken zal zijn (30 en 31). 

 

4. Door de Heilige Geest had hij een belofte ontvangen dat hij niet zou sterven eer hij de 

Christus des HEREN zou hebben gezien (dit betekent niet noodzakelijk dat Simeon oud was). 

Verder had de Heilige Geest hem ook op het juiste moment in de tempel gebracht (27). 

 

5. Simeon gaat nu ook (verder) profeteren (33). Hij zegt eigenlijk vier dingen: 

 

- deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël 

 

De meest voor de hand liggende uitlegging is dat bij Jezus de geesten scheiden. Of men 

ontvangt nieuw leven en wordt wederomgeboren of men verwerpt Jezus en gaat verloren. 

Een tweede, wat minder waarschijnlijke uitleg is at men eerst vernederd moet worden 

(erkennen dat men zondaar is) om dan nieuw leven te ontvangen 1. 

 

- een teken dat weersproken zal worden 

 

voor velen zal de verschijning en de bediening van de Heer Jezus weerstand oproepen 

 

- door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. 

 

 Sommige vertalingen zetten dit tussen haakjes. Het onderbreekt de hoofdzin en de uitspraak 

is persoonlijk voor Maria bestemd. Juist als moeder zal zij ook veel lijden door alles wat er 

met haar Zoon gebeurt. 

 

- de reactie op (het werk en lijden) van Jezus openbaart wat er werkelijk ten diepste in ons 

leeft. 

 

6.3 Hanna 

 

De tweede bijzondere persoon is Hanna (een aantal vertalingen hebben Anna). Uit de 

oorspronkelijke tekst is niet op te maken of ze al 84 jaar weduwe was of dat ze nu 84 jaar oud 

was (zoals de NBG suggereert). Blijkbaar was ze zeven jaar getrouwd geweest voordat ze 

weduwe werd.  

De gemiddelde trouwleeftijd voor meisjes was ongeveer veertien jaar en dat betekent dus dat 

ze betrekkelijk jong weduwe werd. Ze leidde een gedisciplineerd leven van vasten en bidden 

in de tempel (alhoewel we niet lezen dat ze dat meteen deed vanaf haar weduwschap). 

Mogelijk had ze een vertrek in de tempel of woonde ze gewoon elke dienst bij. Deze vrouw 

wordt door de Heilige Geest geleid om bij Simeon te gaan staan als Hij profeteert en ook God 

gaat loven. Verder is ze ook een sprekende getuige voor iedereen die de Messias verwacht. 

 

Hanna heeft een plaats gekregen in de Bijbel. Misschien werd deze vrouw door de toenmalige 

maatschappij alleen nog maar betiteld als ‘niet nuttig meer’. In ieder geval dacht God daar 

heel anders over. 
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Verwijzingen 

 

1. Tyndale Commentaries  NT, Logos 6 Bible Software 
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007. Mat. 02:01-02:21 Naar Egypte en terug 
 

7.0 Inleiding 

 

Het bezoek van de wijze mannen zal enige maanden na de geboorte van Jezus hebben 

plaatsgehad. Maria en Jozef wonen nu in een huis (Mat. 2:11) in Bethlehem (ongeveer 9 km. 

ten zuiden van Jeruzalem).  

Herodes is gestorven in 4 BC. Het kind Jezus zal toen ongeveer twee jaar oud geweest zijn. 

 

7.1 Herodes en de Wijzen uit het Oosten 

 

De wijzen is hier een algemene aanduiding voor ‘magiërs’ astrologen etc. Het zijn mensen 

(mogelijk uit Perzië) die zich begeven hebben op het terrein van de occulte wetenschap. 

Occultisme wordt in de Bijbel sterk afgekeurd maar men kan wel zeggen dat God deze 

mensen ontmoette daar waar ze stonden en hen ook nog een ‘ster’ of een ander soort 

hemellichaam ter beschikking stelde om hen te leiden. We weten niet hoe de wijzen uit de ster 

afleidden dat de koning der Joden geboren is (dat was hun expertise) maar hoe dan ook, het 

klopte. Heeft de ster trouwens iets te maken met de profetie uit Num. 24:17? Het zou kunnen! 

 

Wat een reactie van Herodes (en van ‘geheel’ Jeruzalem). Herodes (van oorsprong een 

Edomiet, dus min of meer een natuurlijke vijand van het Joodse volk) was toch al  bang voor 

rivalen en nu lijkt er daadwerkelijk één geboren te zijn! Zijn positie was, in zijn beleving, 

duidelijk in gevaar! De reactie van de koning en de geestelijke elite zijn in zekere zin een 

voorafschaduwing van de wijze waarop Jezus later door de geestelijke elite ontvangen zou 

worden. Het ‘hulde brengen’ van de wijzen zouden we ook als een voorafschaduwing kunnen 

zien, maar dan van de ontvankelijkheid van de heidenen voor het evangelie. 

 

7.2 Informatie uit de Tenach 

Blijkbaar heeft Herodes toch wel een zeker vertrouwen in de Joodse geestelijkheid en ook in 

de Tenach want via de schiftgeleerden en overpriesters probeert hij te weten te komen waar de 

Christus geboren zou worden. De profetie uit Micha 5:2 wordt dan aangehaald: 

 

2  En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen 

der eeuwigheid. 

 

In de weergave van Mat. 2:6 is deze tekst wat aangepast door er  2 Sam 5:2 in te ‘weven’. 

Hierop was namelijk de profetie van Micha gebaseerd 1. Via de wijzen probeert Herodes nu, 

op een huichelachtige manier, uit te vinden waar het kind zich bevindt. 

 

7.3 De wijzen gewaarschuwd 
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Herodes wil ook te weten komen wanneer de ster geschenen heeft want dan weet hij hoe oud 

het kind nu ongeveer moet zijn en daar kan hij dan in zijn moordplan rekening mee houden. 

De ster wijst de wijzen nu verder de weg, de wijzen vinden het kind en brengen hem hulde. 

Van Godswege worden ze nu in een droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren 

en ze trekken langs een andere weg naar hun land terug. 

 

7.4 Herodes woedend 

 

Een engel verschijnt Jozef in een droom en waarschuwt hem om met moeder en kind naar 

Egypte te trekken en daar te blijven totdat de engel weer zegt dat ze kunnen terugkeren. 

Herodes zal namelijk alles in het werk stellen om het kind te vermoorden. Het kind zal in 

Egypte blijven tot de dood van Herodes. Matteüs citeert nu  Hos. 11:1. Deze tekst heeft in 

eerste instantie betrekking op het natuurlijke Israël, maar krijgt nu ook een bijzondere 

vervulling in  de Heer Jezus.  

 

Herodes beseft nu dat hij misleidt is en is in woede ontstoken. Hij voert nu zijn afschuwelijke 

moordplan uit (voor hem tevergeefs) en vervult daarmee de woorden die door de profeet 

Jeremia gesproken zijn in Jer. 31:15: 

 

15  Zo zegt de HERE: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar 

kinderen, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is).  

 

Matteüs citeert deze tekst als: 

 

18  Een stem is te Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel, wenend om haar kinderen, 

weigert zich te laten troosten, omdat zij niet meer zijn. 

 

Ook hier is weer sprake van een dubbele betekenis. 

 

7.5 De terugkeer 

 

Toen Herodes gestorven was verscheen er engel in de droom van Jozef die hem duidelijk 

maakte dat hij kon terugkeren naar Israël. Merk op dat de engel spreekt over  ‘zij die het kind 

naar het leven stonden zijn dood’ in plaats van alleen ‘Herodes is dood’. Matteüs modelleert 

de uitspraak van de engel blijkbaar naar Ex. 4:19 2. Jozef, Maria en het kind keren nu terug 

naar Israël. 

 
 

Verwijzingen 

 

1. Tyndale Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. Ibid 
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008. Mat. 02:22- 02:23 Naar Nazareth 
 

8.0 Jezus gaat in Nazareth wonen 

 

Archelaüs was de oudste zoon van Herodes de Grote. Hij volgde zijn vader op in 4 BC en 

regeerde tot 6 AD over Judea en Samaria. Hij was niet zo erg als zijn vader, maar toch werd 

zijn regeerperiode gekenmerkt door onrust. Het is daarom begrijpelijk dat Jozef ervoor 

vreesde om zijn zoon te laten opgroeien in een gebied waar Archelaüs de scepter zwaaide. 

Mede door de aanwijzing van God in een droom, koos Jozef voor Nazareth in Galilea. 

Archelaüs werd in 6 AD afgezet door keizer Augustus. 

 

Er is overigens geen tekst uit het OT bekend dat Hij Nazarener zou worden genoemd. Vele 

oplossingen zijn hiervoor gesuggereerd 1.  De meest gebruikelijke uitleg gaat uit van Jes. 

11:1. Hier wordt in de NBG-vertaling het woord ‘scheut’ (staat symbool voor de Messias) 

gebruikt. In het Hebreeuws is dit ‘netser’, dit woord heeft soortgelijke medeklinkers als het 

woord ‘Nazarene’. Hierdoor komt men tot:  De Messias is een Nazarener. 

 

8.1 Parallelgedeelte 

 

In Luc. 2:39 en 40 vinden we het parallelgedeelte. 

 

Merk op dat Lucas niets over de vlucht naar Egypte en de terugkeer vermeldt. Er staat 

eenvoudig: 

 

Luc. 2:39  En toen zij alles volbracht hadden, wat volgens de wet des Heren te doen was, 

keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazaret. 

 

Let ook op dat er staat ‘hun stad’. Het was al de stad van Jozef en Maria voordat Jezus 

geboren was  (Luc. 1:26, 2:4).  

 

Lucas vermeldt vervolgens dat het kind opgroeide, gesterkt werd in de geest, vervuld werd 

met wijsheid en  dat de genade Gods op Hem was. Een paar Engelse vertalingen hebben 

eveneens: gesterkt in de geest (YLT,AKJV,AV) maar de NBG heeft gewoon ‘werd sterk’ en 

de NBV:‘werd krachtig’.  

 
 

Verwijzingen 

 

1. Tyndale Commentaries, Logos 6 Bible Software 
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009. Luc. 02:41-02:52 Te midden van de leraren 
 

9.0 Naar de gewoonte… 

 

Dit is het enige gedeelte in de Bijbel waar een verhaal staat over Jezus tijdens zijn jonge jeugd 

(Hij is nu twaalf jaar).  

 

Alle mannelijke Joden waren volgens de Thora verplicht om driemaal per jaar naar de tempel 

te gaan om daar de drie grote feesten te vieren: het Pascha, het Pinksterfeest en het 

Loofhuttenfeest (Ex. 23:14-17). 

 

Voor veel Joden was het lastig om driemaal per jaar naar Jeruzalem te gaan maar velen 

maakten er de gewoonte van om het (in elk geval) eens per jaar te doen en het lijkt erop dat 

Jozef en Maria ook zo deden. Voor Maria was het bezoeken van de feesten niet verplicht en 

voor een jongen tot en met zijn twaalfde evenmin. 

 

Merk op dat vers 41 het heeft het over de ouders van Jezus terwijl vers 43 spreekt over Jozef 

en zijn moeder. In vers 48 heeft Maria het ‘ over uw vader en moeder’. 

 

9.1 Met angst gezocht 

 

Na het feest blijft Jezus achter  in 

Jeruzalem en Zijn ouders zijn 

hier niet van op  de hoogte. Door 

een misverstand gaan ze Hem 

niet direct zoeken maar later 

keren ze toch terug naar 

Jeruzalem om Hem daar te 

zoeken. Na drie dagen vinden ze 

Hem in de tempel te Jeruzalem. 

In de woorden van Maria klinkt 

verwijt en dat is, menselijkerwijs 

gesproken, begrijpelijk. Het 

antwoord van Jezus is 

veelzeggend (het zijn de eerste 

woorden van Jezus in het 

evangelie van Lucas), Hij noemt hier God, Zijn Vader en Hij had het, in zekere zin, ‘logisch’ 

gevonden dat Zijn ouders wel wisten dat Hij bezig zou zijn met de dingen van God. Maria en 

Jozef begrepen het antwoord van Jezus niet en daaruit blijkt dat het Messias-zijn van hun 

Zoon maar langzaam tot hen doordrong.  Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. 

 

Ons hart is de plaats waar het woord van God zijn stille werk doet, vooropgesteld dat wij het 

ook daar bewaren. Ons hart bepaalt ons doen en laten (Spr. 4:23). Niet voor niets probeert de 

duivel te roven wat in het hart  gezaaid is (Mat. 13:19). 
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9.2 De ontwikkeling van Jezus 

 

Er vallen nog drie zaken op wat het karakter en de ontwikkeling van Jezus betreft: 

 

- Jezus werd gevonden te midden van de leraars. Hij luisterde naar hen en stelde hen vragen 

(46). Deze leergierige houding van Jezus zou ook voor ons een stimulans moeten zijn om ons 

meer te verdiepen in het woord van God. Dat de leraars verbaasd waren over Zijn verstand en 

antwoorden betekende blijkbaar dat de leraars Hem ook vragen stelden. 

 

- De Schrift vermeldt expliciet dat Jezus zijn ouders onderdanig was (47).  

 

- Jezus ontwikkelde zich mentaal, sociaal en geestelijk zeer positief (52). De mensen uit zijn 

omgeving zullen hem ongetwijfeld een ‘aardige man’ gevonden hebben. Van Johannes de 

Doper, zijn iets oudere neef, lezen we niet een dergelijk getuigenis. Van hem lezen we, in dit 

verband, alleen dat hij gesterkt werd in de Geest (Luc. 1:80). 

 

Voor een aantal zal het ‘aardig zijn van Jezus’ niet blijvend zijn geweest. Zijn latere 

bekeringsboodschappen zullen niet weinigen, in het bijzonder de geestelijke elite, afgestoten 

hebben.  
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010. Mat. 03:01-03:12 Bekeert u 
 

10.0 In die dagen 

 

In die dagen is een (wat vage) tijdsaanduiding, maar het lijkt hier terug te verwijzen naar Mat. 

2:23: 

 

…  en, daar gekomen, vestigde hij (dat is Jezus) zich in een stad, genaamd Nazaret, opdat in 

vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij Nazoreeer zou heten. 

 

10.1 De woestijn van Judea 

 

Johannes de Doper predikte in de 

woestijn van Judea (zie plaatje). Dit was 

het gebied tussen de heuvels van Judea 

en de Dode Zee met de benedenloop 

van de Jordaan. De regen, gebracht door 

de winden van de zeekant, werden als 

het ware tegengehouden door de 

heuvels van Judea. Voor de bergen was 

een vruchtbaar gebied en na de bergen 

(de wildernis van Juda), woestijn. 

 

10.2 Bekeert u……. 

 

Vers 2 geeft het centrale onderwerp aan 

van de prediking van Johannes: 

Bekering omdat het Koninkrijk der 

hemelen nabij is.  In verschillende 

profetieën in het OT wordt de tijd van 

de Messias aangekondigd bijv.: 

 

- Jes. 2:1-5  Deze profetie gaat over het vrederijk van de Messias, dat is de periode na de 

wederkomst van de Heer Jezus 

 

- Dan. 7:13,14 Deze profetie gaat over de wederkomst van de Heer Jezus en daarna 

 

- Ps. 2 De Messiaanse psalm. Zie ook i.h.b. vers 8 

 

- Mal. 4:1-5 Hier wordt gesproken over de dag des HEREN. Hier wordt de Messias niet als 

zodanig genoemd. Maar er was wel een verwachting dat de Messias orde en recht zou 

herstellen voor Israël en voor de gehele aarde. Voordat ‘deze dag’ zou aanbreken zou de 

profeet Elia nog gezonden worden. Deze profeet verscheen inderdaad zo’n 400 jaar later 

(Johannes de Doper). Maleachi zal niet zo’n lange tijd hebben verwacht tussen deze profeet 
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en de dag des HEREN (periode rond de wederkomst). Hij had geen zicht op de twee 

verschillende komsten van de Messias. 

 

- Jes. 53 Een zeer bekend hoofdstuk over de Messias in het OT Hieruit blijkt dat de Messias 

eerst een lijdende Messias zou zijn. Later zou Hij ook een triomferende Messias zijn, zie vers 

12. 

 

Voor Johannes de Doper was de tijd van de Messias nu aangebroken. Allerlei zaken die 

daarmee te maken hadden waren begonnen zich te ontwikkelen. Ook Johannes de Doper had 

geen echt inzicht in de twee komsten van de Messias. Later in de gevangenis zal hij, in zijn 

vertwijfeling zeggen: 

 

Mat. 11:3  Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 

 

Om, in zekere zin, deel te hebben aan het  Koninkrijk der hemelen is bekering noodzakelijk. 

Men keert zich af van de zonden en keert zich toe naar God (de Heer Jezus was op dit 

moment nog niet bij het volk bekend).  

 

10.3 De vervulling van Jes. 40:3 

 

Matteüs ziet het optreden van Johannes de Doper als de vervulling van Jes. 40:3: 

 

3   Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een 

baan voor onze God. 

 

Deze tekst had oorspronkelijk betrekking op de terugkeer van Israël uit de ballingschap. 

Matteüs past de tekst nu toe op de komst van de Heer Jezus. 

 

10.4 Johannes lijkt op Elia 

 

Johannes komt ascetisch over. Zijn maaltijden zijn heel natuurlijk en eenvoudig (sprinkhanen 

worden nog steeds gegeten in het Midden-Oosten). In veel opzichten lijkt hij op de profeet 

Elia. Zijn kleding komt overeen (2 Kon. 1:8) en ook zijn plotselinge verschijning. Verder ook 

zijn eenzame leven en compromisloze boodschap. Beiden kwamen ook in botsing met de 

koning en zijn vrouw. De Heer Jezus zal later ook zeggen dat Johannes de Doper de Elia was 

die komen zou (11:14, 17:12 en 13). 

 

10.5 De doop van Johannes 

 

De doop van Johannes trekt heel veel mensen. Blijkbaar hebben ze toch de ‘echtheid’ van zijn 

optreden onderscheiden. Opgemerkt zij dat de doop van Johannes een doop van bekering was 

waarbij ‘berouw hebben’ centraal stond. Matteüs vermeldt niet ‘tot vergeving van zonden’, 

iets wat Lucas en Marcus wel doen. De doop van Johannes was ook ‘om de komende toorn te 

ontgaan’. Mogelijk zag Johannes deze toorn als heel aanstaande. 

Johannes twijfelde duidelijk aan de ‘goede bedoelingen’ van de Farizeeën en de Sadduceeën. 

Wilden ze zich echt laten dopen? De echtheid van de bekering blijkt uit de vruchten. Ook de 
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afstamming van Abraham garandeert niet dat je de komende toorn zult ontgaan. God kan ook 

uit stenen kinderen voor Abraham verwekken (de Hebreeuwse woorden voor stenen en 

kinderen lijken op elkaar). Waar het omgaat is dat je een geestelijke afstamming van Abraham 

bent (d.w.z. je deelt het geloof van Abraham). 

 

10.6 De doop met vuur 

 

Johannes wijst op degene die na hem komt, dat is Jezus. Hij zal een meer effectieve doop  

toepassen: de doop met de Heilige Geest en met vuur. Het vuur duidt hier op een reinigende 

en zuiverende werking , het brandt weg alles wat waardeloos is. Verder brengt de Heilige 

Geest het karakter van Jezus naar voren. Merk overigens op dat Johannes hier nergens spreekt 

over de doop die zijn bekeringsdoop zou gaan vervangen: de waterdoop in de naam van Jezus. 

 

Het vuur wordt in de verzen 10 tot en met 12 in twee betekenissen gebruikt: 

 

- Het vuur van het oordeel (de verzen 10 en 12). Vergelijk ook met: 

 

Joh. 15:6  Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men 

verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 

 

- Het vuur van de reiniging (vers 11). De Heilige Geest zuivert, onze levens en  ‘brandt weg’ 

alles wat waardeloos is. 

 

10.7 Parallelgedeelten in Mar. 1:1-8 en Luc. 3:1-18 

 

Men vindt dezelfde geschiedenis in nog twee andere gedeelten: 

 

1.Mar. 1:1-8 Marcus begint met dit verhaal. Het geeft verder geen nieuwe feiten 

2. Luc. 3:1-18  In de eerste twee verzen vinden we informatie over de verschillende 

regeerders. In de verzen 11 tot en met 14 geeft Johannes wat praktische tips met betrekking 

tot het voortbrengen van goede vruchten. 

Lucas vermeldt ook nog dat het volk in hun hart overlegde of Johannes de Christus was (15). 

Daarop antwoordde Johannes: Ik doop u met water doch Hij die komt.. 

 

Ten onrechte vermeldt de  CSB Joh.1:19-28 als een parallelgedeelte. Joh. 1 gaat namelijk 

over vier opeenvolgende dagen. Duidelijk is dat dan de verzoeking in de woestijn al geweest 

moet zijn. Matteüs 3:1-12 speelt zich echter af voor de verzoeking in de woestijn. 
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 011. Mat. 03:13-03:17 De doop van Jezus 
 

11.0 De doop van Jezus 

 

Ook Jezus komt naar de doop van Johannes en het is begrijpelijk dat Johannes Jezus hiervan 

probeert te weerhouden. De doop van Johannes was immers een doop van bekering en hoe 

kan dat voor Jezus nodig zijn? Toch doopt hij Jezus want (zo vertaalt de GNB): 

 

15  ‘Laat me begaan,’ antwoordde Jezus, ‘want we moeten alles doen wat God van ons wil.’ 

Toen liet Johannes hem begaan.  

 

Vers 16 laat duidelijk zien dat de doop echt een doop door onderdompeling is. De Heer Jezus 

geeft hier een voorbeeld voor al zijn volgelingen opdat ze in zijn voetsporen zullen treden.  

Dat geldt ook voor de doop (zalving) met de Geest: 

 

De zalving met de Geest is de vervulling van de oudtestamentische beloften 1: 

 

Jes. 11:2  En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de 

Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; 

 

Jes. 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft 

mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden 

gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen 

opening der gevangenis; 

 

Een stem uit de hemel bevestigt dat Jezus de Zoon van God is. Er staat hier niet bij wie de 

stem hoorden. 

 

Merk ook op dat hier de drieënige God in actie is. De Zoon laat zich dopen, de Vader spreekt 

uit de hemel en de Heilige Geest daalt neer. 

 

 

11.1 Parallelgedeelten 

 

Er zijn twee  parallelgedeelten: 

 

1. Mar. 1:9-11 Dit gedeelte voegt geen nieuwe  informatie toe. 

 

2. Luc.3:21 en 22 Hier wordt nog vermeld dat Jezus bij de doop in gebed was 

Ten onrechte vermeldt de CSB  Joh. 1:29-34 als een parallelgedeelte. Om een soortgelijke 

reden als in het vorige hoofdstuk al is aangegeven kan dit niet waar zijn 

 
 

 

Verwijzingen 

 

1.StudieBijbel, Mat. 3:13, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

https://online.studiebijbel.nl/
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012. Luc. 03:23-03:38 Geslachtsregister van Jezus 
 

12.0 Wanneer begon de bediening van de Heer Jezus? 

 

In hoofdstuk 3 wezen we al op de verschillen tussen de geslachtregisters in Matteüs en Lucas 

en er werden ook mogelijke verklaringen gegeven. 

 

De vraag die we hier aan de orde stellen is: Wanneer begon de bediening van de Heer Jezus? 

Volgens Lucas was Hij toen ongeveer 30 jaar oud. 

 

Matteüs laat de bediening van de Heer Jezus in Galilea beginnen nadat Johannes is 

overgeleverd en ook na de verzoeking in de woestijn (Mat. 4:12) 

 

Voor Marcus geldt hetzelfde als voor Matteüs (Mar. 1:14) 

 

Dit lijkt ook voor Lucas te gelden (4:14) ook al is er bij Luc. 3:19 en 20 geen tijdsaanduiding 

gegeven. 

 

Johannes schrijft niet over de verzoeking in de woestijn en ook niet over de overlevering van 

Johannes de Doper. Je krijgt de indruk dat ze nog samen in de bediening hebben gestaan en 

dat Johannes een tijd later gearresteerd moest zijn. In Joh. 3:24 is Johannes nog steeds niet 

gearresteerd en de bediening van de Heer Jezus in Galilea is nog niet begonnen.
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013. Mat. 04:01-04:11 Verzoeking in de woestijn 
 

13.0 Door de Geest 

 

Jezus heeft zojuist de Heilige Geest ontvangen en wordt nu door die Geest de woestijn 

ingeleid met het doel om verzocht te worden door de duivel. Het initiatief voor deze 

verzoeking komt dus heel duidelijk van God en is geen zelfgekozen weg of toeval. De 

loyaliteit van Jezus aan de Vader moest op de proef gesteld worden.  

 

Er dringt zich een parallel met het Israël van het OT op. Israël verbleef veertig jaar in de 

woestijn en onderging verschillende testen maar faalde meestal jammerlijk. De Zoon van God 

verbleef veertig dagen en nachten in de woestijn, maar faalde niet. Opgemerkt zij dat twee 

grote profeten uit het Oude Verbond ook veertig dagen vastten (Ex.34:28; Deut.9:9; 1 

Kon.19:8). 

 

Wat zou Jezus al die tijd in de woestijn gedaan hebben? Ongetwijfeld veel gebeden! Maar het 

zal toch geen gemakkelijke plaats geweest zijn om er veertig dagen te vertoeven! Afgesneden 

van de dagelijkse bezigheden en menselijke contacten en dan ook nog zonder voedsel. En dan 

komt ook nog de verzoeker op het moment dat Hij echt honger krijgt. Om dan stand te houden 

is erg moeilijk, maar je groeit wel in karakter als je stand houdt. 

 

13.1 Niet alleen van brood…. 

 

Satan probeert Jezus te verleiden om Zijn macht als Zoon van God te misbruiken. Om op deze 

manier het vasten te beëindigen was niet het plan van God. Ook zaait hij twijfel met het  

“Indien Gij Gods Zoon zijt…’.  

 

Hoe antwoordt de Heer Jezus? Met het woord van God. Hij haalt een deel van Deut. 8:3 aan 

waar staat: 

 

3  Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet 

kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet 

alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat. 

 

God liet ook Israël honger lijden en gaf hen ook eentonig voedsel. Dat was nog eens wat 

anders dan de vleespotten van Egypte met zijn gevarieerdheid aan spijzen. Waarom liet God 

dergelijke moeilijke en saaie perioden toe voor Zijn volk? Om hen te leren dat ze niet alleen 

van brood moeten leven. De relatie met God en het woord van God kunnen gemakkelijk 

verstikt worden door ‘lusten des levens’ (Luc. 8:14) ook al hoeven deze lusten op zich niet 

zondig te zijn. Daarom kan God deze lusten tijdelijk wegnemen om ons de gelegenheid te 

geven om onze wortels dieper te laten uitstrekken tot God en Zijn woord. Dan komt er een 

blijdschap die niet meer afhankelijk is van ‘plezierige omstandigheden’ maar die uiteindelijk 

geworteld is in God zelf. Het was ook de blijdschap die voortdurend in Jezus was: 

 

Joh. 15:11  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 

worde. 
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Deze blijdschap heeft God voor al Zijn kinderen bedoeld. 

 

13.2 De Here uw God niet verzoeken 

 

De tweede verzoeking speelt zich af in de tempel van Jeruzalem. Mogelijk gaat het hier om 

een visioen maar geheel duidelijk is dit niet. De duivel probeert Jezus te verleiden om van de 

rand van het dak van de tempel te springen en daarmee te laten zien dat God Hem wel zal 

beschermen. Hij citeert daarbij Ps. 91:11 en 12. 

 

De Heer Jezus gebruikt hier weer het woord van God en citeert wat Mozes zegt in Deut. 6:16: 

 

16  Gij zult de HERE, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. 

 

Waaruit bestond die verzoeking? De geschiedenis staat opgetekend in Ex. 17:1-7. Het volk 

legert zich te Refidim in de woestijn maar daar is geen water. Ze gaan hevig tegen Mozes 

tekeer die, naar hun zeggen, hen misleidt, maar in feite dagen ze God uit (Ex. 17:7). 

Uiteindelijk geeft God de oplossing door bij Horeb water uit de rots tevoorschijn te laten 

komen. 

 

God had gewild dat ze rustig op Hem zouden vertrouwen in plaats van dat ze die brutale 

houding aannamen in de trant van: Bent u nu bij ons of niet? Op deze manier trachtten ze God 

te dwingen in te grijpen. Hier probeert satan Jezus te verleiden iets dergelijks te doen. 

 

In feite waren de harten van de Israëlieten verhard (Heb. 3: 8,15). We doen hetzelfde als de 

Israëlieten als we proberen God te dwingen om iets te doen. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn als 

je de nauwe grens overschrijdt tussen het gelovig gebed en aanmatiging (bijv. ik claim nu….). 

 

13.3 God alleen dienen 

 

Bij de derde verzoeking toont satan Jezus (in de geest) al de koninkrijken der wereld en hun 

heerlijkheid. Inderdaad vallen al deze rijken, in zekere zin, onder de controle van de boze (1 

Joh. 5:19, 2 Kor. 4:4), het aanbod van satan is dus wel reëel. Inderdaad zal Jezus eens koning 

zijn over de gehele aarde (Dan. 7:14), nu heeft Hij al alle macht (Mat. 28:18) maar de boze 

heeft nog steeds invloed en wel in het bijzonder op de ongeredden.  Maar de weg om koning 

te worden is die van het kruis en niet de weg van een compromis met satan. Behalve dat het 

een breuk zou betekenen in de loyaliteit aan Zijn Vader zou het ook betekenen dat satan niet 

verslagen zou worden en de geestelijke vervuiling zou blijven. 

 

In Zijn antwoord aan satan haalt Jezus Deut. 6:13 aan: 

 

13  De HERE, uw God, zult gij vrezen, Hem zult gij dienen en bij zijn naam zweren. 

 

Een aantal vertalingen heeft trouwens ’alleen dienen’ in plaats van ‘dienen’. Het ‘aanbidden’ 

staat er in de oorspronkelijke tekst niet bij, maar het volgt wel uit de context van Deut. 6:10-

15. Op het punt van loyaliteit aan God faalde het natuurlijk Israël maar al te vaak, maar de 

tweede Adam, Jezus, heeft nooit een compromis met de boze gemaakt. 
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Ook christenen kunnen in de verleiding komen hun doel(en) te bereiken door compromissen 

te sluiten met de boze. 

 

13.4 Parallelgedeelten 

 

Er zijn twee parallelgedeelten: 

 

1. Mar. 1:12 en 13 Marcus vermeldt nog dat Jezus veertig dagen verzocht werd door satan en 

niet slechts aan het einde van de vastenperiode. 

 

2. Luc. 4:1-13 Ook Lucas vermeldt een verzoekingsperiode van 40 dagen. Hierin at Hij niets. 

Verder staat er in Luc. 4:6 dat satan zegt dat de koninkrijken der wereld hem overgegeven zijn 

en dat hij deze geeft aan wie hij wil. Is deze claim juist? Het lijkt me van wel! Hij wordt door 

de Here Jezus de overste dezer wereld genoemd (Joh. 12:31) en in 2 Kor. 4:4 noest Paulus 

hem  ‘de god dezer eeuw’. Door de zondeval heeft hij vat gekregen op de mens. Uit Opb. 13 

blijkt dat hij deze macht met handlangers kan delen. Maar tegelijkertijd is zijn macht toch 

beperkt (Mat. 28:18), slechts voor een korte tijd krijgt hij zeer grote macht  (Opb. 13:5 en 7).  

 

Ook is de volgorde van de verzoekingen bij Matteüs anders dan bij Lucas. Laatstgenoemde 

keert de volgorde van de tweede en derde verzoeking om. Wie heeft gelijk? 

Matteüs gebruikt nauwkeurige tijdsaanduidingen: toen = ‘tote’ in vers 1 en 5 en opnieuw = 

‘palin’ in vers 8. Lucas gebruikt deze tijdsaanduidingen niet. In vers 3, 5 en 9 wordt gewoon 

het woordje  en = ’kai’ (Gr.) gebruikt. Dit suggereert dat voor Lucas hier de volgorde niet zo 

van belang is. Bij hem is het meer een opsomming. 
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 014. Joh. 01:19-01:51 Johannes en Jezus 
  

14.0 Johannes beschrijft optreden Johannes de Doper 

 

Hier begint de apostel Johannes het optreden van Johannes de Doper te beschrijven. Het lijkt 

er een beetje op dat de apostel een soort dagboek bijhoudt. Driemaal gebruikt hij de term  ‘de 

volgende dag’ en het gedeelte beschrijft een tijdsbestek van vier dagen. Overigens: de doop 

van Jezus en de verzoeking in de woestijn zijn hier al achter de rug. 

 

-Joh. 1:19-28 Johannes vermeldt 

dat Johannes doopte te Betanië 

over de Jordaan (aangegeven in het 

plaatje). Verder vermeldt Johannes 

de discussie met de priesters en de 

Levieten over de vraag: Wie zijt 

gij? Johannes legt dan uit dat hij 

noch de Christus is, noch Elia (!), 

noch de profeet. Op de vraag wie 

hij dan wel is antwoordt hij met het 

bekende: Ik ben de stem van één 

die roept in de woestijn…… 

Ook vragen sommige Farizeeën 

waarom hij dan doopt (25). 

 

-Joh. 1:29-34 Johannes de Doper 

noemt hier Jezus het Lam van God 

dat de zonde der wereld wegneemt. 

Ook vermeldt hij de reden waarom 

hij kwam dopen met water. 

 

 

14.1 De eerste discipelen van Jezus 

 

Vers 35 heeft het over de volgende dag. Het is de derde achtereenvolgende dag van de vier 

dagen in het gedeelte 19-51.  Johannes staat weer  (ongeveer) op de plaats van gisteren bij de 

Jordaan, maar nu is er blijkbaar geen grote menigte. Hij staat er met twee van zijn discipelen. 

Een van de discipelen is Andreas, de ander wordt hier niet genoemd (vrijwel zeker is dat de 

apostel Johannes). Johannes de Doper herhaalt nu zijn getuigenis van de vorige dag, zij het nu 

in verkortere vorm. Dit getuigenis heeft een grote invloed op de twee discipelen van Johannes 

want van nu af aan gaan ze Jezus volgen. 

Omdat ze discipelen van Hem willen worden vragen ze deze Rabbi waar Hij woont. Het 

antwoord is:’ Kom en zie’ (zo heten nu ook sommige evangelische gemeenten). Ze bleven 

blijkbaar bij Jezus vanaf vier uur in de middag tot in de avond. De ideale manier om te leren 

van de Rabbi: optrekken met de Rabbi. Zien hoe Hij dingen doet, hoe Hij reageert, hoe Hij 

zaken aanpakt. Dat gaat heel wat verder dan wat er tegenwoordig weleens tegen jonge 

bekeerlingen wordt gezegd: ‘Nu moet je naar de diensten komen en naar de predikingen 
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luisteren’. Op zich correct natuurlijk, maar discipelschap leer je ook van goede voorbeelden! 

Durven wij ook te zeggen: 

 

Fil. 3:17  Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij 

ons tot voorbeeld hebt.  

 

Andreas, die er nu zelf van overtuigd is dat Jezus de Messias is leidt nu zijn broer Simon tot  

Jezus en bij deze gelegenheid krijgt Simon nu ook een nieuwe naam: Kefas (afgeleid van het 

Aramese ‘Kepha’ dat ‘rots’ betekent). In het Grieks betekent het  ‘Petros’ wat dus ook ‘rots’ 

betekent en als Nederlands equivalent ‘Petrus’ heeft . Het waarom van deze 

naamsverandering wordt hier niet vermeldt maar het ligt voor de hand om aan te nemen dat 

Petrus een fundamentele rol zou gaan spelen bij de verbreiding van het evangelie. 

 

In vers 43 wordt weer gesproken van de volgende dag (de laatste van de vier dagen in het 

eerste hoofdstuk) en Jezus wil nu naar Galilea vertrekken. Mogelijk heeft Hij bij de 

voorbereidingen van deze reis ook Filippus ontmoet (die uit dezelfde stad kwam als Andreas 

en Petrus). Filippus gehoorzaamt het eenvoudige bevel van de Heer Jezus om Hem te volgen 

en wordt nu een discipel. Filippus vindt dan Nathanaël en doet dan een fundamentele 

uitspraak die er op neerkomt dat ze de Christus uit het OT gevonden hebben. Zolang Christus 

niet gezien wordt in het OT blijft dit OT in feite een gesloten boek. In een bekend 

commentaar 1 worden verschillende verwijzingen naar het OT gegeven. Enkele vandeze 

verwijzingen zijn: Luc. 24:32, 44, Joh. 5:39, 46, Hand. 3:18, 24. 

 

14.2 Kom en zie 

 

Filippus is blijkbaar snel overtuigd dat Jezus de Messias is en nu probeert hij dat over te 

brengen aan Nathanaël  Nathanaël (zijn andere naam is: Bartolomeüs, zie Mat. 10:3, Mar. 

3:18, Luc. 6:14, Hand. 1:13). Behalve in dit gedeelte komen we Nathanaël ook tegen in Joh. 

21:2) is heel verbaasd dat de Messias uit Nazareth zou komen (Micha noemt immers 

Bethlehem, maar dat is zijn geboortestad, niet de stad waar Jezus is opgegroeid). Filippus 

geeft dan weer het antwoord dat Jezus ook zelf heeft gebruikt: Kom en zie. Mogelijk zal je het 

snelste overtuigd worden als je Jezus zelf ontmoet!    

 

14.3 Een Israëliet in wie geen bedrog is 

 

Wat een getuigenis van Jezus over Nathanaël. De stamvader  van de Israëlieten was Jakob en 

die was bepaald niet vrij van bedrog. Maar hier is dan toch een nakomeling waarvoor dit niet 

geldt. Naar mijn mening is de uitspraak van Jezus niet erg vleiend voor het Joodse volk, maar 

Jezus zegt de dingen zoals ze zijn. Dat Hij dat weet van Nathanaël en dat Hij hem onder de 

vijgenboom (een teken van welvaart, onder de vijgenboom werd ook de wet bestudeerd)  zag 

zitten, eer Filippus hem riep, is natuurlijk bovennatuurlijk. Jezus wist wat in de mens was 

(Joh. 2:25). In ieder geval is Nathanaël nu ten volle overtuigd. Hij noemt Jezus nu de Zoon 

van God en de koning van Israël. Vervolgens zegt Jezus iets waarbij Hij min of meer verwijst 

naar de ervaring die Jakob had te Bethel (Bethel = huis Gods). Dat was de plaats waar Jakob 

voor het eerst echt God ontmoette. Voortaan zou de plaats waar mensen God ontmoeten de 

Here Jezus zijn. Door Hem zou God nu Zijn waarheid openbaren. ‘De grotere dingen’ kan 

natuurlijk betrekking hebben op allerlei wonderen en tekenen die de Heer Jezus zou doen. 

Mogelijk wordt ook gedoeld op de totale bediening van de Heer Jezus. 
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Verwijzingen 

 

 

1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 
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015. Joh. 02:01-02:12 Bruiloft te Kana 
 

15.0 Inleiding 

 

Nu is Jezus daadwerkelijk in Galilea. Er staat ook bij ‘op de derde dag’ en het lijkt het meest 

logisch dit te relateren aan de ontmoeting met Filippus en Nathanaël (Joh. 1:46 ev.), dus drie 

dagen daarna. De bruiloft is te Kana (zie het plaatje op deze bladzijde). Het is niet zeker met 

welk plaatsje in het tegenwoordige Israël het oude Kana het beste overeenkomt. 

 

In die tijd duurde 

bruiloftsactiviteiten vaak een 

week en iedere dag konden er 

nieuwe gasten bijkomen. Het 

een en ander betekende een 

behoorlijke financiële 

belasting voor de bruidegom 

die uiteindelijk 

verantwoordelijk was om de 

gasten van het nodige te 

voorzien. Dat de wijn 

voortijdig opraakte was, 

vanuit sociaal oogpunt, een 

ramp. 

 

15.1 Jezus is ook uitgenodigd 

 

Jezus, Zijn moeder en discipelen zijn ook uitgenodigd. We weten niet waarom de gastheer 

hen uitgenodigd had, er wordt niets over vermeld. Ook weten we niet hoeveel discipelen er 

meekwamen maar het lijkt waarschijnlijk dat het gaat om degenen die juist discipel geworden 

zijn (Andreas, Johannes (?), Filippus, Nathanaël en Petrus). De twaalven worden pas later 

genoemd (Joh. 6:67). 

 

De Heer Jezus zal ook wijn gedronken hebben, Hij was zeker geen geheelonthouder (zie ook 

Mat. 11:19). 

 

15.2  Zij hebben geen wijn meer 

 

Waarom benaderde Maria haar Zoon met de opmerking dat ze geen wijn meer hadden? 

Verwachtte ze dat Jezus dit wel zou oplossen op de één of andere manier? Tot nu toe had Hij 

geen wonderen laten zien (we lezen er niets over) maar hoe dan ook ze zegt het tegen Jezus. 

 

Ook wij mogen met onze problemen rustig naar Jezus gaan als Hij onze Heiland en Heer 

geworden is. We zullen wel moeten afwachten hoe Hij daarop antwoordt. 
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In ieder geval lijkt het antwoord dat de Heer Jezus Zijn moeder geeft een beetje ‘lomp’. Hoe 

moeten we dat zien? Enerzijds lijkt het erop dat Hij Maria vermaant dat Zijn Vader de tijd 

bepaalt waarop dingen moeten gebeuren . Anderzijds lijkt Jezus hierdoor ook op een wat 

pijnlijke wijze aan herinnerd te worden dat de ure (een dergelijke uitdrukking komt negen 

keer voor in het Johannes-evangelie) naderbij komt  waarop Hij Zijn bloed zal geven voor de 

verzoening van de zonde van de wereld. 

 

Maar laten we kijken naar de eerste betekenis. Ook Maria moest leren dat de Heer zo Zijn 

eigen tijdschema’s heeft. Soms moeten we wachten op Zijn antwoord en hulp en dat vinden 

we niet altijd gemakkelijk. 

 

Psalmen 27:14  Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de 

HERE. 

 

15.3 Wat Hij u ook zegt, doet dat 

 

Uit de reactie van Maria blijkt wel dat ze toch gelooft dat Jezus iets met haar geïmpliceerde 

verzoek zal doen, tegen de bedienden zegt ze: 

 

5b Wat Hij u ook zegt, doet dat 

 

Hier spreekt toch vertrouwen uit, maar het is ook een gezegde dat voor een ieder van ons van 

belang is. Om Zijn zegen te verwachten moeten we Hem ook leren gehoorzamen. Dat geldt 

uiteindelijk voor elke discipel. Willen we zegen zien, dan zullen we ook zijn woord in de 

praktijk moeten brengen, dat kan ons veel teleurstelling besparen. 

 

Nu was de opdracht die de Heer Jezus aan de bedienden gaf niet zo moeilijk. Vult de vaten 

met water! 

 

15.4 Zes stenen watervaten 

 

Nu stonden daar zes stenen watervaten volgens het reinigingsgebruik van de Joden. De 

bruiloftsgasten konden dan hun handen wassen voordat ze aan tafel gingen. Elk vat had een 

inhoud van twee of drie metreten. Nu is een metreet 39 liter en elk vat werd tot de rand toe 

gevuld. Een eenvoudig rekensommetje leert dat er waarschijnlijk zo’n 600 liter water in de 

vaten was. 

 

15.5 De bedienden wisten waar de wijn vandaan kwam 

 

Vers 9 lijkt te suggereren, maar zeker is het niet, dat het water wijn werd op het moment dat 

de bedienden het brachten  bij de ceremoniemeester. Als dat zo was dan vroeg het ook veel 

geloof van de bedienden. Want het zou voor hen heel moeilijk zijn geweest om met een beetje 

water bij de ceremoniemeester aan te komen. 

 

De leider van het feest beseft blijkbaar niet dat er een wonder gebeurd is, hij verbaast zich er 

alleen over dat de bruidegom de goede wijn tot het laatst bewaard heeft. De bruidegom zal 
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zich ook zeer verbaasd hebben want dat had hij namelijk helemaal niet gedaan. Maar over 

deze verwarring lees je verder niets. Wat je wel leest staat in het volgende. 

 

15.6 ….en zijn discipelen geloofden in Hem 

 

Dit was het eerste wat de Here Jezus deed als het begin van zijn tekenen.  Hij openbaarde Zijn 

heerlijkheid door dit wonderteken. Het woord ‘teken’ wordt hier gebruikt in plaats van 

‘wonder’ (wat het natuurlijk ook is). De Heer Jezus legitimeert hiermee zijn Goddelijke 

afkomst.  Johannes zou er nog zes beschrijven waarmee hij probeert om zijn lezers tot geloof 

te bewegen. Later schrijft hij: 

 

Joh. 20:30  Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, 

die niet beschreven zijn in dit boek, 

31  maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, 

en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. 

 

Van zijn discipelen staat er ook: 

 

11b…en zijn discipelen geloofden in Hem 

 

Een beetje merkwaardig, want dat deden ze toch al zou je zeggen. Ja dat deden ze al (zie 1:52) 

maar hun geloof verdiepte zich. Ze zagen nu inderdaad de grotere dingen.  

 

Kijk, geloof heeft verschillende niveaus: 

 

1. Geloven dat Jezus bestaat. Dit is goed, maar het is nog geen reddend geloof. 

 

2. Je vertrouwen op Hem stellen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden 

worden (Hand. 16:31). Dit geloof redt dus wel. Je vertrouwt je aan Hem toe en je gaat Hem 

volgen, Hij wordt je Heiland en Heer. 

 

3. Daarna kun je verder groeien in geloof, Zijn stem verstaan (etc.). Middelen: bijbellezen, 

gebed en actief zijn voor de Heer. 

 

15.7 Zijn broers zijn er ook bij 

 

We lezen in vers 12 dat Hij daarna afdaalt naar Kafarnaüm. Daar woonde De Heer Jezus 

blijkbaar (Mat. 4:13) en waarschijnlijk in het huis van Petrus (Mat. 8:14). Zijn broers zijn er 

nu ook bij. Ze hebben ongetwijfeld van het wonder gehoord maar later lezen we dat ze toch 

niet in Hem geloven (7:5). Ja, je kunt met Jezus meelopen en toch niet in Hem geloven. 
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016. Joh. 02:13-02:25 De eerste tempelreiniging  

 

16.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus en Zijn discipelen bezoeken hier Jeruzalem. De bedoeling is blijkbaar om het 

Joodse Pascha te vieren. De evangelist vermeldt trouwens vijf bezoeken van Jezus aan 

Jeruzalem in verband met Joodse feesten: 

 

 2:13     Het Pascha 

 5:1       Onbekend welk feest  (mogelijk het Wekenfeest) 

 7:2       Het Loofhuttenfeest 

 10:22   Het Vernieuwingsfeest  (ook wel Chanoekafeest, herinwijding van de tempel) 

 11:55   Het Pascha 

 

Ook de andere evangelisten spreken over een tempelreiniging maar dan (ongeveer) aan het 

einde van Zijn bediening (Mat. 21:23-27, Mar. 11:27-33, Luc. 20:1-8). Het gaat hier dus om 

twee verschillende tempelreinigingen. Het tempelcomplex was ommuurd en had diverse 

poorten. In het gedeelte ‘de voorhof van de heidenen’ mocht iedereen komen, maar dit 

gedeelte was afgescheiden van de eigenlijke tempel en daarin mochten de heidenen niet meer 

komen.  In de voorhof zaten de geldwisselaars en de handelaars in offerdieren. 

 

16.1 Waarom werd Jezus zo boos? 

 

Waarom werd de Heer Jezus eigenlijk zo boos? Want runderen, schapen en duiven moesten er 

wel zijn. Mensen konden deze dieren niet als ‘offerdieren’ meenemen en ook geldwisselaars 

waren nodig. Mensen die van buiten Israël kwamen moesten hun munten kunnen omwisselen. 

Maar deze zaken gebeurden in de voorhof der heidenen en daar was deze voorhof niet voor. 

Want de heidenen die kwamen om te aanbidden mochten niet verder komen dan deze voorhof 

maar door de ‘handelsactiviteiten’ werd hen nu deze gelegenheid praktisch ontnomen. Maar 

nog afgezien daarvan, dergelijke activiteiten pasten in het geheel niet bij de tempel. De tempel 

zou een bedehuis moeten zijn voor alle volken (Mat. 21:13). Men had deze activiteiten buiten 

het tempelcomplex moeten houden. 

 

De diepste reden voor de boosheid van de Heer Jezus was dat de eer van Zijn Vader werd 

aangetast. 

 

16.2 Hoe reageerden Zijn discipelen? 

 

Er staat niet bij hoe Zijn discipelen op dit alles reageerden. Het lijkt me dat ze raar opgekeken 

hebben. Iemand die met een gesel van touwen allerlei handelslieden uit de voorhof jaagt is 

zeker geen alledaagse gebeurtenis.  De discipelen zullen zowel verbaasd als bang geweest 

zijn. Met zo’n actie maak je ongetwijfeld vijanden! Er staat ook bij dat ze zich herinnerden 

(mogelijk later) wat er in Psalm. 69:9 staat en geconcludeerd hebben dat dit nu profetisch 

door de Heer Jezus vervuld werd. 
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Boos worden als de eer van God wordt aangetast is zeker geen slechte zaak. De eerste bede 

uit het ‘Onze Vader’ is: Uw Naam worde geheiligd. De ontheiliging van Gods Naam 

tegenwoordig (vooral door diverse media) is niet minder dan een ramp voor onze 

maatschappij. 

 

16.3 De reactie van de Joden 

 

De reactie van de Joden (mogelijk een soort tempelpolitie) kwam spoedig en er werd Hem 

een bijzondere vraag gesteld: 

 

18 Welk teken laat u ons zien dat U het recht hebt deze dingen te doen? 

 

Met andere woorden: Laat maar zien (door één of ander wonderteken) dat u van Godswege 

geautoriseerd bent om deze dingen te doen. Mogelijk had Jezus hier al tekenen gedaan (zie 

vers 23), in ieder geval was er het teken van de verandering van water in wijn geweest, maar 

hoe bekend was dit geworden? 

 

De Heer Jezus geeft hier een antwoord dat ze niet begrijpen en ook verder gaan bespotten. 

Herodes begon de herbouw omstreeks 20 BC, dat betekent dat deze gebeurtenissen 

plaatsvonden na 26 AD. De Heer Jezus bedoelde de tempel van Zijn lichaam en het is 

begrijpelijk dat de ongelovige Joden die niet vatten. Dit teken van dezelfde soort was als het 

teken in Mat. 12:39 en 40 1: 

 

16.4 De discipelen herinnerden zich 

 

De tempelpolitie grijpt nu niet verder in hoewel ze geen teken ontvingen. We weten niet 

waarom ze Jezus blijkbaar verder met rust lieten, de evangelist vermeldt het niet. Het 

antwoord van de Heer Jezus is in dit evangelie trouwens de eerste heenwijzing naar Zijn dood 

en opstanding. 

 

De discipelen zullen het antwoord van Jezus ook niet (goed) begrepen hebben. Later na Zijn 

opstanding herinnerden ze zich Jezus woorden en zij geloofden de Schrift. Dit moet een 

schriftgedeelte zijn geweest uit het OT. Er zijn nu de volgende mogelijkheden 2: 

  

 Ps. 16:8-11 Petrus gebruikt dit gedeelte in zijn pinksterpreek (Hand. 2:24-28) 

 Jes. 53:7,8   Filippus gebruikt dit gedeelte om Christus bekend te maken aan de 

schatbewaarder uit Ethiopië (Hand. 8:30-35) 

 Ps. 2:7 Paulus gebruikt dit gedeelte in Hand. 13:33 

 Jes. 55:3 (Septuagint) Paulus gebruikt dit in Hand. 13:34 

 Ps. 16:10 (Septuagint) Paulus gebruikt dit in Hand. 13:35 

 

16.5 Velen geloofden in Zijn Naam 

 

Gedurende Zijn bezoek aan Jeruzalem heeft Jezus blijkbaar veel tekenen gedaan die niet door 

Johannes zijn opgeschreven. Het effect van deze tekenen was dat velen geloofden in Zijn 

Naam.  
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Maar blijkbaar komt het niet tot echt geloof in Jezus, want Jezus wil zich niet aan hen 

toevertrouwen. Hij had (en heeft) bovennatuurlijke kennis van elk mens en weet aan wie Hij 

zich wel en niet kan toevertrouwen. 

 

Omgekeerd wil Jezus zich openbaren aan een ieder die Hem liefheeft. Later zal de apostel 

opschrijven: 

 

Joh. 14:21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij 

liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 

openbaren. 

 

Tekenen en wonderen wekken  ook nu wel de belangstelling van mensen op, maar ze 

produceren niet noodzakelijkerwijs toegewijde gelovigen. 

 

Tot slot wordt nog gewezen op een woordspeling die Johannes gebruikt. In 2:23 staat voor 

‘geloofden’ het Griekse woord ‘episteusan’ terwijl in 2:24 voor  ‘vertrouwde toe’  het griekse 

woord ‘episteuen’ staat. 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Tyndale Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 
2. Ibid 
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017. Joh. 03:01-03:36 De nieuwe geboorte 
 

17.0 Inleiding 

 

De ontmoeting met Nicodemus speelt zich blijkbaar af ten tijde dat de Heer Jezus in 

Jeruzalem was. Nicodemus wordt hier voorgesteld als iemand uit de Farizeeën, de meest 

invloedrijke sekte uit die tijd. De Farizeeën worden twintigmaal genoemd in het evangelie van 

Johannes en meestal in een vijandige zin ten opzichte van de Heer Jezus. Verder is 

Nicodemus ook een overste der Joden, dat wil zeggen hij is lid van het Sanhedrin en we 

hebben dus ongetwijfeld te maken met een invloedrijke geestelijke. 

 

17.1 ’s Nachts 

 

Er staat dat Nicodemus ’s-nachts tot Jezus kwam. Waarom hij dan kwam staat er niet bij. Het 

meest waarschijnlijk lijkt dat hij rustig wilde praten (het kan ook betekenen in de avonduren). 

Rabbijnen bestudeerden ook vaak ’s-nachts de Thora.  

Een andere verklaring is dat Nicodemus kwam in een toestand van geestelijke duisternis.  

Inderdaad was Nicodemus toen nog niet wedergeboren. Toch komt een degelijke verklaring 

mij onwaarschijnlijk over. 

Weer een andere verklaring is dat Nicodemus bang was voor zijn collega’s en niet gezien 

wilde worden met Jezus. We kunnen deze verklaring niet uitsluiten maar het is toch wat 

onwaarschijnlijk.  Later zien we dat Nicodemus het opneemt voor Jezus (7:51). 

 

17.2 Waarom kwam Nicodemus? 

 

Waarom kwam Nicodemus? Hij begint ook niet met een vraag, maar met een opmerking, 

maar wel een veelzeggende! Het lijkt me dat Nicodemus zelf een oordeel wil hebben over 

Jezus. Want de tekenen die deze Rabbi deed waren toch wel heel bijzonder. Nicodemus gaat 

dus verder dan degenen waarover in 2:23 gesproken wordt. Hij vraagt zich ongetwijfeld af: 

Wie is deze Jezus nu echt? 

 

17.3 Jezus gaat recht op het doel af 

 

Onze Heer windt er geen doekjes om. Men gaat Het Koninkrijk van God niet binnen omdat 

men Jood is (in de Mishnah stond dat de Joden het Koninkrijk van God zouden binnengaan na 

de opstanding op de jongste dag tenzij men het geloof verloochend had of daden van 

afvalligheid had gepleegd) en ook niet omdat je in Zijn Naam geloofde (Joh. 2:23) maar 

alleen als men opnieuw geboren wordt. Dit alles zal een schok geweest zijn voor Nicodemus 

Hij kon dus het Koninkrijk van God niet zien of binnengaan tenzij hij de nieuwe geboorte zou 

ervaren. 

 

17.4 Hoe kan je opnieuw geboren worden? 
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Jezus legt Nicodemus uit dat die nieuwe geboorte niet betekent dat je voor de tweede keer uit 

de baarmoeder komt. Het is een geboorte van een andere soort, namelijk een geestelijke 

geboorte. Menselijk leven komt voort uit menselijk leven maar alleen de Geest kan een 

geestelijke geboorte bewerken in gewoon menselijk leven. Die geestelijke geboorte moet men 

ervaren hebben om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. 

 

17.5 Uit water en Geest 

 

Maar wat wordt er bedoeld met ‘ uit water en Geest’? Er zijn verschillende verklaringen: 

 

1. Johannes doopte met water (1:26,31) en dat was een doop van bekering (Mat. 3:11, Hand. 

19:4) maar Jezus zou dopen met de Heilige Geest (1:33), de doop die nieuw leven geeft. 

Zowel bekering als de doop van de Geest zijn nodig voor toegang tot het Koninkrijk van God.  

 

2. Water is het symbool voor de natuurlijke geboorte (geboorte gaat gepaard met water). Een 

mens moet zowel gewoon geboren als geestelijk geboren worden 

 

3. Het water wijst op de gewone christelijke doop (op de naam van Jezus), die in de vroege 

kerk verbonden was met het ontvangen van de Geest (Hand. 2:38). 

 

4. Water is ook een metafoor voor Geest (4:10, 7:38). Water en Geest is een z.g. ‘hendiadys’ 

dat wil zeggen twee woorden die hetzelfde begrip aanduiden. 

 

Persoonlijk vind ik 1 en 3 het meest waarschijnlijk. Hiermee is overigens nog niet de diepe 

betekenis van de waterdoop verklaard namelijk ‘het begraven van de oude mens in het 

watergraf’. 

 

17.6 Vergelijking met de wind 

 

Het Griekse woord ‘pneuma’ (evenals het Hebreeuwse ‘ruach’) kan zowel ‘wind’ als ‘adem’ 

en ‘geest’ betekenen. Iemand die uit de Geest geboren is wordt hier ook vergeleken met de 

wind. Zo’n persoon is ook, voor het menselijk verstand, onnavolgbaar, evenals de wind. Denk 

ook aan: 

 

Joh. 14:17  de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet 

en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

 

1 Joh. 3:1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd 

worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

 

Een voorbeeld van dit ‘merkwaardig gedrag’ vinden we in Joh. 7:1-6. De broers van Jezus 

dringen er bij Hem op aan nu ook naar het Loofhuttenfeest te gaan en naar menselijke 

maatstaven gemeten hebben ze gelijk. Maar Jezus gaat nog niet want Zijn tijd was nog niet 

gekomen (7:6). 
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17.7 Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 

 

Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Het lijkt een logische vraag van Nicodemus. Maar de 

Heer Jezus verwijt hem min of meer dat hij, als leraar van Israël, deze dingen niet weet. Ook 

in het OT is er sprake van een geestelijke herleving door de Geest. In de Tyndall 

Commentaries 1 worden  o.a. de volgende verwijzingen gegeven: Jes. 44:3, 59:21, Ez. 36:26, 

27. Nicodemus had hier dus begrip van kunnen hebben. 

 

17.8 Aardse en hemelse dingen 

 

Evenals in vers 3 antwoordt de Heer Jezus in vers 11 met: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u (Gr.: 

Amen, amen, lego, soi) en dan heeft Hij het over  ‘Wij’. Daar kan zowel mee bedoeld zijn Hij 

en Zijn Vader , maar ook Jezus en Zijn discipelen 2 en mogelijk ook Jezus en Johannes de 

Doper3 . De HSV houdt het duidelijk op het eerste (Wij en Ons staan in hoofdletters). Jezus en 

de Vader zijn één (5:20; 14:10) en dat lijkt mij ook het meest waarschijnlijk. 

 

Aardse zaken worden al niet gelooft door Nicodemus en zijn sympathisanten, hoe zal 

Nicodemus dan geloven als Jezus over de hemelse zaken begint? Met aardse zaken wordt 

mogelijk bedoeld de noodzaak van de nieuwe geboorte. De hemelse dingen hebben 

waarschijnlijk betrekking op wat er in vers 13 en volgend staat. De functie van vers 13 is 

blijkbaar om aan te geven dat alleen de Heer Jezus (naast de Vader en de Heilige Geest) 

beschikking heeft over hemelse informatie. 

 

17.9 De slang in de woestijn 

 

In vers 14 wijst Jezus terug naar de geschiedenis die opgetekend staat in Num. 21:4-9. Het 

volk had gezondigd tegen Mozes en God en daarom zond God vurige slangen onder het volk 

waardoor velen stierven. Mozes pleitte nu bij God voor het volk en hij kreeg de opdracht een 

koperen slang te maken en die op een paal te plaatsen. Iedereen die gebeten was en naar de 

slang keek zou in leven blijven. Zo zal ook een ieder die zijn geloof vestigt op Jezus en Zijn 

offer aan het kruis eeuwig leven ontvangen. 

 

De termen  ‘leven’ (zoe) en ‘eeuwig leven’ (zoe aionios) worden in het evangelie van 

Johannes 36 maal (door elkaar) gebruikt in 32 verzen 4.  In de term ‘eeuwig leven’ vat 

Johannes alles samen wat in de volle gemeenschap met de Heer ligt opgesloten5 . Eeuwig 

leven is dus niet alleen leven in eschatologische zin maar het heeft ook betrekking op het 

leven nu: 

 

Joh. 17:3  Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus 

Christus, die Gij gezonden hebt. 

 

Het gesprek van Jezus met Nicodemus lijkt te eindigen bij vers 15 en de rest, vanaf vers 16, is 

mogelijk alleen het commentaar van Johannes. 

 

17.10 De kern van het evangelie 
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Vers 16 wordt vaak gezien als de kern van het evangelie. Alleen wordt deze tekst vaak op de 

verkeerde manier gelezen 6. Traditioneel wordt  ‘zo’ uitgelegd als  ‘in die mate’, met andere 

woorden: God had de wereld zo geweldig lief…..Het Griekse woord ‘houtos’ dat hier vertaald 

is met ‘zo’ betekent in het evangelie van Johannes steeds ‘op die manier’. Verder heeft 

‘houtos’ nooit betrekking op iets wat nog uitgelegd moet worden, maar het slaat steeds terug 

op wat al genoemd is.  

 

Op deze manier slaat zo terug op: ‘de Zoon des mensen moet verhoogd worden opdat 

ieder…’ De Tyndall Commentaries 7 geven de volgende alternatieve vertaling voor 3: 14-17: 

 

Just as Moses lifted up the snake in the desert, 

in the same way the Son of Man must be lifted up, 

that everyone who believes in him may have eternal life, 

for in this way God loved the world; 

And so [as a consequence of this love] he gave his one and only Son, 

that whoever believes in him shall not perish but have 

eternal life, for God did not send his Son into the world 

to condemn the world, 

but to save the world through him. 

 

17.11 Wel of niet geloven 

 

Jezus eerste komst was niet om te veroordelen maar om te behouden.  Wanneer we in Jezus 

geloven (een voortdurende situatie van relatie en vertrouwen) dan worden we niet 

veroordeeld, maar als we niet geloven, dan zijn we al veroordeeld. Onder het ‘geoordeeld 

zijn’ kan je verstaan de situatie dat je de aan de zonde de voorkeur geeft en dus ook 

overgeleverd bent aan de gevolgen van de zonde. Vergelijk ook Rom. 1:28: 

 

Rom. 1:28  En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven 

aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: 

 

Alleen Gods genade kan je uit zo’n situatie halen. Vers 21 doet me trouwens denken aan: 

 

Mat. 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 

17.12 Johannes de Doper kent zijn plaats 

 

De Heer Jezus is weer uit Jeruzalem vertrokken met zijn discipelen en gaat nu verblijven in 

het land van Judea en doopt daar ook (hoewel Hij het blijkbaar niet zelf doet, zie 4:2). Ook 

Johannes de Doper is nog actief (Jezus heeft zich nog niet geopenbaard als Messias) en hij 

heeft zijn werkterrein verlegd. Waarschijnlijk doopt hij nu op een plaats ten westen van de 

Jordaan. 

 

Naar aanleiding van een geschil tussen een Jood en discipelen van Johannes (misschien wel 

over de vraag welke doop de meest reinigende werking had, die van Johannes of van Jezus) 

komen ze nu met een opmerking naar Johannes de Doper die er op neerkomt dat de mensen 
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nu vooral naar Jezus gaan. Voor Johannes is dit echter geen probleem en hij zet voor zijn 

toehoorders een aantal zaken op een rijtje: 

 

 Johannes beseft dat God het is die de geestelijke positie van iemand bepaalt (27) 

 

 Hij heeft al eerder duidelijk gemaakt dat hij de Christus niet was, maar voor Hem 

uitgezonden is (28) 

 

 Hij is de vriend van de Bruidegom (Jezus) en verblijdt  zich over de stem van de 

Bruidegom. Nu is zijn blijdschap vervuld (29). Johannes zinspeelt hier op een Joods 

huwelijksritueel. Het volgende is ontleend aan de StudieBijbel 8:  

 

‘Het verschil tussen Jezus en hem vergeleek hij met dat tussen een bruidegom en diens 

vriend. Van beide figuren was de eerstgenoemde de belangrijkste (hij heeft de bruid). 

De opdracht van de vriend was om de bruid te vragen (vgl. 2 Kor.11:2) en om bruid en 

bruidegom bij elkaar te brengen. Op de bruiloft stond hij bij het bruidsvertrek te 

wachten op de jubelende roep (stem) van de bruidegom. Als hij die hoorde, dan was 

zijn blijdschap compleet’. 

 

 Jezus moet ‘groter’ worden, maar Johannes moet ‘minder’ worden (30) 

 

Het is niet helemaal duidelijk of de verzen 31 tot en met 36 nu van Johannes de Doper zijn of 

dat het gaat om het commentaar van de apostel, maar wat maakt het uit? Het is tenslotte 

allemaal het Woord van God! Konden alle geestelijke werkers hun positie maar zo eenvoudig 

aanvaarden als Johannes! 

 

Tenslotte wijzen we nog op vers 36. Hier worden twee zaken tegenover elkaar gesteld: 

 

- In de Zoon geloven en dus eeuwig leven bezitten 

 

en: 

 

- De Zoon ongehoorzaam zijn en geen eeuwig leven hebben maar onder de toorn Gods (!) 

leven. 

 

De implicatie hiervan is dat in de Zoon geloven ook gehoorzaamheid aan de Zoon betekent en 

dat gaat verder dan (eenmaal) een beslissing voor Jezus te hebben genomen. Geloven houdt 

een voortdurende gehoorzaamheidsrelatie in. 

 

 
 

Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. StudieBijbel,  Joh. 3:11, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

3. New Bible Commentary, Carson D.A.,Logos 6 Bible software 

 

4. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

https://online.studiebijbel.nl/


Hoofdstuk 17                                                            017. Joh. 03:01-03:36 De nieuwe geboorte 

Het leven van Jezus                                         017                                                                   61 

 

5. StudieBijbel,  Joh. 3:15, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

6. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

7. Ibid 

 

8. StudieBijbel,  Joh. 3:29, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
https://online.studiebijbel.nl/


Hoofdstuk 18                                                      018. Joh. 04:01-04:45 De Samaritaanse vrouw 

Het leven van Jezus                                         018                                                                   62 

 

018. Joh. 04:01-04:45 De Samaritaanse vrouw 
 

18.0 Inleiding 

 

 

 
 

 

In het kaartje op deze bladzij hebben we de plaatsen aangegeven waar de Heer Jezus was in 

de periode die ligt tussen Joh. 2:1 en Joh. 4:46. 

 

18.1 Jezus vertrok 

 

Waarom verliet Jezus Judea weer? Het antwoord staat in de tekst. De Farizeeën zijn op de 

hoogte gekomen (mogelijk door de Jood uit 3:25) dat Jezus meer discipelen maakte en doopte 

dan Johannes. Jezus had dat gehoord en wilde blijkbaar een vroegtijdige confrontatie met de 

Farizeeën (die blijkbaar vooral in Judea aanwezig waren) vermijden. Ze zouden zeer 
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waarschijnlijk Jezus hierover gaan ondervragen. Uiteindelijk zou Hij de confrontatie niet 

kunnen vermijden, maar nu was Zijn ure nog niet gekomen. 

 

18.2 Hij moest door Samaria gaan 

 

Hij moest door Samaria gaan! De kortste weg was inderdaad door Samaria dus het lijkt 

logisch die weg dan ook te kiezen (drie dagreizen). Een reden om toch een langere weg te 

nemen was de slechte verhouding tussen Joden en Samaritanen (er werd dan voor een 

Overjordaanse weg gekozen) maar voor de Heer Jezus zal dat geen argument geweest zijn. 

Waarschijnlijk staat er dan ook ‘moest’ omdat dit de instructie was van de Vader voor Zijn 

Zoon. 

 

18.3 Sichar 

 

Sichar wordt nu wel geïdentificeerd met het tegenwoordige Askar en ligt ook op zo’n twee 

kilometer van het tegenwoordige Nabloes. De Jakobsbron lag blijkbaar dicht bij het veld dat 

Jakob aan Jozef gegeven had en dat hij voor honderd geldstukken had gekocht van de zonen 

van Hemor (Gen. 33:19). 

 

18.4 Jezus was vermoeid 

 

Johannes vermeldt dat Jezus vermoeid was van de tocht. Hij en Zijn discipelen hadden 

waarschijnlijk zo’n anderhalve dag gereisd (ongeveer 60 km vanaf de ‘doopplaats’) en het 

was nu ongeveer twaalf uur, dus het begin van de middag. 

 

18.5 Geef Mij te drinken 

 

De vrouw uit Samaria kwam op een ongebruikelijk tijdstip bij de bron. Water halen was 

inderdaad het werk voor vrouwen maar het werd meestal gedaan op de koelere momenten van 

de dag (’s-morgens vroeg of ’s-avonds). Bovendien was het vreemd dat ze alleen was. 

Mogelijk dat ze zich schaamde voor haar reputatie (zie later). 

Jezus kon niet rekenen op de hulp van Zijn discipelen (die waren brood kopen in de stad. Dit 

is ook al bijzonder vanwege de verhouding tussen Joden en Samaritanen) dus Hij vroeg het 

aan de vrouw om Hem te drinken te geven. 

 

18.6  De vrouw is verbaasd 

 

De vrouw zal aan de spraak en aan de kleding gemerkt hebben dat Jezus een Jood is. Maar 

een rabbi liet zich doorgaans niet met vrouwen in en zeker geen Samaritaanse! Daarom is de 

reactie van de vrouw ook heel begrijpelijk. 

 

18.7 Jezus weet  haar belangstelling op te wekken 

 



Hoofdstuk 18                                                      018. Joh. 04:01-04:45 De Samaritaanse vrouw 

Het leven van Jezus                                         018                                                                   64 

 

Jezus gaat niet in op de vraag van de vrouw maar Hij weet wel haar belangstelling op te 

wekken met…’indien gij wist’. Jezus houdt haar twee zaken voor: 

 

 de gave Gods (14,15) 

 wie het is die tot u zegt (25 ev.) 

 

De vrouw begrijpt het nog niet en denkt nog steeds aan gewoon water. Jezus is toch niet meer 

dan ‘onze’ vader Jakob dat Hij hier nog een andere bron zou kennen? 

 

18.8 De Heilige Geest 

 

Ook op deze vraag gaat Jezus niet in, maar Hij weet haar belangstelling vast te houden door te 

stellen dat ze van het gewone water weer dorst zal krijgen, maar van het water dat Hij zal 

geven zal ze nooit meer dorst krijgen en het zal in haar worden een fontein van water dat 

springt ten eeuwigen leven. In vers 10 wordt de term ‘gave Gods’ gebruikt: ‘dōrean tou  

theou’ Het is de enige keer in de evangeliën dat ‘dorea’ wordt gebruikt. Maar in het boek 

Handelingen wordt het viermaal gebruikt en steeds in samenhang met de Heilige Geest 

(Hand. 2:38; 8:20; 10:45; 11:17). Ook op het Loofhuttenfeest zal Jezus de mensen uitnodigen 

om tot Hem te komen en te drinken (Joh. 37-39). Dan heeft Jezus het ook weer over de 

Heilige Geest. 

 

De aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven betekent niet dat er nooit perioden zullen 

zijn van teleurstellingen en geestelijke woestijnen. Maar we zullen toch ook in ons steeds 

weer die goddelijke bron van blijdschap, kracht en vernieuwing ontwaren die alleen God kan 

geven. We ervaren dan het ‘eeuwigheidsleven’ op tastbare wijze en dat betekent ook ‘de 

Vader en de Zoon kennen’ (Joh. 17:3). We zullen dit echter nog in veel grotere mate ervaren 

als we bij de Heer zijn. 

 

18.9 Roep uw man 

 

De vrouw begrijpt nog steeds niet dat het niet om natuurlijk water gaat maar wil natuurlijk 

wel graag dat water dat Jezus te bieden heeft hebben. Dan zal ze geen dorst meer hebben en 

hoeft ze ook niet steeds terug te gaan naar de put. 

De Heer draagt haar vervolgens op om haar man te halen en ze antwoordt dat ze geen man 

heeft.  Uit het Gr. Woord voor ‘man’ (andra) is niet af te leiden 1 of het hier om ‘echtgenoten’ 

gaat of gewoon ‘mannen’. De man die ze nu heeft is in ieder geval niet haar ‘echtgenoot’. Uit  

het antwoord van de Heer Jezus blijkt zijn bovennatuurlijke kennis en dit opent de weg voor 

verder gesprek. 

 

18.10 Waar aanbidden? 

 

De vrouw brengt nu meteen het gesprek op een religieus onderwerp: Waar aanbidden? In de 

Samaritaanse tempel op de berg Gerizim of te Jeruzalem. Nu was dat laatste inderdaad door 

God verordonneerd: 
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1 Kon. 14:21  Rechabeam nu, de zoon van Salomo, was koning in Juda. Eenenveertig jaar 

was Rechabeam oud, toen hij koning werd, en zeventien jaar regeerde hij te Jeruzalem, de 

stad die de HERE uit alle stammen Israels verkoren had om zijn naam aldaar te vestigen. 

 

18.11 Aanbidden in geest en waarheid 

 

De Heer Jezus gaat nu de vrouw iets leren over de ware aanbidding en Hij zegt eigenlijk drie 

dingen: 

 

 Gij aanbidt wat ge niet weet (22) 

 

Hierbij duidt Jezus dus  (met ‘gij’) op de Samaritanen. Dat is nogal wat als dat van een 

bevolkingsgroep gezegd wordt. De Samaritanen zijn voortgekomen uit een vermenging van 

degenen die door de Assyriërs werden achtergelaten na de inname van Samaria (722 BC) en 

de geïmporteerde heidenen uit de omringende landen (2 Kon. 17:23 ev.). Ze hadden hun eigen 

Pentateuch en hun eigen tempel op de berg Gerizim. Hun kennis van de God van Israël was 

dus zeer onvolledig. De Joden hadden een veel meer volledige kennis van hun God, ze 

bezaten tenslotte het hele OT Bovendien was ook het heil uit de Joden. De verlosser (de 

Messias) zal uit Sion komen (Jes. 59:20). 

 

 De plaats van aanbidding is niet belangrijk meer 

 

De ure komt dat ze de Vader noch op deze berg, noch te Jeruzalem zullen aanbidden (21). In 

feite is dit door Jezus nu al in gang gezet (23). De reden is dat de gelovigen de Heilige Geest 

gaan ontvangen die na de verheerlijking van Jezus aan de gemeente gegeven zou worden. 

Door de Heilige Geest en door het verlossingswerk van de Heer Jezus kunnen gelovigen nu 

de Vader op elke plaats aanbidden (Heb. 10:19). 

 

 

 De ware aanbidding is in geest en waarheid 

 

God is geest (24). Aanbidding moeten we dan ook doen met onze geest. Door de Heilige 

Geest, die in onze geest woont, kunnen we nu God aanbidden. Aanbidden is dus geen zaak 

van zielse inspanning of mooie woorden. De Vader zoekt ware aanbidders. 

Aanbidding moet ook zijn overeenkomstig de waarheid. De Heer Jezus is de waarheid (14:6), 

de Heilige Geest is de Geest der waarheid (15:26). Heel ons wezen, doen en laten moet met 

onze aanbidding overeenstemmen. Bijvoorbeeld: Ik kan niet God aanbidden en tegelijkertijd 

wrok koesteren in mijn hart. Ik kan God ook niet aanbidden en tegelijkertijd er praktijken op 

na houd die het daglicht niet kunnen zien. Ik moet wandelen in de waarheid (3 Joh. 1:4) 

Aanbidding heeft dus wel degelijk te maken met mijn dagelijkse doen en laten, aanbidding is 

een levensstijl.  

 

18.12 Ik, die met u spreek, ben het 

 

De Heer Jezus openbaart zich direct aan deze vrouw als de Messias. Voor deze vrouw, die 

waarschijnlijk tot de sociale outcasts behoorde en verder toch wel iets wist over de Messias, 

zal het ook een geweldige ontdekking zijn geweest.  
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18.13 Met een vrouw in gesprek 

 

De discipelen komen nu terug van hun boodschap en verbazen zich erover dat Hij met een 

vrouw in gesprek was (het was niet zo gebruikelijk voor een rabbi om in het openbaar met een 

vrouw te spreken, maar Jezus trekt zich weinig aan van culturele vooroordelen). Johannes 

noemt nu twee onuitgesproken vragen die ze niet stellen uit respect voor hun Meester. De 

vrouw laat nu haar kruik staan (mogelijk heeft Jezus er nog uitgedronken) en gaat naar de stad 

om er anderen bij te halen. Ze stelt anderen de vraag waar ze zelf blijkbaar al (min of meer) 

van overtuigd is, maar ze wil dat anderen ook overtuigd raken.  

 

Om overtuigd te raken moet je ook zelf tot Hem komen. Je kunt over Hem horen en over Hem 

lezen, maar de persoonlijke openbaring dat Hij werkelijk de Christus is komt als we ons hart 

voor Hem openstellen en Hem als Heer en Heiland aannemen: 

 

Joh. 14:21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij 

liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem 

openbaren. 

 

Let op het laatste ‘en Mijzelf aan hem openbaren’. Dit is de ultieme openbaring die een mens 

kan ontvangen en dat is steeds aan het hart van de betrokkene. De overtuiging dat Jezus de 

Christus is dus niet alleen een zaak van verstandelijke argumenten. 

 

18.14 Een spijs, waarvan gij niet weet 

 

De discipelen zijn teruggekomen met voedsel en ze vinden dat het nu tijd wordt voor de rabbi 

om ook wat te eten. Jezus grijpt deze gelegenheid aan om uit te leggen dat Hij een spijs heeft 

te eten waarvan de discipelen geen weet hebben. Zijn spijs, betekent de wil van de Vader 

doen en zijn werk te volbrengen. In het hogepriesterlijk gebed zegt Jezus dan ook: 

 

Joh.17:4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen 

gegeven hebt. 

 

Het lijkt me dat dit toepasbaar is voor elke discipel. Zijn grote vreugde zou er in moeten 

bestaan om steeds Zijn wil te doen en ook consequent bezig te zijn met de roeping die er op je 

leven ligt. 

 

De Heer Jezus gebruikt beeldspraak en de discipelen begrijpen dat niet meteen. Verder wijst 

Jezus ook op de geestelijke oogst: de velden zijn wit om te oogsten.  

 

18.15 De zaaier en de maaier 

 

Het volgende gedeelde, 36-39, bevat enige exegetische moeilijkheden. In het proces van 

mensen tot Christus brengen zijn er blijkbaar zaaiers en maaiers. Zaaiers doen het nodige 

voorwerk (bijvoorbeeld: evangelie uitleggen) terwijl maaiers de oogst binnenhalen, dus 

mensen bewegen daadwerkelijk voor Christus te kiezen. Verder moeten bekeerlingen ook het 

proces van discipelschap ondergaan maar dat is in dit gedeelte niet aan de orde.  
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Hier wordt gesproken over de maaier die loon ontvangt en vrucht verzamelt ten eeuwigen 

leve. Het loon is hier de blijdschap en de vreugde dat er iemand tot Christus gekomen is 

terwijl de maaier, in het geval van deze vrouw, Christus zelf is. Maar wie is hier de zaaier?  

 

De zaaier zou kunnen zijn: God de Vader (maar die is in feite steeds betrokken bij het zaaien), 

Johannes de Doper en/of zijn discipelen of ook de profeten uit het OT die de Messias 

aankondigden. Het wordt hier niet uitgelegd. Het zich gelijktijdig verblijden van de zaaier en 

de maaier wordt hier ook niet uitgelegd maar als met de zaaier de Vader bedoeld is  dan 

kunnen we stellen dat de Vader en de Zoon zich samen verblijden over (een) bekeerling(en). 

 

Vers 38 roept ook vragen op. De maaiers zijn hier blijkbaar de discipelen maar doelt Jezus 

hier op een (niet beschreven) uitzending die al geweest is? De tekst lijkt het wel te suggereren. 

Maar het zou ook kunnen zijn  dat de Heer hier doelt op een uitzending die nog komen moet 

of die ook betrekking heeft op de huidige situatie. Met de arbeid van anderen wordt mogelijk 

verwezen naar het werk van Johannes de Doper en/of zijn discipelen. 

 

18.16 Wij zelf hebben Hem gehoord 

 

In eerste instantie geloven nu veel Samaritanen om het woord van de vrouw maar later, als 

Jezus een paar dagen bij hen geweest is dan wordt hun geloof meer authentiek: ze hebben 

Hem nu zelf gehoord en weten dat deze waarlijk de Heiland der wereld is. 

 

18.17 Waarom ging Jezus naar Galilea? 

 

Het volgende gedeelte stelt ons ook weer voor exegetische problemen want: Waarom ging 

Jezus nu naar Galilea? Inderdaad staat in 4:3 dat Hij dat zou doen. Maar vers 44 geeft hierbij 

een probleem want dat zou nu juist een reden zijn om niet naar Galilea te gaan (wanneer heeft 

Jezus trouwens getuigd wat in vers 44 staat? Mat. 13:57 moet hier nog komen. Mogelijk heeft 

Jezus dit ook eerder getuigd of kijkt Johannes bij het naderhand schrijve van het evangelie 

gewoon terug). 

 

De beste oplossing lijkt nog de volgende 2: Juist omdat Hij in zijn thuisland niet in ere zou 

zijn (hoewel Hij in eerste instantie eervol ontvangen zou worden, zie 45) zou er geen gevaar 

zijn voor een vroegtijdige confrontatie met de schriftgeleerden en Farizeeën (zie 4:1). 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2.  Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 
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019. Mat. 04:12-04:22 Begin bediening Galilea 
 

19.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus begint nu Zijn 

bediening in Galilea. De directe 

reden hiervoor was blijkbaar de 

overlevering van Johannes de 

Doper. In Galilea zou Jezus 

veiliger zijn. De aard van Zijn 

bediening zou nu ook veranderen. 

In plaats van dopen bij de Jordaan 

(Joh. 4:1,2) zou er nu de 

bediening komen van een 

rondreizend prediker. Deze 

bediening zou gepaard gaan met 

genezingen en bevrijdingen. Zie 

verder voor de geografische 

aanduidingen het kaartje 

hiernaast. 

 

Matteüs is verder de enige 

evangelist die expliciet melding 

maakt dat Kafarnaüm nu de 

woonplaats van Jezus wordt. 

Nazareth heeft hij inmiddels 

verlaten (Hij zou daar niet 

aanvaard worden). 

 

19.1 De profetie van Jesaja 

 

Matteüs ziet de ‘verhuizing’ van de Heer Jezus 

ook als de vervulling van de profetie van 

Jesaja (Jes. 8:23-9:1). Zie voor Naftali en 

Zebulon het kaartje hiernaast. De zee is de zee 

van Tibereas (meer van Galilea). Het ‘over de 

Jordaan’ heeft betrekking op het gebied ten 

westen van de Jordaan (vanuit het perspectief 

van de Assyrische veroveraars). 

 

19.2 Bekeert u 

 

Van toen aan: dit duidt een nieuwe fase in de 

bediening van Jezus aan. Zijn prediking staat 

kort samengevat in 4:17. Het was dezelfde 



Hoofdstuk 19                                                     019. Mat. 04:12-04:22 Begin bediening Galilea 

Het leven van Jezus                                        019                                                                    69 

 

prediking als van Johannes de Doper (Mat. 3:2) en later ook van de discipelen (Mat. 10:7). 

Bekering betekent een radicale verandering van gezindheid en voor Israël betekende dat een 

terugkeer naar de verbondsrelatie met God. Om deel te hebben aan het Koninkrijk is bekering 

noodzakelijk. Let erop dat er staat: ‘het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’.  Het 

Messiaanse tijdperk is begonnen met de bediening van de Heer Jezus en zal uiteindelijk 

uitmonden in het Messiaanse Rijk. 

 

19.3 De roeping van de eerste discipelen 

 

We lezen hier over de roeping van de eerste vier discipelen: Petrus, Andreas, Johannes en 

Jakobus. Er was al een eerste ontmoeting met Jezus geweest (Joh. 1:35-52) en ook op de 

bruiloft te Kana waren discipelen van Jezus. Hier gaat het om nu definitief Jezus te volgen en 

hun beroep achter zich te laten, ze zouden voortaan vissers van mensen zijn. 

 

Van de hier genoemde vier discipelen zouden er drie voortaan de kerngroep vormen: Petrus, 

Johannes en Jacobus. De roeping van Matteüs wordt later beschreven (Mat. 9:9). 

 

19.4 Het parallelgedeelte in Marcus 

 

Mar. 1:14-20 is het parallelgedeelte van de zojuist behandelde geschiedenis. Het voegt geen 

essentiële nieuwe informatie toe. 

 

19.5 Het parallelgedeelte in Lucas 

 

Luc. 5:1-11 lijkt dezelfde (?) geschiedenis te behandelen maar wel gedetailleerder en ook met 

een bijzondere focus op Petrus. De CSB plaatst deze geschiedenis bij Mat. 4:23-25 (hoofdstuk 

22) omdat de drie voorafgaande verzen van het gedeelte uit Lucas hier mee overeenkomen. 

Toch lijkt de volgorde hier in Lucas niet chronologisch. Dat blijkt temeer omdat Petrus hier 

zegt dat ze de gehele nacht hard gewerkt hebben met vissen (Luc. 5:5) terwijl dit niet klopt 

met het gedeelte van Matteüs.  

 

Maar laten we nu in het kort naar de geschiedenis zelf kijken. De Heer Jezus heeft bij zijn 

onderwijs aan het meer van Gennasaret (meer van Galilea of zee van Tiberias) een schip 

nodig om een grote menigte te kunnen toespreken. Hij vraagt aan Simon (die inmiddels klaar 

is met vissen, maar niets gevangen heeft) of Hij met zijn schip een eind de zee in kan gaan. 

Petrus voldoet aan dit verzoek en na het onderwijs van de Heer zegt Hij tegen Petrus dat hij 

zijn netten moet uitzetten in diep water om te vissen. Het resultaat van deze gehoorzaamheid 

is verbazingwekkend, vooral voor Petrus maar ook allen die bij Hem waren. Petrus beseft nu 

zijn onwaardigheid tegenover zijn Meester die blijkbaar alles (en ook de gewone natuur) 

perfect in Zijn hand heeft. De geschiedenis is verder ook een demonstratie van Mat. 6:33. 

 

Ondanks de teleurstelling van de mislukte visvangst toch de boot ter beschikking van de 

Meester stellen en gehoorzaam zijn aan Zijn instructies. 

 

Simon Petrus is bevreesd geraakt (een gezond stukje vreze des HEREN) maar Jezus komt 

Simon tegemoet. Van nu af aan zullen ze mensen vangen. Hierna volgden ze Jezus. 
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19.6 In de synagoge van Nazareth 

 

Lucas begint de bediening van de Heer Jezus met het verhaal van de synagoge te Nazareth. 

Een soortgelijke gebeurtenis wordt beschreven in Mat. 13:53-58 en ook in Mar. 6:1-6. De 

laatste twee hebben duidelijk betrekking op dezelfde gebeurtenis, maar het is de vraag of het 

gedeelte in Lucas hier ook op betrekking heeft. Indien niet, dan moeten we uitgaan van twee 

verwerpingen te Nazareth: één aan het begin van Zijn bediening en één later. Persoonlijk wil 

ik dit niet uitsluiten, maar ik acht het wel wat onwaarschijnlijk. De CSB lijkt er echter wel 

vanuit te gaan.  

Ik acht het waarschijnlijker dat het in alle gevallen om dezelfde gebeurtenis gaat, maar dan 

moeten we ons afvragen waarom Lucas blijkbaar deze geschiedenis naar voren haalt (hoewel 

vers 14 en 15 laten zien dat deze geschiedenis zich toch niet echt hoeft af te spelen aan het 

begin van de Galilese bediening) en de chronologie lijkt te doorbreken. Mogelijk heeft Lucas 

dat gedaan om aan te tonen dat Jezus de profetie van Jesaja (Luc. 4:17) vervulde. Hij was vol 

van de Geest (Luc. 4:1) en keerde in de kracht van de Geest terug naar Galilea (Luc. 4:14). 

Omdat we zoveel mogelijk de chronologie willen aanhouden, zullen we deze geschiedenis 

toch op een andere plaats behandelen. 
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020. Mar. 01:21-01:28 Een demon in de eredienst 
 

20.0 Inleiding 

 

Het gedeelte begint met: ‘En zij kwamen te Kafarnaüm’…… Het sluit direct aan bij het 

vorige gedeelte waarin de Heer Jezus de eerste vier discipelen gemaakt heeft. Nu komen ze te 

Kafarnaüm, hier zou de Heer Jezus ook gaan wonen (Mat. 4:13) en toen het sabbat was ging 

Hij meteen (!) naar de synagoge en gaf onderwijs. 

 

20.1 Onderwijs in de synagoge 

 

Iedere joodse man mocht onderwijs geven maar het ware in het bijzonder de rabbijnen die 

onderwezen uit de Thora en de profeten. Hier is het Jezus die gaat onderwijzen en dat zal Hij 

meerdere keren in deze synagoge hebben gedaan. 

 

20.2 Gezaghebbend onderwijs 

 

Ze (de bezoekers van de synagoge) staan versteld van Zijn leer! Dit onderwijs was anders dan 

het onderwijs dat ze gewend waren van de schriftgeleerden. Hij onderwees hen als 

gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden (geen compliment voor hen).  

 

Het Woord van God is op zich gezaghebbend genoeg maar of het onderwijs daarvan 

gezaghebbend is hangt samen met het geestelijk leven van de onderwijsgever. Het was dus 

niet zo dat alleen het onderwijs van Jezus maar gezaghebbend kon zijn omdat Hij nu eenmaal 

de Zoon van God is. Een schriftgeleerde kan ook gezaghebbend onderwijs geven als Hij een 

godvruchtig man is. Blijkbaar waren hier weinig godvruchtige schriftgeleerden. 

 

20.3 Een mens met een onreine geest 

 

In de dienst blijkt een bijzondere bezoeker aanwezig te zijn. Waarschijnlijk kwam hij hier al 

elke sabbat en mogelijk viel hij niet eens echt op. Maar vandaag, nu de nieuwe rabbi preekt, is 

dat opeens anders. Hij schreeuwt het uit! Wat is er aan de hand? 

 

Zoals net al gezegd is, de prediking van Jezus was met gezag! De man zag zich 

geconfronteerd met een stuk geestelijke autoriteit waar hij niet tegen kon. Beter gezegd: De 

demon in de man ontmoette nu Iemand die veel sterker was dan hij en Wiens autoriteit hem, 

in zekere zin, dwong zich te manifesteren. 

 

De aard en werking van demonen gaat het bestek van deze studie te boven. We volstaan hier 

met te zeggen dat demonen geestelijke wezens zijn met een eigen persoonlijkheid en dat ze, 

onder bepaalde omstandigheden, mensen kunnen beïnvloeden en zelfs intrek nemen in 

lichamen van mensen en dieren. Een demon wordt ook wel een onreine geest genoemd en dat 

zegt iets over de aard van zijn wezen. 
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Let er ook op wat de demon zegt. De demon spreekt over ‘ons’ en geeft daarmee aan dat hij 

deel uitmaakt van een grotere groep van demonen. Er kunnen ook meerdere demonen 

aanwezig zijn in een mens, maar dit lijkt hier niet het geval te zijn omdat vers 26 spreekt over 

één onreine geest. 

 

Verder vallen nog twee zaken op: 

 

 de demonen kennen Jezus (24) 

 ze zijn zich blijkbaar (enigszins) bewust van hun toekomstig lot (24) 

 

Veelal gaat men ervan uit dat demonen gevallen engelen zijn die satan in zijn val zijn 

gevolgd. Dat ze Jezus kennen (in tegenstelling tot een groot deel van de mensheid) heeft te 

maken met het feit dat Jezus betrokken is geweest bij de schepping (Kol. 1:16,17). Verder 

geeft Opb. 20:10 aan dat satan en de demonen zullen eindigen in de poel van vuur. 

 

20.4 De onreine geest wordt uitgeworpen 

 

Door een eenvoudig bevel werpt de Heer Jezus de onreine geest uit. Hij wil niet op deze 

manier (door de tegenstander) bekend gemaakt worden. De demon gaat, in dit geval, niet 

rustig uit. Er staat dat hij onder groot geschreeuw en stuiptrekkingen van de man uitging. 

Uiteraard zijn de aanwezigen zeer verbaasd. Ze waren dat al door het veranderde onderwijs 

maar nu komt er ook nog een praktische demonstratie bij van Zijn autoriteit door het 

uitwerpen van een onreine geest. Geen wonder dat Zijn bekendheid nu in de gehele omgeving 

van Galilea doordringt! 

 

Voor de Heer Jezus was het de tweede directe confrontatie met de tegenstander. De eerste was 

met satan zelf in de woestijn (Mar. 9:1-12) en de tweede confrontatie is in de synagoge van 

Kafarnaüm met één van satans onderdanen. Spoedig zouden er veel meer confrontaties 

volgen. 

 

20.5 De parallelgeschiedenis in Luc. 4:31-37 

 

De parallelgeschiedenis in Lucas 4:31-37 voegt geen relevante nieuwe informatie toe. 

 

20.6 Demonie heden ten dage 

 

Is deze geschiedenis relevant voor toen en niet voor nu? Allesbehalve! Ook in onze 

erediensten kunnen demonen in mensen jarenlang sluimerend aanwezig zijn zonder 

opgemerkt te worden. Laat er weer zoveel van de Heilige Geest in onze samenkomsten 

aanwezig zijn dat de onreine geesten het niet langer kunnen uithouden zodat vele, misschien 

wel zeer respectabele, broeders en zusters in de geestelijke vrijheid komen te staan die ze 

tevoren niet voor mogelijk hadden gehouden. 
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021. Mat. 08:14-08:17 Jezus geneest de zieken 
 

21.0 Inleiding 

 

Dit gedeelte sluit meteen aan op het voorgaande (Mar. 1:21-28). Ze komen net uit de 

synagoge en gaan het huis van Petrus binnen. Petrus had dus een huis (samen met zijn broer 

Andreas (Mar. 1:29) 

 

21.1 Het huis van Petrus 

 

Opgemerkt wordt dat dit (het huis hebben van Petrus) betekent dat Mat. 19:21 en Luc. 12:33 

dus niet letterlijk voor alle discipelen geldt 1. Petrus zal ook zijn vissersuitrusting niet (geheel) 

verkocht hebben (Joh. 21:3). Zijn huis is in ieder geval tot grote zegen geweest. De Heer 

Jezus woonde er (zeer waarschijnlijk, Mat. 4:13) en ook Andreas en de schoonmoeder van 

Petrus. Petrus was dus getrouwd en later lezen we dat de vrouw van Petrus meeging op 

zendingsreis (1 Kor. 9:5).   

 

Het huis van Petrus was ook de plaats waar Jezus veel genezingen deed en onderwijs gaf 

(Mat. 9:10, 28 Mat. 13:1, 36, Mar. 2:1 ev., 9:33). Ook op de reizen van Jezus was het 

essentieel dat er huizen waren waar Hij ontvangen werd (Luc. 10:38-42). De Heer en Zijn 

discipelen hadden steeds verzorging nodig en enige vrouwen waren hier actief bij betrokken: 

 

Luc. 8:3 …..die hen dienden met hetgeen zij bezaten. 

 

Op deze manier kunnen ook onze huizen tot grote zegen zijn. De Heer Jezus is niet meer 

lichamelijk onder ons, maar toch: 

 

Mat. 10:40  Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij 

gezonden heeft. 

 

21.2 De schoonmoeder had koorts 

 

De schoonmoeder van Petrus had koorts (Luc. 4:38 vermeldt zelfs: zware koorts) . Natuurlijk, 

ook gelovigen kunnen ziek worden. Hier zijn een aantal voorbeelden 2: 

 

- Elisa, 2 Kon. 13 en 14 Hij zou gaan sterven aan deze ziekte 

- Hizkia, 2 Kon. 20:1 Hij zou er vijftien jaar bijkrijgen 

- Dorcas, Hand. 9:36 en 37 Zij zou uit de dood worden opgewekt 

- Paulus, Gal. 4:13 en 14  

- Epafroditus, Fil. 2:25-27 was de dood nabij, maar de Heer ontfermde zich over hem 

- Timoteüs, 1 Tim. 5:23 gedurige ongesteldheden 

- Trofimus, 2 Tim. 4:20 Ziek achtergelaten door Paulus te Miléte 

 

Matteüs vermeldt dat Jezus de schoonmoeder van Petrus met koorts te bed zag liggen. Marcus 

vermeldt dat zij met Hem over haar spraken. Een simpele aanraking van haar hand is 
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voldoende (Lucas vermeldt in 4:39 nog dat Hij de koorts bestrafte en dat ze onmiddellijk 

opstond. Volgens sommigen duidt dit op een demonische oorzaak van de koorts). Het herstel 

is zeer snel en ze staat op en dient Hem (of ‘hen’ in Lucas en Marcus). 

 

Naar mijn mening staat hier ook een duidelijke vingerwijzing voor genezing. We ontvangen 

gezondheid niet voor ons eigen plezier maar vooral om Hem te dienen. 

 

21.3 De genezingsbediening begint 

 

De genezingsbediening begint nu echt. De sabbat is voorbij en nu komen ze met hun zieken 

en met hun gebondenen. Marcus vermeldt zelfs dat de gehele stad was te hoop gelopen bij de 

deur (Mar. 1:33). Volgens Matteüs werden allen genezen (Mat. 8:16), voorwaar een zeer 

succesvolle genezings- en bevrijdingsbediening. Lucas vermeldt nog dat Hij ieder van hen 

afzonderlijk de handen oplegde en genas (Luc. 4:40). Uit het volgende vers blijkt dat de 

genezings- en bevrijdingsbediening ook hand in hand kunnen gaan. Vele boze geesten gaan 

uit terwijl ze roepen: Gij zijt de Zoon van God! Maar onze Heer wil zich niet laten bekend 

maken door de demonen! We kunnen ons afvragen waarom niet. Voor de Galileeërs zal Hij 

gewoon een bijzondere Rabbi zijn geweest! Wat zou er gebeurd zijn als nu al bekend werd dat 

Hij de beloofde Messias was?  

 

We kunnen er slechts naar raden omdat de Bijbel hier geen duidelijke uitspraak over doet. 

Mogelijk zou er een grote beweging vanuit het volk ontstaan zijn om Hem koning te maken 

(zie ook Joh. 6:15). Daarvoor was Hij (nu nog) niet gekomen en dat zou bovendien een 

voortijdig conflict met de heersende geestelijkheid gegeven hebben. Verder zou er ook veel 

verwarring ontstaan omdat men het Messias zijn niet zou kunnen verenigen met de 

vernederingen die Hij zou ondergaan! 

 

21.4 De profetie van Jesaja 

 

Matteüs ziet in dit optreden van de Heer Jezus de vervulling van de profetie van Jesaja. In 

Marcus en Lucas wordt niet naar de profetie van Jesaja verwezen en dat is begrijpelijk omdat 

het Matteüs-evangelie in de eerste plaats voor de Joden was en die hadden meestal (enige) 

kennis van de profetische geschriften.  In Jesaja 53:4 staat: 

 

4  Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; 

 

Terwijl Matteüs hier, onder de inspiratie van de Heilige Geest, schrijft 

 

4  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. 

 

Opgemerkt zij dat Matteüs hier niet citeert uit de Septuagint (de Griekse vertaling van het OT 

die tussen 250 BC en 50 BC tot stand kwam) hetgeen wel gebruikelijk is voor de schrijvers 

van het NT. De Septuagint-vertaling van Jesaja 53:4 luidt: 

 

Deze heeft onze zonden gedragen en pijn voor ons geleden 
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Mogelijk hebben de vertalers van de Septuagint gekozen voor zonden in plaats van ziekten 

omdat het vervolg van het hoofdstuk over geestelijke genezing gaat en zonden en ziekten in 

het Joodse denken sterk met elkaar verweven zijn. 

 

Maar, wat is de praktische betekenis van deze tekst? Je zou kunnen zeggen dat Matteüs hier 

simpel verwijst naar de genezings- en bevrijdingsbediening van de Heer Jezus en daarmee de 

profetie van Jesaja vervuld net zoals bijvoorbeeld Mat. 1:23 is vervuld. Maar zo eenvoudig 

ligt de zaak niet want in dat zelfde hoofdstuk staat even later: 

 

6  Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de 

HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 

 

Dit geldt niet alleen voor de mensen uit de tijd van de Heer Jezus maar het geldt voor alle 

mensen van alle tijden. De Heer Jezus heeft door zijn plaatsvervangend lijden en sterven de 

zondelast van de gehele wereld op zich genomen en als het ware weggedragen.  

 

Op dezelfde manier mag je m.i. aan Jes. 53:4 een universele betekenis geven. Jezus heeft ook 

de ‘ziektelast’ van de wereld op zich genomen en weggedragen (het Griekse werkwoord kan 

zowel ‘dragen’ als ‘wegdragen’ betekenen). Maar waarom is er dan nog zoveel ziekte onder 

degenen die bij Jezus horen? In een andere studie (Jesaja-studie) wordt hierop teruggekomen. 

 

21.5 De parallelteksten in Marcus en Lucas 

 

Enkele toevoegingen in Luc. 1:14-20 en Luc. 5:1-11 zijn in het voorafgaande al voldoende ter 

sprake gekomen. 

 

 
Verwijzingen 
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022. Mat. 04:23-04:25 De genezingsbediening breidt uit 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0 Inleiding 

 

Dit gedeelte volgt op Mat. 8: 14-17 en wat dan meteen opvalt is dat het evangelie van Matteüs 

blijkbaar niet erg in chronologische volgorde staat (Bij Marcus en Lucas is dat veel meer het 

geval).Matteüs heeft zijn evangelie thematisch georganiseerd en niet chronologisch. Dit 

maakt deel uit van wat men wel ‘het synoptische probleem’ noemt. Hierbij tracht men de 

verschillen tussen de synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) te verklaren. 
 

Matteüs geeft hier een beknopte samenvatting van de bediening van de Heer Jezus in Galilea. 

De gebeurtenissen in volgende hoofdstukken van Matteüs passen hierin 1. In het kaartje 

hierboven zijn de plaatsen aangegeven waar de mensen allemaal vandaan kwamen. Met 

geheel Syrië worden waarschijnlijk gebieden ten noorden en ten noordoosten van Israël 

bedoeld, niet groter dan de Romeinse provincie Syrië. Het gebied over de Jordaan bestaat uit 

Decapolis en Perea (samen ongeveer het Gilead van het OT).  

 

De bediening van de Heer Jezus zelf beperkte zich in deze periode vrijwel alleen tot Galilea 

(met een paar uitzonderingen, zie: Mat. 8:28, 15:21, 16:13). 

 

22.1 Een viervoudige bediening 

 

In dit gedeelte worden de drie hoofdactiviteiten van de Heer Jezus genoemd: Prediking van 

het evangelie, onderwijs in de synagogen en genezing van zieken. Ook waren er veel 

bevrijdingen (zie het volgende vers) zodat rustig van een viervoudige bediening gesproken 
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kan worden. Bij Matteüs vinden we de uitspraak: evangelie van het Koninkrijk (evenals in 

9:35 en 24:14). De kracht van het Koninkrijk komt in het bijzonder tot uiting in genezingen 

en bevrijdingen. 

 

22.2 Een zeer succesvolle bediening 

 

De bediening van de Heer Jezus mag wel zeer succesvol genoemd worden. Van mislukkingen 

bij genezingen en bevrijdingen is geen sprake. Met maanzieken worden epileptici bedoeld.  

 

22.3 Het parallelgedeelte in Mark 1:35-39 

 

Dit gedeelte sluit meteen aan op de genezing van de schoonmoeder van Simon. Opvallend is 

dat de Heer Jezus na zijn bediening aan de deur blijkbaar maar een korte nacht heeft gehad. 

Het gebed kreeg meer prioriteit dan wat extra slaap. Petrus en anderen willen blijkbaar dat Hij 

ter plaatse verder gaat met Zijn bediening maar Jezus maakt duidelijk dat Hij ook in andere 

plaatsen moet prediken. Marcus vermeldt hier niet meer de genezingen maar hij noemt nog 

wel het uitdrijven van demonen. 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries. Logos 6 Bible Software 
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023. Mat. 05:01-07:29 De bergrede 
 

23.0 Inleiding 

 

De bergrede is de eerste van vijf grote leerstukken van Christus uit het Matteüs-evangelie. De 

andere vier zijn: de uitzendingsrede (Mat. 10:1-42), de gelijkenissen van het Koninkrijk (Mat. 

13:1-51), leven in het Koninkrijk (Mat, 18:1-35) en de rede over de laatste dingen (Mat. 24 en 

25). Dit hoofdstuk is een verkorte versie van een uitvoeriger studie over de bergrede van 

dezelfde auteur. 

 

23.0. Inleiding 

 

De bergrede wordt zo genoemd omdat Christus de uiteenzetting over 'de grondwet van het 

Koninkrijk der hemelen' op een berg gehouden heeft (Mat. 5:1). In Mat. 8:1 lezen we weer dat 

Hij afdaalt van de berg. In het Lucas-evangelie (Luc. 6:20-49) vinden we ook zo'n 

uiteenzetting die door sommigen weleens de 'rede van de vlakte' wordt genoemd omdat de 

Heer deze rede vanaf een vlakke plaats gehouden heeft (Luc. 6:17).  

 

Is de bergrede bedoeld voor alle mensen, dus zowel voor christen als niet-christen? In Mat. 5:1 

staat dat Hij de scharen zag, de berg opging en toen Hij zat kwamen Zijn discipelen tot Hem. De 

Heer richt Zijn onderwijs in de eerste plaats tot Zijn discipelen maar we mogen veronderstellen 

dat het volk op enige afstand meeluisterde (Mat. 7:28). Als we echter gaan kijken naar de inhoud 

van de bergrede dan kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat de bergrede bestemd 

is voor christenen, dus zij die zijn wedergeboren. Let alleen maar eens op Mat. 6 waar de Heer 

Jezus verschillende keren spreekt over 'uw Vader'. Dit kan alleen maar betrekking hebben op 

diegenen die God inderdaad hun Vader kunnen noemen en dat zijn de kinderen Gods. De 

bergrede is dus niet bestemd voor ongelovigen, een ongelovige is absoluut niet in staat om de 

bergrede te leven!  

Op grond van Mat. 7:13 (gaat in door de enge poort) zou men kunnen concluderen dat de Heer 

hier tot ongelovigen spreekt. Een christen is immers al ingegaan door de enge poort. Het lijkt er 

inderdaad op dat deze oproep in het bijzonder degenen geldt die nog geen discipel zijn. We 

merkten echter al eerder op dat het volk op enige afstand meeluisterde  

 

23.1  De zaligsprekingen (Mat. 5:1-12)  

 

In dit gedeelte spreekt de Heer Jezus negen keer het 'zalig' uit. Vers 10 en 11 horen eigenlijk 

bij elkaar zodat er acht verschillende zaligsprekingen zijn. De eerste vraag die hier naar voren 

komt is: Wat wordt er bedoeld 'zalig'? Het is een vertaling van het Griekse woord 'makarios' 

en dat zou vertaald kunnen worden met 'gelukkig'. Een goede vertaling is: 'gelukkig te 

prijzen'.  

 

Voor wie gelden deze zaligsprekingen? Al eerder is uitgelegd dat de bergrede voor christenen is, 

dus zij die wedergeboren zijn. De zaligsprekingen zijn dus ook bedoeld voor christenen. Hierbij 

is het belangrijk om op te merken dat het totaal van de zaligsprekingen voor de christen geldt.  
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Is het nu zo, dat het karakter, dat in de zaligsprekingen naar voren komt, automatisch bij een 

christen hoort? Dit is zeker niet het geval. Er is ook een groeien in heiliging en dit is een proces 

waarin zowel de Heilige Geest (vrucht van de Geest) als de christen een aandeel hebben.  

Bij elke zaligspreking wordt ook een belofte gegeven. Geldt deze belofte nu voor het heden, voor 

de toekomst of voor heden én toekomst? In de meeste gevallen voor beide. Natuurlijk heeft de 

belofte van vers 12 op de toekomst (in de hemelen) betrekking maar de andere beloften gelden 

voor beide hoewel in de meeste gevallen de toekomende tijd (zij zullen) gebruikt wordt.  

      

Zalig de armen van geest. Het Griekse woord dat hier voor 'armen' is gebruikt is 'ptochoi'. Dit 

woord kan vertaald worden met bedelaar. Het zijn degenen die hulpbehoevend zijn, de houding 

van een bedelaar hebben en de geestelijke gesteldheid bezitten om van God iets te kunnen 

ontvangen. Het zijn zij, die erkennen dat ze uit zichzelf geestelijk bankroet zijn en dat ze genade 

van God nodig hebben om een Gode welgevallig leven te leiden. In Jes. 57:15 lezen we dat God 

ook woont bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der 

verbrijzelden te doen opleven. Daarentegen botst een onafhankelijke houding steeds met de 

tegenwoordigheid Gods. Het zijn de nederigen die genade ontvangen (1 Pet. 5:5). Een van de 

hoofdkenmerken van de zonde is: zijn eigen weg gaan (Jes. 53:6), onafhankelijk van God. Het is 

de vloek van de mensheid om los van God te willen leven en in die zin onafhankelijk van geest 

te zijn. Deze 'onafhankelijkheids-houding' is één van de tragische resultaten van de zondeval.  

Ook vandaag blijft de voorwaarde om het Koninkrijk van God binnen te gaan maar ook om te 

functioneren binnen het Koninkrijk: arm van geest zijn. Dan ervaar je Gods genade en de kracht 

van de Heilige Geest om als christen in Gods Koninkrijk en tegelijk ook in deze wereld te functi-

oneren zoals God het bedoelt.  

 

Zalig zij die treuren. Waarom worden de treurenden hier zalig gesproken? Geldt dit voor alle 

soort verdriet? In 2 Kor. 7:10 wordt gesproken over de droefheid naar Gods wil die 

onberouwlijke inkeer tot heil brengt en de droefheid van de wereld, die de dood brengt. De 

zaligspreking geldt dus zeker niet voor alle treurenden en voor wat voor soort verdriet dan ook. 

Gezien de samenhang waarin het geheel staat moeten we eerder denken aan treuren over je eigen 

zonden en die van anderen. Het leven van een christen is zeker niet één en al vreugde ook al 

willen sommigen dat weleens doen geloven (en ook niet één en al somberheid, ook dit is een 

valse houding). Als we vervuld zijn met de Heilige Geest dan zal de Geest in ons ook verdriet 

bewerken over de zondige toestand van de wereld om ons heen en ook van tijd tot tijd over de 

zonde in ons eigen leven.  

 

Zalig de zachtmoedigen. Wat is zachtmoedigheid, of wie is er zachtmoedig? De Heer Jezus zegt 

van zichzelf dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is (Mat. 11:29). Het Griekse woord voor 

zachtmoedig is 'praos'. Behalve door zachtmoedig kan het ook vertaald worden door 'nederig', 

'bescheiden' en 'mild'. Zachtmoedigheid is een door de Heilige Geest bewerkte innerlijke 

houding in de christen (vrucht van de Geest), namelijk de houding van een lam.  

Zachtmoedigheid moet niet verward worden met 'weekheid' of 'verlegenheid'. De Heer Jezus was 

beslist niet week of verlegen maar kon heel fier en fel optreden als de situatie dat vereiste. Denk 

maar eens aan de tempelreiniging (Mat. 21:12 en 13) en ook aan de rede tegen de 

schriftgeleerden en Farizeeën (Mat. 23).  

Welke belofte wordt er gegeven aan de zachtmoedigen? Zij zullen de aarde beërven! We vinden 

dat in het OT al bijzonder uitgedrukt in Ps. 37. Zie bijv. vers 11 waar staat dat de ootmoedigen 

het land beërven, maar ook vers 22 en 34. In deze wereld zijn het vaak de sterken en degenen 

met een natuurlijk charisma die de macht hebben of grijpen maar in de toekomstige wereld zal 

dit anders zijn! Om te kunnen heersen is zachtmoedigheid nodig. In Opb. 22:1 zien we ook een 

Lam op de troon. De kinderen Gods zijn geroepen om met God en Christus te regeren in het 
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Koninkrijk (Dan. 7:27, 2 Tim. 2:12). Maar ook in dit leven zijn we al begonnen met de aarde te 

beërven (1 Kor. 3:21-23). 

 

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. De rechtvaardigheid (gerechtigheid) die 

hier bedoeld wordt zouden we kunnen aanduiden met: morele rechtvaardigheid. Deze recht-

vaardigheid heeft te maken met het rechtvaardig zijn in onze dagelijkse levenswandel dus met 

ons christelijk gedrag en karakter. Het is een innerlijke rechtvaardigheid van het hart die ons hele 

doen en laten beinvloedt en naar deze rechtvaardigheid moeten we hongeren en dorsten. Dit 

laatste heeft alles te maken met onze heiliging (en het jagen ernaar). Dit is een levenslang proces, 

volgend op de rechtvaardigmaking, waarbij we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. In Mat. 

5:20 vergelijkt de Heer Jezus deze gerechtigheid met die van de schriftgeleerden en Farizeeën en 

Hij stelt dat de eerstgenoemde gerechtigheid overvloedig moet zijn en meer dan de gerechtigheid 

die de geestelijke leiders van die tijd nastreefden. Laatstgenoemde gerechtigheid was eigenlijk 

niet meer dan een uitwendig voldoen aan een aantal regels, terwijl de Heer Jezus de innerlijke 

rechtvaardigheid, die van het hart, op het oog heeft.  

 

Bij het hongeren en dorsten naar morele gerechtigheid is ook de sociale gerechtigheid begrepen 

is. Het lijkt mij dat het één niet los te zien is van het ander. Verschillende kerkelijke en 

evangelische organisaties hebben ook juist ingezien dat het zeer wenselijk is als evange-

lieverkondiging gepaard gaat met sociale hulpverlening. Door de hulpverlening wordt een brug 

gebouwd naar het hart van de ander en er ontstaat een mogelijkheid om over het evangelie te 

spreken (zie ook Tit. 3:8 en ook Mat. 5:16). 

 

Zalig de barmhartigen. De eerste drie zaligsprekingen hebben (voornamelijk) te maken met de 

houding van de christen t.o.v. God: arm van geest, treuren over zonden en een nederige 

(zachtmoedige) houding. Dit leidt tot hongeren en dorsten naar gerechtigheid en verzadigd 

worden. De volgende vier zaligsprekingen hebben (voornamelijk) te maken met de verhouding 

tot onze medemensen. Ze laten iets zien van het totaal veranderde karakter van de christen. Hij is 

barmhartig, rein van hart en een vredestichter. Tegelijkertijd veroorzaakt hij door zijn zuiverheid 

conflicten met anderen. Hij wordt een vervolgde om der gerechtigheid wil (vers 10 en 11).  

 

Het Griekse woord voor barmhartigheid is 'eleos'. Het is een door de Heilige Geest bewerkte 

innerlijke houding in de christen. Het is niet een 'weekheid' of het ontbreken van strengheid maar 

wel het betonen van medelijden, medeleven en liefdevolle hulp.  

God, die barmhartig is, verwacht ook barmhartigheid van Zijn kinderen. De Heer Jezus 

specificeert in de zaligspreking niet de groep mensen aan wie barmhartigheid bewezen zou 

moeten worden. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10:25-37) laat zien dat het 

ook barmhartigheid ten opzichte van een vijand kan zijn.  

 

Voor de barmhartigen geldt de belofte: hen zal barmhartigheid geschieden. Ook deze belofte 

heeft weer een vervulling zowel in het heden als ook in de toekomst.  

In dit leven krijgen we in ieder geval volop kansen om barmhartigheid te bewijzen: 

 

Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid 

voor onze geloofsgenoten. (Gal. 6:10).   

 

Zalig de reinen van hart 

 

In Spr. 20:9 wordt de vraag gesteld:  
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Wie kan zeggen: "Ik heb mijn hart rein bewaard, ik ben rein van zonde?"  

 

Mogelijk dat de schrijver het antwoord: 'niemand' verwacht. Toch spreekt de Heer Jezus hier de 

reinen van hart zalig en dat geeft aan dat een rein hart wel degelijk tot de mogelijkheden behoort, 

het is zelfs zo dat de Heer Jezus dit zelfs bij Zijn volgelingen wil aantreffen.  

Het hart is in de Bijbel het centrum van de persoonlijkheid van de mens. Iets dergelijks wordt 

ook van de ziel gezegd zodat deze woorden ongeveer hetzelfde beeld oproepen. In Spr. 4:23 

worden we gemaand om ons hart te behoeden boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de 

uitgangen des levens. Wat er in ons hart is bepaalt ons doen en laten en als ons hart rein is dan 

zal onze levenswandel op orde zijn en aangenaam in Gods ogen. 

 

De Bijbel heeft over het hart van de mens niet zoveel goeds te zeggen (Pred. 8:11, Jer. 17:9) en 

ook:: 

 

Mat. 15:19: "Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, 

leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 

 

Het hart van de natuurlijke mens is dus door en door corrupt, een tragisch gevolg van de 

zondeval. Het probleem is echter dat de meeste mensen niet inzien of willen inzien dat hun hart 

corrupt is, anders zouden ze zich wel tot Christus wenden voor verlossing. Ook de Farizeeën en 

schriftgeleerden zagen dit niet. Uiterlijk conformeerden ze zich aan de wet maar hun hart bleef 

corrupt (Mat. 23:25). Persoonlijk geloof ik dat dit heden ten dage ook het probleem is bij veel 

'religie': een uiterlijke conformiteit met geboden en regels terwijl het hart onveranderd blijft. De 

mens richt zich doorgaans op uiterlijkheden maar God ziet het hart aan (1 Sam. 16:17).   

 

Door het geloof in de Heer Jezus wordt ons hart gereinigd (Hand. 15:9). Een rein hart betekent 

nog niet een volkomen zondeloos hart (er blijft een hongeren en dorsten naar gerechtigheid) 

maar wel een oprecht hart. Een persoon met een rein hart is in zijn relatie met  

God en mensen vrij van bedrog en huichelarij. Zo iemand is transparant voor God en mensen.  

 

Voor de reinen van hart is de belofte: Zij zullen God zien. Ik geloof dat deze belofte ook voor dit 

leven geldt: We zien God met ons 'geloofsoog'. God die werkt in ons leven en in onze 

omstandigheden en die zich ook aan ons hart openbaart (Hebr. 11:27, Joh. 14:21,22 en 23).  

 

Zalig de vredestichters 

 

De vredestichters zijn christenen, zij die zelf de vrede van God ontvangen hebben omdat ze met 

Hem verzoend zijn door het offer van Christus. Je kunt ook niet echt vrede uitdelen als je geen 

vrede ontvangen hebt. Iemand die niet wedergeboren is heeft geen vrede met God (Jes. 48:22) en 

kan dus ook geen echte vrede uitdelen. Daarom zullen ook alle menselijke pogingen om vrede op 

aarde te brengen jammerlijk falen. 

 

Er zit een natuurlijke in de zaligsprekingen. Vredestichten komt na rein van hart omdat onrein-

heid in het hart een fundamentele belemmering is om verzoening te bewerken. In 2 Tim. 2 :22 

roept Paulus Timoteüs op om te jagen naar...vrede met hen die de Here aanroepen uit een rein 

hart. Je zult merken dat het niet altijd lukt om vrede te hebben met iedereen omdat de Geest 

weleens kan botsen met het vlees. Iemand die 'vleselijk' denkt, ook al is hij of zij dan misschien 

een gelovige, neemt 'vleselijke' standpunten in en het zal niet altijd lukken om met dergelijke 

mensen in vrede te blijven leven. In Rom. 12:18 zegt Paulus dan ook:  
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Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.  

 

Met andere woorden: onvrede is niet altijd vermijdbaar. Maar we zullen ons wel moeten 

inspannen om de vrede met anderen zoveel mogelijk te bewaren, vooral als christenen onder 

elkaar. De Heer Jezus zegt in Marcus 9:19 tot Zijn discipelen:  

 

Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander.  

 

Hoe moeilijk is het om als kinderen Gods samen te werken voor het geloof aan het evangelie als 

de onderlinge vrede verstoord is.  

 

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil. 

 

We hebben al eerder opgemerkt dat er in de bergrede een bepaalde opbouw is waar te nemen. De 

eerste drie zaligsprekingen hebben voornamelijk te maken met de houding van de christen t.o.v. 

God. Dit leidt tot een hongeren en dorsten naar gerechtigheid en de volgende drie 

zaligsprekingen hebben voornamelijk te maken met de verhouding van de christen ten opzichte 

van zijn omgeving. Hij is barmhartig, rein van hart, zuiver in zijn bedoelingen en transparant 

voor zijn omgeving en hij is een vredestichter. Zo'n persoon moet een aantrekkelijk persoon zijn. 

In Gods ogen inderdaad, maar lang niet altijd voor de wereld. Het waarde-systeem van Jezus 

botst met het waarde-systeem van de wereld. De ware christelijke cultuur is inderdaad een 

tegencultuur. Iemand uit de wereld kan er vaak nog wel mee uit de voeten dat je een gelovige 

bent en dat je betrouwbaar en eerlijk bent zal hij tot op zekere hoogte zelfs nog waarderen zolang 

het maar niet botst met zijn persoonlijke belangen. Denk alleen maar eens aan het 'gesjoemel' 

met allerlei declaraties in het bedrijfsleven en zeg maar eens tegen je collega's: daar doe ik niet 

aan mee. Dan lig je er gelijk al een beetje uit! Dit zouden we nog 'vervolging op kleine schaal' 

kunnen noemen maar het is nog weinig vergeleken bij wat christenen in veel landen te verduren 

hebben. In 2 Tim. 3:12 staat:  

 

Trouwens allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven , zullen vervolgd worden. 

 

Hier staat: allen, niemand uitgezonderd. Iedereen, die serieus voor Zijn Heer wil leven zal een 

bepaalde mate van vervolging ervaren. De een meer, de ander minder, maar er zal vaak conflict 

zijn door je zuiverheid! 

 

Welke vergelding wordt de vervolgden in het vooruitzicht gesteld? Dezelfde als de armen van 

geest (vers 3): het Koninkrijk der hemelen. Ook hieruit blijkt in feite dat de zaligsprekingen één 

geheel vormen. (zie verder weer bij zalig de armen van geest).   

Vers 11 vermeldt er nog bij:  

 

……uw loon is groot in de hemelen 

 

en dan wordt er een vergelijking gemaakt met de vervolging van profeten. Wat we ons bij dat 

loon moeten voorstellen is niet helemaal duidelijk. In 1 Pet. 1:4 wordt gesproken over een 

onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen is weggelegd voor u. We verzamelen ons schatten in 

de hemel (Mat. 6:20) als we nu lijden ondergaan voor de Heer Jezus. Uit het feit dat de Heer hier 

spreekt over groot loon kunnen we concluderen dat de beloning in de hemel niet voor elke 

christen even groot zal zijn. Het is zelfs mogelijk om schade te lijden maar toch zelf gered te 

worden, maar als door vuur heen (1 Kor. 3:15). 

In vers 12 wordt wel heel direct op de vergelding gewezen:  
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Mat. 5:12 Verblijdt u en verheugt u want uw loon is groot in de hemelen 

 

Vergelding als motief om vol te houden komt meer voor in de Bijbel bijv. in Hebr. 11:26. Ook 

de Heer Jezus kon volhouden in het lijden omdat Hij wist van de vreugde welke voor Hem lag 

(Hebr. 12:2). 

 

23.2 De discipelen en de wereld (Mat. 5:13-16) 

 

De eerste negen verzen van hoofdstuk 5 hebben te maken met het karakter van de christen. Als 

dit karakter 'voluit geleefd wordt' dan zal dit steeds aanleiding zijn tot vervolging (vers 10, 11 en 

12). Tegelijk echter zijn de christenen het zout der aarde en het licht van de wereld (vers 13, 14, 

15 en 16). Wat wordt hiermee bedoeld? 

 

Zout heeft als functies: bederf weren (en daardoor conserveren) en ook smaakgeven. Zuiver zout 

kan zijn kracht niet verliezen maar het zout zoals dat in Palestina gewonnen werd (uit de Dode 

Zee) was gemengd met andere bestanddelen (onzuiverheden) die het zout onbruikbaar konden 

maken.   

Het feit dat bederf weren nodig is in onze wereld betekent dat de wereld zonder de invloed van 

de christenen onderhevig is aan verderf. De apostel Paulus schetst in Romeinen 1 de verworden 

mensheid, een verwording ontstaan door het niet erkennen van God (1:28). Dit beeld is ook 

heden ten dage zeer actueel. De natuurlijke tendens van de mensheid is altijd omlaag. Zonder 

'tegenstroom' zinkt de mensheid steeds dieper in het moeras van de zonde, een zeer tragisch 

gevolg van de zondeval. Christus verwacht van Zijn volgelingen dat zij dit bederf tegengaan.  

 

De Heer Jezus waarschuwt er echter ook voor dat het zout zijn kracht kan verliezen (vers 13). De 

Heer legt hier verder niet uit wat ermee bedoeld wordt. Hij geeft alleen aan dat het dan nergens 

meer toe deugt en weggegooid en vertrapt kan worden. Verder zijn er twee andere gedeelten uit 

het NT waar Christus over zout spreekt namelijk Luc. 14:34 en 35 en Mar. 9:49 en 50.  

Het gedeelte uit Lucas spreekt over toewijding en de kosten berekenen. Blijkens dit tekstverband 

heeft 'het kracht verliezen van het zout' te maken met zaken die de toewijding aan Christus in de 

weg staan. Men kan hier denken aan: gebrek aan zelfverloochening of het liefhebben van 

familieleden of bezittingen boven de Heer Jezus. Als dergelijke zaken in ons leven een rol spelen 

dan zullen we geen wezenlijke invloed voor Christus en Zijn Koninkrijk kunnen uitoefenen en 

dan moeten we ons hiervan bekeren. 

 

De Heer Jezus noemt Zijn volgelingen ook het licht van de wereld. Later, in Joh. 8:12, zou Hij 

Zichzelf het licht van de wereld noemen. De functie van zout is overwegend negatief  namelijk  

'berderf weren', maar de functie van licht is overwegend positief: licht brengen waar duisternis is. 

Het is één ding om de verspreiding van het kwaad tegen te gaan maar het is iets anders om 

waarheid te verspreiden en schoonheid en goedheid te bevorderen.  

Ons licht laten schijnen voor de mensen is volgens de Heer Jezus: het doen van goede werken op 

zo'n manier dat mensen het zien en God hierdoor gaan verheerlijken.  

 

23.3 Jezus en de wet (Mat. 5:17-48). 

 

De toehoorders van de Heer Jezus waren Joden. De wet van Mozes was hun maatstaf al 

betekende dat niet noodzakelijk dat ze er ook naar leefden. In Joh. 7:19b zegt de Heer Jezus zelfs 
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dat niemand van hen de wet doet. Het is ook begrijpelijk dat de toehoorders (de omstanders en de 

discipelen) weleens de indruk hadden dat de wet niet meer belangrijk was.  

 In Mar. 1:27 lezen we dat ze tegen elkaar zeggen: 

 

Een nieuwe leer met gezag!  

 

Later zal Hij ook, in de ogen van veel Joden, openlijk de sabbat schenden (Joh. 5:18). Ik geloof 

dat de Heer Jezus deze, al of niet uitgesproken vragen, beantwoordt in de verzen 17 en 18: Hij is 

niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden maar om te vervullen! 

 

Eerst moeten we nagaan wat er bedoeld wordt met de wet en de profeten. Het Hebreeuwse 

woord dat meestal met 'wet' vertaald wordt kan betekenen: 

 

1) De Pentateuch, dat zijn de eerste vijf boeken van Mozes, dus: Genesis t/m 

Deuteronomium of: 

 

2) Het gehele OT dus: de Pentateuch en de Profeten en de Geschriften of: 

 

3) Het OT en de mondeling overgeleverde wet (o.a. de Talmoed) of: 

 

4) Het OT en de mondeling overgeleverde wet tezamen met alle godsdienstige instructies 

van de rabbi's. 

 

Omdat er hier staat: wet en profeten betekent wet hier: de Pentateuch. Maar als de Heer de wet 

en de profeten tezamen noemt dan bedoelt Hij ons OT Het begrip 'wet' kan dus weleens 

verwarring geven. In Joh. 7:19:  

 

Heeft Mozes u niet de wet gegeven?  

 

betekent wet: de Pentateuch. Maar in Joh. 10:34:  

 

Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? 

 

betekent wet: het gehele OT want de geciteerde tekst komt uit de Psalmen (Ps. 82:6). 

We mogen nu aannemen dat de Heer Jezus met wet en profeten ons OT op het oog heeft evenals 

in vers 18 als Hij weer alleen 'wet' noemt. 

 

Wat bedoelt de Heer Jezus als Hij zegt dat Hij gekomen is om de wet te vervullen? Hierover 

bestaan verschillende interpretaties. Het is ook goed mogelijk dat er meer betekenissen zijn die 

elkaar niet uitsluiten. Twee belangrijke betekenissen zijn:  

 

1. Het OT bevat ook veel voorspellende profetie. Veel van deze profetie heeft te maken met 

de komst van de Heer Jezus in de wereld. Bijvoorbeeld Mat. 1:22:  

 

Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet 

gesproken heeft.....  

In deze zin was de Heer Jezus de vervulling van veel oudtestamentische profetieën. Ook 

het priesterschap en de offers wezen naar het ene offer dat eens op Golgotha gebracht zou 

worden. 
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2. Het OT bevat ook ethische voorschriften, de zg. morele wet. De Heer Jezus vervulde 

deze wet in de zin dat Hij er volledig gehoorzaam aan was (Hij was geboren onder de 

wet, Gal. 4:4). Tegelijk vervulde Hij ook de wet in de zin dat Hij in Zijn onderwijs de 

volledige betekenis van de wet aan het licht bracht. Hij verwierp de oppervlakkige 

betekenis die de schriftgeleerden en de Farizeeën eraan gaven en gaf zelf de ware 

betekenis.  

 

Zo zien we dat 'vervulling van de wet' een ruime betekenis heeft. Het staat tegenover 'ontbinding' 

(niet meer geldig laten zijn). En als Paulus in Rom. 10:4 zegt dat Christus het einde der wet is, tot 

gerechtigheid voor een ieder die gelooft dan bedoelt hij niet dat de wet ontbonden is, maar dat 

we voor God rechtvaardig zijn door het geloof in de Heer Jezus en niet door ons aan de wet te 

houden. Als we een echt geloof hebben in de Heer Jezus, en dat houdt ook gehoorzaamheid in, 

dan wordt de eis der wet in ons vervuld (Rom. 8:4). 

 

De iota is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet en de tittel (keraia) is een haakje aan 

sommige Hebreeuwse letters. De Heer Jezus benadrukt hier dat de autoriteit van het OT tot in de 

kleinste details van kracht blijft. Er staat in de NBG-vertaling wel tweemaal het woordje 'eer' bij, 

men zou inplaats hiervan ook 'totdat' kunnen lezen. Het eerste 'totdat' heeft te maken met een 

tijdsduur: totdat de hemel en de aarde vergaan en het tweede 'totdat' heeft te maken met het doel 

dat bereikt moet worden, namelijk de voltooiing van Gods allesomvattende verlossingsplan . 

Alles in het Schrift (het toenmalige OT) zal dan vervuld zijn. In Opb. 21:1 lezen we dat er een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en de eerste hemel en de aarde voorbijgegaan zijn en 

ook de zee. Er komt dus inderdaad een moment waarop alles vervuld zal zijn en tot zolang zal de 

wet onverkort van kracht blijven.  

 

Als het ontbinden van de kleinste dezer geboden en het aldus leren al gevolgen heeft voor de 

positie in het Koninkrijk betekent dit dan toch niet dat we de wet weer moeten doen? Merk op 

dat de Heer Jezus zegt dat de (oude) hemel en aarde voorbijgaan maar niet Zijn woorden (Luc. 

16:33). Het OT heeft al een gedeeltelijke vervulling gekregen met de komst van de Heer Jezus en 

het Koninkrijk van God op aarde. In die zin is de wet van het oude verbond al gedeeltelijk 

opgeheven. Maar voor het doen van de geboden, ook van de kleinste dezer geboden, kijken we 

niet meer naar de wet maar naar de Heer Jezus en het onderwijs dat Hij gegeven heeft. Zijn 

woorden hebben eeuwigdurende autoriteit en zijn dikwijls, zoals we later zullen zien, een radica-

le interpretatie van de geboden uit het OT     

   

De Farizeeën en de schriftgeleerden hadden uitgerekend dat de wet bestond uit 248 geboden en 

365 verboden en hun streven was om strikt hiernaar te leven. In ieder geval leek het voor de 

mensen zo maar de praktijk was weleens anders (Mat. 23:4). Maar als de Heer Jezus het heeft 

over overvloedige gerechtigheid, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën (vers 20), dan 

bedoelt Hij niet in de eerste plaats een nog strikter naleven van de wet waardoor er nog meer 

gerechtigheid zou zijn maar wel, een diepere gerechtigheid, een gerechtigheid van het hart. De 

meeste Farizeeën en schriftgeleerden conformeerden zich uitwendig aan de wet maar hun hart 

was er niet mee in overeenstemming. Voor mensen leken ze rechtvaardig maar hun hart was 

dikwijls vol huichelarij en wetsverachting (Mat. 23:28).  

 

Mensen kijken naar de buitenkant, maar God ziet het hart aan (1 Sam. 16:7). Mensen zien onze 

daden, maar God ziet de gedachten en motieven die achter deze daden schuilgaan. De Heer Jezus 

licht dat in het vervolg toe voor verschillende situaties die later besproken worden. Zonder die 

diepere gerechtigheid, die van het hart, is er geen toegang tot Gods Koninkrijk. De Bijbel maakt 

uitdrukkelijk duidelijk dat de gerechtigheid van het hart niet te verkrijgen is door te proberen om 
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de wet na te leven (Gal. 3:10). De mens is daar van nature niet eens toe in staat! De 'fout' ligt niet 

bij de wet maar bij de mens! De wet is heilig en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed 

(Rom. 7:12). Aan de mens, of beter gezegd, in de mens moet iets veranderen: zijn binnenste, 

oftewel zijn hart moet gereinigd worden zodat er sprake is van een gerechtigheid van het hart.  

 

Deze gerechtigheid kan alleen door wedergeboorte verkregen wordenen werd al in het OT 

voorzegd. God zei al tegen Ezechiël: 

 

...een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit 

uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste 

geven...". (Ez. 36: 26 en 27a). 

 

Deze profetie heeft in eerste instantie betrekking op het volk Israël dat in de eindtijd een 

geestelijk herstel zal beleven maar tegelijkertijd wordt er gewezen op de nieuwtestamentische 

wedergeboorte waarbij de mens een nieuwe natuur ontvangt en de Heilige Geest in de gelovige 

woont. 

    

Als door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt (Gal. 3:11) hoe kon dan een 

oudtestamentische gelovige toch rechtvaardig zijn voor God? Hoe kon bijvoorbeeld een Simeon 

(Luc. 2:25) die geboren was 'onder de wet' toch rechtvaardig en vroom genoemd worden? Paulus 

legt dit uit in Romeinen 4 aan de hand van het voorbeeld van Abraham en David (twee 

oudtestamentische gelovigen). Door zijn geloof werd Abraham gerechtigheid toegerekend (Rom. 

4:3, 9 en 22) en niet door de wet (de wet van Mozes kwam trouwens veel later). Doordat 

Abraham, David en vele anderen in het OT hun vertrouwen (geloof) op God hadden gesteld 

werden ze voor God rechtvaardig! Dus niet door de wet, en ook niet door hun geloof in de Heer 

Jezus (die nog niet gekomen was) maar doordat ze hun vertrouwen op God hadden gesteld!  

 

Hier schortte het blijkbaar aan bij de schriftgeleerden en Farizeeën. Je vertrouwen (geloof) op 

God stellen is immers een zaak van het hart en met het hart gelooft men tot gerechtigheid (Rom. 

10:10)!. Hun godsdienst was echter een uitwendig voldoen aan vele geboden en een uitwendig 

laten van allerlei verboden zonder dat het hart erbij betrokken was. Op deze manier wordt 

godsdienst een systeem van regels, een religie en daardoor word je van binnen 'hard'.  

 

In het voorgaande hebben we al gezien dat de Heer Jezus van zijn volgelingen overvloedige 

gerechtigheid verwacht, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën. Het is zelfs zo dat de 

toegang tot het Koninkrijk van God hiervan afhankelijk is. Die overvloedige gerechtigheid is een 

innerlijke gerechtigheid, een gerechtigheid van het hart. Voor God en de Heer Jezus is niet alleen 

de uiterlijke daad belangrijk maar ook wat er achter de daad schuil gaat: de intentie, het motief en 

de gedachte. Dit principe van de overvloedige gerechtigheid wordt nu uitgewerkt voor 6 

verschillende levensgebieden:  

 

1. Toorn en doodslag (vers 21-26). 

 

2. Echtbreuk (vers 27-30). 

 

3. Echtscheiding (vers 31,32). 

 

4. Zweren (vers 33-37). 

 

5. Vergelding (vers 38-42). 



Hoofdstuk 23                                                                        023. Mat. 05:01-07:29 De bergrede 

Het leven van Jezus                                          023                                                                87 

 

 

6. Het liefhebben van vijanden (vers 43-48). 

 

Bij elk levensgebied komen we de tegenstelling tegen: Gij hebt gehoord....maar Ik zeg u. 

Hierover kan het volgende gezegd worden: 

 

- De Heer Jezus sprak tot gewone mensen waarvan de meeste niet konden lezen of schrijven. Ze 

waren dus overgeleverd aan de traditie en de uitleg van de schriftgeleerden 1. 

 

- Deze mondelinge overlevering was niet altijd betrouwbaar. Vers 21b komt niet in het OT voor 

en eveneens vers 43 waarin staat dat ze hun vijand zullen haten.  Het 'maar ik zeg u' heeft echter 

vooral betrekking op het volgende: 

 

- De Heer Jezus gaat hier niet in tegen het OT maar wel tegen de manier waarop veel van zijn 

toehoorders de oudtestamentische geboden uitlegden. Hun uitleg was te beperkt en teveel gericht 

op de uiterlijke daad. De Heer Jezus geeft nu de ware en diepere betekenis. 

 

1. Toorn en doodslag 

 

Het gebod "Gij zult niet doodslaan" was duidelijk door God gegeven in de decaloog (tien 

geboden) in Ex. 20:13 en ook in Deut. 5:17. De ouden (vers 21) heeft betrekking op de generatie 

aan wie Mozes de wet gaf. De Heer Jezus laat echter zien wat er vooraf gaat aan doodslag 

namelijk toorn en haat in het hart van de mens. Meestal komt het niet tot de uitwendige daad 

(gelukkig maar) maar als je toorn en haat in je hart koestert tegen een broeder (hier in de 

betekenis van volksgenoot) dan staat dat voor God gelijk aan moord. De haat en toorn kunnen 

verborgen blijven maar het kan zich ook uiten in scheldwoorden (vers 22). Hoe het ook zij, je 

bent dan schuldig aan moord. Dit geldt natuurlijk niet voor een aardse rechtbank maar wel voor 

de hemelse rechtbank. Je bent dan zelfs, in principe, strafbaar door het helse vuur. Vers 22 

suggereert ook niet een opklimming in straf (alsof het ene scheldwoord erger zou zijn dan het 

andere), het gaat om dezelfde straf, de doodstraf 2. 

 

Voor ons is het één en ander heel moeilijk te aanvaarden. Haat, toorn en wrok zijn in onze 

maatschappij zo gewoon (helaas) dat we we maar moeilijk Gods gedachten en oordeel over deze 

zaken kunnen aanvaarden. Aan de andere kant is het in de tegenwoordige wereld ook duidelijk 

wat voor een verschrikkelijke uitwerking haat en toorn kunnen hebben. Denk alleen maar eens 

aan de gevolgen van de eeuwenoude haat tegenover het Joodse volk! 

 

Opvallend is dat de Heer in vers 22 spreekt over het in toorn leven tegen zijn broeder terwijl het 

in vers 23 gaat over een broeder die iets tegen ons heeft. De implicatie lijkt duidelijk, van welke 

kant de toorn ook komt, het moet in orde gemaakt worden. Vers 23 heeft duidelijk te maken met 

een 'godsdienstige sfeer', het altaar was de plaats waar de zonden werden vergeven en de relatie 

tussen God en mens hersteld. Vers 25 heeft meer met een gewone rechtszaak te maken. Ook hier 

is echter sprake van een tegenpartij, dus iemand die iets tegen ons heeft. Welke uitleg we ook aan 

het vervolg geven, de boodschap is duidelijk: Maak het zo snel mogelijk in orde met je 

tegenpartij voordat de gevolgen onvermijdelijk worden. Iedereen kent wel voorbeelden uit zijn 

eigen omgeving wat er gebeurt als ruzies niet bijgelegd worden. Oud zeer is niet eenvoudig meer 

op te ruimen. Niet voor niets waarschuwt de Bijbel ernstig voor de bittere wortel (Hebr. 12:15) 

en Spr. 17:14 zegt:  
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Het begin van een twist is als het doorsteken van een waterkering; laat dus af van twist voordat 

hij losbreekt". 

 

In het voorafgaande hebben we gezien dat het in toorn leven tegen een broeder al de voorbode 

van doodslag is en daarom gelijk staat met moord! Betekent dit dat je nooit boos of toornig mag 

worden? Men bestudere de volgende teksten: 

 

- Ps. 4:5:  Weest toornig, maar zondigt niet 

 

- Ef. 4:26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet, de zon mag niet over een opwelling van uw 

toorn ondergaan 

 

- Jak. 1:19 en 20..ieder mens..moet zijn..langzaam tot toorn, want de toorn van een man brengt 

geen gerechtigheid voor God voort. 

 

Op grond van deze teksten mag je concluderen dat toornig worden nog geen zonde behoeft te 

zijn (vooropgesteld dat het om een rechtvaardige zaak gaat, het is overigens opvallend dat de SV 

het heeft over : wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, maar in de beste Griekse 

handschriften komt deze toevoeging echter niet voor). Het wordt alleen tot zonde wanneer het 

blijft bestaan in ons binnenste waardoor een haat tegen de betreffende persoon groeit. Let er ook 

op dat Mat. 5:22 spreekt over het in toorn leven tegen een broeder. Dit wijst niet op een enkel 

moment maar op een blijvende situatie. Hierdoor groeit er een verhouding van haat en een ieder 

die zijn broeder haat is een mensenmoorder (1 Joh. 3:15). Ook het OT spreekt hier al over. In 

Lev. 19:17 staat: 

 

Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet 

terwille van hem zonde op u laden.  

 

Blijkbaar gaat het hier om een volksgenoot die zondigt (tegen een broeder). De ander wordt hier 

terecht boos over maar door de betrokkene openlijk terecht te wijzen voorkomt hij dat hij in 

toorn tegen hem gaat leven waardoor hij gaat zondigen. 

   

God en de Heer Jezus kennen ook een heilige toorn. Zowel in het OT als in het NT kunnen we 

lezen over Gods heilige toorn. Het is Zijn heilige haat tegen alles wat zonde is. Ook de Here 

Jezus kende deze heilige toorn. We zien dit bijvoorbeeld bij de tempelreiniging in Mat. 21 en 

ook bij de rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën in Mat. 23. De Heer Jezus kon bijzonder 

boos worden als de eer van Zijn Vader omlaag werd gehaald en ook als hij te maken kreeg met 

de huichelarij van de geestelijke leiders van die tijd. 

 

2. Echtbreuk 

 

Wat is echtbreuk of overspel? Volgens Kramers' woordenboek is het de (seksuele) omgang van 

een gehuwde met een andere man of vrouw. De SV geeft hier overspel i.p.v. echtbreuk. Beide 

woorden zijn praktisch synoniem hoewel  'echtbreuk'  meer het gevolg van overspel op het oog 

heeft.  

 

God heeft echtbreuk duidelijk verboden in het zevende gebod en ten tijde van het OT stond er 

ook de doodstraf op (Deut. 22:22). De Heer Jezus werd ook met een overspelige vrouw 

geconfronteerd (Joh. 8:2-11) en de schriftgeleerden en Farizeeën verzochten Hem op dit punt. 
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De Heer Jezus gaat in Mat. 5:27 en 28 in tegen de oppervlakkige interpretatie van de 

schriftgeleerden en Farizeeën die het zevende gebod beperkten tot de uitwendige daad. In die zin 

hielden ze zich aan de letter van de wet. De Heer Jezus legt echter uit dat de zonde van overspel 

zich niet beperkt tot de uiterlijke daad maar zijn oorsprong heeft in het hart van de mens. De 

begeerte in het hart, opgewekt door het zien, is voor God al de zonde van overspel ook al komt 

het niet tot de uiterlijke daad. Uit het hart komt echtbreuk, hoererij...(Mat. 15:19). Ook hier gaat 

de Heer Jezus dus weer terug naar wat zich in het hart afspeelt. 

Wat de Heer Jezus hier leert gaat helemaal in tegen de huidige westerse mentaliteit. Met veel 

reclame, films, T.V., boeken enz. wordt de begeerte naar de man of de vrouw van de ander 

gestimuleerd. Overspel en echtscheiding komen rijkelijk voor in allerlei T.V.-series. Het laat zich 

raden wat voor een invloed dit heeft op het gedachtenleven van veel kijkers! 

 

De vraag die nu naar voren komt is of een christen, die dus wedergeboren is, alsnog verloren 

gaat? Vers 29 en 30 lijken dit te bevestigen evenals vers 22. In de eerste plaats is het goed om op 

te merken dat 'overspel' en 'echtscheiding' geen onvergeeflijke zonden zijn. David pleegde 

overspel en moordde ook nog, maar God vergaf Hem. Ook de overspelige vrouw uit Joh. 7 werd 

vergeven. Het probleem met seksuele zonden is dat ze het gevoelsleven zo sterk beïnvloeden dat 

men soms doorgaat met deze zonden en niet meer tot berouw komt en terugkeert tot de Heer. 

Daarom zegt de Heer Jezus dat het beter is om een oog uit te rukken dan toe te laten dat je door 

het 'zien met dit oog' in de zojuist beschreven sfeer komt. Iets dergelijks geldt voor de hand. 

 

 

3. Echtscheiding 

 

Echtscheiding en de gevolgen ervan is ook in deze tijd een behoorlijk maatschappelijk probleem. 

Sinds 1970 is in ons land het aantal echtscheidingen ongeveer verviervoudigd. De gevolgen zijn 

niet alleen ellendig voor beide partners maar ook voor de kinderen. In de tijd van de Heer Jezus 

waren er niet zulke sociale voorzieningen als hier in ons land en een vrouw die door 

echtscheiding alleen kwam te staan probeerde in het algemeen weer te huwen omdat dan haar 

levensonderhoud gewaarborgd was. Een 'scheidbrief' was het bewijs dat ze een man had 

toebehoord zodat ze niet van hoererij beschuldigd kon worden.  

 

Het gedeelte in de bergrede (Mat. 5:31 en 32) is niet het enige gedeelte in de evangeliën waarin 

de Heer Jezus over 'echtscheiding' spreekt. In Mat. 19:1-12 wordt er uitvoeriger over gesproken 

en ook in Mar. 10:2-12. Verder komt het ook nog in Luc. 16:18 voor. 

 

De achtergrond van vers 31 en 32 lijkt te zijn de discussie die er gaande was onder de 

schriftgeleerden en Farizeeën welke nu de wettige gronden waren voor een echtscheiding. 

Echtscheiding kon alleen door mannen aangevraagd worden. Verder waren er twee rabbijnse 

scholen , die van Shammai en die van Hillel. Shammai leerde, op grond van Deut. 24:1, dat 

echtscheiding alleen mogelijk was in geval van 'onkuisheid' terwijl Hillel het 'iets onbehoorlijks 

aan haar' veel ruimer interpreteerde. Zelfs het ‘aanbranden van eten' was volgens zijn ruime 

opvatting al een reden voor echtscheiding ‘3. 

Met deze achtergrond begrijpen we ook beter de vraag uit Mat. 19:3: 

 

 Is het geoorloofd om zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 

 

 (al was dat hier om Hem te verzoeken). De Heer Jezus geeft op deze vraag geen direct antwoord 

maar verwijst naar de instelling van het huwelijk door God in Genesis 2. Daarmee laat Hij 

eigenlijk iets zien van de verkeerde mentaliteit van de schriftgeleerden en Farizeeën: ze zijn 
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blijkbaar steeds bezig met de mogelijkheden voor een echtscheiding in plaats van na te denken 

over Gods instelling voor het huwelijk. 

Als ze dan toch op hun eigen lijn doorgaan en over de scheidbrief beginnen (ze leggen dit uit als 

een bevel, maar zo staat het niet in Deut. 24:1) dan legt de Heer Jezus uit dat dit slecht een 

concessie was Gods kant met het oog op de hardheid uwer harten (Mat. 19:8) maar dat dit zeker 

niet overeen kwam met Gods oorspronkelijke bedoeling. Hierna geeft Hij de enige toegestane 

reden voor echtscheiding namelijk: hoererij. Dezelfde tekst vinden we ook in Mat. 5:32 alleen 

staat er in Mat. 19:9 bij: "en een ander trouwt".  

Deze twee teksten zijn de enige twee teksten in het NT die de uitzondering aangeven. In de 

gedeeltes in Marcus en Lucas lezen we niets over deze uitzondering maar het is aannemelijk dat 

deze evangelisten het weggelaten hebben omdat het voor hen zonder meer vanzelfsprekend was 

dat ontrouw een wettige grond voor echtscheiding was.  

 

De vraag is nu, wat er onder hoererij verstaan moet worden. In het Grieks staat hier het woord 

'porneia' en dat heeft betrekking op onwettig en buitenechtelijk geslachtsverkeer van allerlei aard 
4 . Dat is dus niet alleen overspel (moichastai). In Lev. 20 vind men verschillende vormen van 

hoererij. 

Hoererij was dus een wettige grond voor echtscheiding en in het geval van overspel stond er er 

zelfs de doodstraf op. Ook nu wordt in vele evangelische kringen hoererij (meestal uitgelegd als 

overspel) gezien als de enige wettige grond voor echtscheiding. Echtscheiding is niet 

noodzakelijk maar het is dan wel geoorloofd. 

 

4. Zweren 

 

Zweren is volgens het Kramers' Nederlands woordenboek: een eed afleggen d.w.z. een 

verklaring waarbij God als getuige wordt aangeroepen. Tegenwoordig wordt het zweren veelal 

gebruikt om de betrouwbaarheid van iemands woorden te benadrukken. Hoe vaak hoort men 

niet, vooral bij jeugdige personen: 'Ik zweer het je'. Dikwijls worden hierbij ook nog twee 

vingers in de lucht gestoken. 

 

In het OT komt het zweren veel voor. In Gen. 14:22 lezen we al dat Abraham zweert bij de Here. 

In Gen. 21 komt ook driemaal het zweren voor en daarna nog op vele plaatsen in het OT In Lev. 

19:12 lezen we dat God zegt: Gij zult bij mijn naam niet vals zweren. Het zweren was dus niet 

verboden, maar wel het valse zweren. Ook lezen we dat God zweert bij Zichzelf, bijvoorbeeld in 

Gen. 22:16: 'Ik zweer bij Mijzelf luidt het woord des Heren.... 

In het NT zijn er ook situaties waarin zweren voorkomt. In de Hebreeën-brief lezen we dit enkele 

malen bijv. in Hebr. 3:11 en 18. 4:3, 13:16 enz. Hierbij wordt echter meestal teruggegrepen op 

het OT evenals in Luc. 1:72 en Hand. 2:30. In Opb. 10:6 lezen we over een engel die zweert en 

verder lezen we in de evangeliën een paar maal over het valse zweren van Petrus bij de 

verloochening van de Heer Jezus (Mat. 26:74, Mar. 14:71) en het zweren van Herodes (Mar. 

6:23). Verder vinden we wat de Heer Jezus zegt over het zweren in Mat. 5 (vers 34 en 36) en 

enkele verzen in Mat. 23. 

 

Ook vinden we teksten die iets soortgelijks als zweren aanduiden  

bijv. 2 Kor. 1:23. Je zou dus kunnen zeggen dat ook Paulus zweert bij God.  

 

Het doen van eden of geloften aan God wordt in het OT als bijzonder bindend gezien. In Deut. 

23:21 lezen we: Wanneer gij de Here, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar 

in te lossen...Een soortgelijke tekst vinden we in Pred. 5:3 met nog een behoorlijke 

waarschuwing in vers 5 erbij.  
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Iedereen kent wel de 'moeilijke' geschiedenis van Jefta in Gen. 11. waarin Jefta's gelofte 

bijzonder nare gevolgen had. Persoonlijk acht ik het niet waarschijnlijk dat God inderdaad van 

Jefta verlangde dat hij zijn dochter ging offeren, temeer daar mensenoffers verboden waren. 

Sommigen betwijfelen ook of Jefta dit inderdaad gedaan heeft en zien het voltrekken van de 

gelofte (vers 39) ook niet als een mensenoffer maar meer iets in de zin van 'ongehuwd laten'. 

Maar algemeen kan men stellen dat als je een gelofte gedaan had of gezworen had, dan was je 

gebonden, hoe vervelend ook de consequenties waren voor de betrokkene. In Ps. 15:4 staat als 

één van de kenmerken van degene die bij de Here mag verkeren:  

 

Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet.  

 

Een bijzonder hoofdstuk over geloften is Num. 30. Ook hier is duidelijk dat de gelofte of de eed 

van een man aan de Here hem verplicht dit na te komen. Voor de geloften door vrouwen gedaan 

was dit anders. Als bijvoorbeeld een getrouwde vrouw een gelofte deed en haar man, die het 

hoorde, deze belofte weerstond, dan werd de verplichting ongeldig gemaakt en de Here vergaf de 

vrouw. Als de man dit echter naliet dan moesten alle verplichtingen worden nagekomen.   

 

In de tijd van de Heer Jezus was het zweren duidelijk verworden. Natuurlijk wilden de 

schriftgeleerden en Farizeeën wel het oudtestamentische gebod uit Lev. 19:12 handhaven maar 

tegelijkertijd gingen ze uitvluchten 'construeren' omdat blijkbaar de praktijk van het houden van 

wat je beloofd hebt nogal tegenviel. 

De Farizeeën maakten blijkbaar onderscheid tussen eden of geloften waar de naam van God in 

voor kwam en het zweren bij geschapen dingen 5 . De eden waarin Gods naam niet genoemd 

werd, waren minder bindend. De Heer Jezus maakt duidelijk dat onderscheid volkomen 

kunstmatig is omdat alles van God is (vers 34, 35 en 36). In de hemel woont God en de aarde is 

de voetbank van zijn voeten. Jeruzalem is Zijn stad en ook je hoofd met het haar behoren tot Zijn 

schepping. Dus waar je ook bij zweert, je gebruikt toch indirect de naam van God. In Mat. 23:16-

23 vinden we een soortgelijke opsomming. Ook hier maakt de Heer Jezus duidelijk dat het 

onderscheid dat de schriftgeleerden en Farizeeën tussen de verschillende soorten eden volkomen 

kunstmatig is en geen betekenis heeft voor God. 

 

De Heer Jezus zegt ons in het geheel niet te zweren, maar gewoon na te komen wat we beloofd 

hebben: Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat is uit den boze. 

In Jak. 5:12 staat eigenlijk hetzelfde: 

 

Laat het ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt. 

 

Waarom toch hebben we van die krachtige uitdrukkingen nodig zoals:' Ik zweer het je' of 'op 

mijn erewoord'? Juist door onze toevlucht te nemen tot deze uitdrukkingen te gebruiken laten we 

zien dat onze woorden niet altijd betrouwbaar zijn! Juist in ons spreken zondigen we 

gemakkelijk. 

 

De vraag is nu of zweren nu echt verboden is in het NT Sommige christenen vatten de woorden 

van de Heer Jezus in Mat. 5:32 inderdaad zo op en weigeren de eed af te leggen (bijv. voor een 

rechtbank). Persoonlijk denk ik niet dat de Heer het zo bedoeld heeft. Hij wil ons alleen duidelijk 

maken dat als we eerlijk zijn het niet nodig is om je toevlucht te nemen tot het zweren. Maar als 

de één of andere officiële instantie dit van ons zou vergen (omdat zij niet bij voorbaat overtuigd 

zijn van onze eerlijkheid) dan acht ik het niet verboden om te zweren. 
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In ons land is meineed strafbaar en in Gods ogen is het een ernstige zonde. Het is een zonde 

tegen het vierde gebod: Gij zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken (Ex. 20:7). 

Ook christenen maken zich daar weleens schuldig aan (Oh God! enz.). Laten we steeds zuiver 

zijn in ons spreken zodat het aangenaam is voor God en voor mensen! 

 

5. De vergelding 

 

Met vers 38 komen we weer in een ander levensgebied: De vergelding. Ook hier begint de Heer 

Jezus met het karakteristieke: Gij hebt gehoord.....maar Ik zeg u..De Heer Jezus haalt hier een 

oudtestamentisch gebod aan dat te vinden is in Ex. 21:24 en in Lev. 24:20: oog voor oog en tand 

voor tand..Het gaat hier om de situatie dat een volksgenoot zijn naaste lichamelijk letsel 

toebrengt. Het gebod nu was gegeven om er voor te zorgen dat de vergelding overeenkomstig de 

overtreding was en derhalve de perken niet te buiten ging. Er ging dus een duidelijke 

bescherming van het gebod uit. 

 

Het lijkt erop dat de Heer Jezus veel verder gaat dan het gebod en de vergelding zelfs verbiedt. 

Het gebod is gegeven aan de rechters en hoorde het niet thuis in de persoonlijke levenssfeer. De 

rechter mocht een straf opleggen overeenkomstig de overtreding (de wet der wedervergelding of 

'lex tallionis') maar ook niet meer dan dat. Op deze manier werd voorkomen dat men het recht in 

eigen hand ging nemen waardoor een spiraal van geweld zou kunnen ontstaan. 

De Farizeeën en schriftgeleerden hadden deze wet der wedervergelding ook naar de persoonlijke 

levenssfeer overgebracht en dit was eigenlijk in strijd met de wet. In Lev. 19:18 staat:  

 

Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk..  

 

De vergelding behoorde dus bij de rechterlijke macht en niet in de persoonlijke levenssfeer. Als 

de Heer Jezus dus zegt de boze niet te weerstaan dan is dat niet in strijd met het OT 

 

Wat of wie wordt er bedoeld met 'de boze'? Zeker niet de duivel, want die moeten we wel 

degelijk weerstaan (Jak. 4:7). Ook wordt er niet zoiets bedoeld als het kwade in het algemeen 

omdat het Grieks voor de woorden 'de boze' mannelijk zijn en niet onzijdig. Het gaat hier om een 

persoon. De NIV zegt: Do not resist an evil person of in het Nederlands: Weersta geen persoon 

die je kwaad doet. Het gaat er dus niet om dat we zijn of haar gedrag goed praten of dat we ons 

niet zouden mogen beschermen tegen iemand die ons met een mes aanvalt maar het gaat erom 

dat we geen wraak nemen en eigenlijk meer dan dat want als we ook nog de andere wang 

moeten toekeren dan gaat dat verder dan 'alleen maar geen wraak nemen'. De Heer Jezus past dit 

toe op vier situaties: 

 

- Een slag in het gezicht krijgen (zoiets is in het Oosten een ernstige belediging).  

 

- Een beroving bij een onrechtvaardige rechtzaak. Bij een rechtvaardige rechtzaak had de 

schuldeiser al het recht niet om de mantel van de schuldenaar voorgoed tot pand te nemen, deze 

moest voor   zonsondergang worden teruggegeven (Ex. 22:25 en 26). 

 

- Onvrijwillige dienstverlening. Iemand prest u voor één mijl. Ga er dan twee met hem. Geef 

meer dan dat een ander van je verlangt. 

 

- Het geven en het lenen van geld. Laat je hierbij leiden door welwillenheid. Hierbij gaat het 

blijkbaar niet noodzakelijk om een  'boos' persoon. 
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Het lijken bijna onmogelijke eisen die de Heer Jezus aan zijn volgelingen stelt. Juist op dit 

levensgebied is de gehoorzaamheid niet gemakkelijk en hebben we bijzonder veel genade nodig. 

We zien deze houding, de houding van een lam, terug in het leven van de Heer Jezus. Vele 

teksten geven dat aan en we noemen er enkele: 

 

- Jes. 50:6 (profetisch over de Heer Jezus): 

 

Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokkken 

 

- Joh. 18:23 (de Heer Jezus heeft zojuist een slag in het gelaat gekregen en Hij antwoord:) 

 

 Indien ik verkeerd gesproken heb geef aan wat verkeerd was (de gever van de slag wordt wel 

verantwoording gevraagd), maar indien het goed was, waarom slaat gij Mij?. 

 

- 1 Pet. 2:23 (over de Heer Jezus):..."die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij 

leed niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt..". 

 

Nogmaals: dit is niet eenvoudig. De Heer Jezus zegt ons niet alleen om geen wraak te nemen 

maar zelfs nog toe te laten dat 'de boze persoon' nog een eindje verder gaat (de andere wang, ook 

het hemd nemen, de tweede mijl gaan). In de wereld is het zo dat als je aangevallen wordt (veelal 

alleen met woorden) dat er dan dikwijls meteen teruggeslagen wordt (vaak ook met woorden, 

maar soms zelfs letterlijk). Men gaat meteen in de tegenaanval en vaak hoor je dan zoiets als: Ik 

heb hem lik op stuk gegeven. Zoiets mag dan in de wereld gebruikelijk zijn maar in Gods 

Koninkrijk is dit verboden. De vergeldingsmentaliteit, die in de wereld zoveel leed veroorzaakt, 

mag bij de kinderen Gods niet gevonden worden. Kinderen Gods zijn vredestichters en daarbij 

hoort geen vergeldingsmentaliteit. God zegt eenvoudig: 

 

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden 

 

 (Rom. 12:19, Deut. 32:35 en Hebr.10:30). Dit betekent dat wij de vergelding aan God moeten 

overlaten en niet het recht in eigen hand nemen. De Bijbel, maar ook de gewone geschiedenis 

geven heel wat voorbeelden van vergelding van Godswege. 

 

Als we nog eens kijken naar de vier situaties zoals eerder gegeven 

dan valt op dat in elk van die situaties een zeker 'bezit' wordt aangetast: 

 

- Een slag in het gezicht....aantasting van onze waardigheid.  

- Mantel en hemd nemen.......aantasting van ons levensonderhoud. 

- De tweede mijl.............aantasting van onze tijd (en energie). 

- Het geven en lenen.........aantasting van ons geld en bezit. 

 

Natuurlijk is dit geen aanmoediging om nonchalant om te gaan met je waardigheid, 

levensonderhoud, tijd, energie en geld en goederen. Maar als een 'boos persoon' er een aanslag 

op pleegt dan moeten we, als volgelingen van de Heer Jezus, in elk geval afzien van vergelding 

en zelfs nog toelaten dat hij/zij nog verder gaat. Het afzien van vergelding is al moeilijk genoeg 

maar het is nog voor te stellen. Maar het vrijwillig toelaten dat de 'boze' nog verder gaat is 

bijzonder moeilijk want: wat betekent dit praktisch? Als een inbreker je spullen wegneemt en je 

betrapt hem, moet je hem dan zijn gang laten gaan? Als een aantal personen in de gemeente je 

naam te 'grabbel' maken moet je daar dan niets tegen ondernemen en als Paulus zeggen:  
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worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk (1 Kor. 4:13)?  

 

Ik wil deze vragen openlaten voor discussie maar er hier nog een enkele opmerking over 

plaatsen:    

"Alles wat wij bezitten is in feite Gods eigendom. Wij zijn rentmeesters en God heeft ons vele 

(materiële) dingen toevertrouwd, niet alleen om in ons levensonderhoud te voorzien, maar ook 

om ermee te woekeren tot eer van Zijn naam. Ook schenkt Hij ons kracht en gezondheid om ons 

dagelijks werk te kunnen doen. We zijn niet eens van onszelf want wij zijn gekocht en betaald (1 

Kor. 6:20). Daarom, als iemand een 'boos persoon' ons bezit op de een of andere manier aantast, 

dan tast hij in feite Gods eigendom aan. Wanneer we ons realiseren dat we eigenlijk niets 

hebben, maar toch alles bezitten (2 Kor. 6:10) dan zullen we ook gemakkelijker onrecht kunnen 

verdragen en de zaak aan God overlaten". 

 

6. Het liefhebben van vijanden 

 

Als een bijna logisch vervolg op de houding t.o.v. de vergelding komt de verhouding t.o.v. 

vijanden. Wat verwacht de Heer Jezus van Zijn volgelingen met betrekking tot vijanden? We 

hebben al eerder gezien in Mat. 5:10-12 dat een christen vervolging en dus ook vijandschap mag 

verwachten. Door je zuiverheid ontstaan conflicten met anderen in je omgeving en worden er 

vijanden 'gemaakt'. Natuurlijk kunnen er ook op andere manieren vijandschappen ontstaan en 

vaak zelfs alleen al omdat iemand tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort. Denk maar eens 

aan de vijandschap die er is tussen veel Joden en Arabieren. Maar wat ook de oorzaak van de 

vijandschap is, hoe moet je nu houding zijn als christen ten opzichte van je vijanden? 

 

De Heer Jezus haalt hier weer aan wat zijn toehoorders gehoord hebben: Gij zult uw naaste 

liefhebben en uw vijand zult u haten. Dit gebod was blijkbaar gebaseerd op Lev. 19:18 waar 

staat: 

 

Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw 

naaste liefhebben als uzelf; Ik ben de HERE. 

 

Merk op dat er twee belangrijke verschillen waren tussen het oudtestamentische gebod en wat de 

Farizeeën en schriftgeleerden leerden:  

 

1. Het weglaten van 'als uzelf'. De toevoeging 'als uzelf' zegt iets over de kwaliteit van de liefde 

die je voor je naaste moet hebben namelijk dezelfde liefde als die je voor jezelf hebt. Door deze 

toevoeging weg te laten blijf je onduidelijk over de kwaliteit van de liefde tot de naaste. 

 

2. Het toevoegen van 'en uw vijand zult ge haten'. Dit laatste stond er nu juist niet bij maar het 

was blijkbaar wel algemeen geaccepteerd. Mogelijk dacht men dat het niet wraakzuchtig en 

haatdragend zijn alleen maar gold tegenover de volksgenoten maar dat dit niet gold voor 

'buitenstaanders'. 

 

Bij dit laatste willen we wat nader stil staan. In het OT vinden we wel degelijk aanwijzingen met 

betrekking tot het liefhebben van de vijand. In Ex. 23:4 vinden we het gebod om een verdwaald 

rund van uw vijand terug te brengen terwijl een vers later sprake is van een gebod om de vijand 

te helpen als zijn ezel onder de last bezwijkt. Ook vinden we in Spr. 25:21 dezelfde tekst die 

Paulus aanhaalt in Rom. 12:20:  

 

Indien uw vijand honger heeft geeft  
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23.5 Gerechtigheid doen voor mensen (Mat. 6: 1-18). 

 

We hebben in Mat. 5:16 al gezien dat de Heer Jezus van ons verwacht dat we ons licht moeten 

laten schijnen voor de mensen. Praktisch gezien betekent dat dat onze levenswandel zodanig 

moet zijn dat onze omgeving onze goede werken opmerkt en daardoor God gaat verheerlijken. 

Maar het is ook mogelijk om ervoor tezorgen dat anderen onze goede werken opmerken met een 

ander motief, namelijk dat we er zelf door verheerlijkt worden. Dit was het geval bij de 

schriftgeleerden en Farizeeën. De Heer Jezus zegt hiervan: 

 

 "Al hun werken doen ze om in het oog te lopen bij de mensen" (Mat. 23:5 e.v.). 

 

 Ook bij christenen komt helaas dit ijdele eerbejag (Fil. 2:3) voor. De Heer waarschuwt hiervoor:  

 

"Ziet toe, dat ge uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden".. 

 

en hij geeft een toepassing hiervan op drie gebieden namelijk het geven, het bidden en het 

vasten. Merk op dat de Heer Jezus deze zaken rekent onder 'het gerechtigheid doen'. Bij het 

geven (van giften) kunnen we ons dat wel voorstellen evenals bij het voorbede doen en de 

geestelijke strijd bij het vasten. Kun je ook nog zeggen dat bidden om ons dagelijks brood (Mat. 

6:11), waarbij je aan God vraagt om in jouw behoeften te voorzien, ook valt onder het 

'gerechtigheid doen'? Persoonlijk geloof ik van wel. Je belijdt daarmee je afhankelijkheid van 

God en dat je ook voor deze zaken je vertrouwen (geloof) op Hem stelt. 

Het zal duidelijk zijn dat als het motief bij het doen van gerechtigheid niet zuiver is dat er dan 

ook geen sprake meer is van gerechtigheid doen in Gods ogen en er ook geen loon meer is te 

verwachten. De Heer Jezus zegt ervan:  

 

"Ze hebben hun loon reeds".  

 

Hun loon is dat ze de aandacht krijgen van de mensen, maar 'hemels' loon is er verder niet meer 

bij. 

 

Het probleem dat wij als mensen hebben is dat we aanzien wat voor ogen is (1 Sam. 16:7). We 

komen onder de indruk (of juist niet) van dingen die we uiterlijk waarnemen. Als we echter 

zouden kunnen zien zoals God ziet, namelijk in het hart van ieder mens, dan zouden veel 

positieve indrukken spoedig verbleken. We zouden dan ook niet meer in de verleiding komen 

om onze gerechtigheid te doen voor mensen want de 'valsheid' daarvan zou meteen openbaar zijn 

voor ieder mens. Zo is het in deze wereld niet, tenminste niet voor mensen maar wel voor onze 

Vader. Hij kijkt 'door de buitenkant heen' naar ons hart. De Bijbel maakt hier en op veel andere 

plaatsen duidelijk dat God in het verborgene ziet (bijb. Heb. 4:13). 

 

Het feit dat God alles weet wat er zich in ons hart afspeelt kan sommige christenen beangstigen. 

Hoewel het goed is om God te vrezen dienen zulke christenen toch ook voortdurend te beseffen 

dat ze begenadigd zijn in de Geliefde (Ef. 1:6). Hij weet wat maaksel wij zijn (Ps. 103:14) en Hij 

verwacht van ons geen vrucht dan die, door Zijn Heilige Geest, in ons is bewerkt (Gal. 5:22). 

Daarom is het ook niet goed om voortdurend met ons innerlijk bezig te zijn en bij al onze dienst 

aan God na te gaan of alle motieven nog zuiver zijn. Zoiets kan gemakkelijk leiden tot 

'geestelijke verkramping'. Paulus schrijft in 1 Kor. 4:4 dat hij niet eens zichzelf beoordeeld. Hij 

weet dat alleen God hem volkomen kan doorgronden en dat te zijner tijd, voor de rechterstoel 
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van Christus, de raadslagen der harten openbaar gemaakt zullen worden (vers 5). Dan staat er zo 

indringend: "en dan zal aan elk zijn lof geworden van God". Dan zal blijken wat goud, zilver en 

kostbaar gesteente is, maar ook hout, hooi of stro (1 Kor. 3:12) . Deze laatste drie 'materialen' 

houden geen stand in het vuur van Gods oordeel. 

 

De Heer Jezus spreekt in dit gedeelte (Mat. 6:1-16) ook over loon en vergelding (de verzen 4,6 

en 18). Er wordt hier niet verteld waaruit die vergelding (dat loon) bestaat en ook niet wanneer 

die vergelding zal zijn, er wordt alleen maar gezegd dat 'uw Vader, die in het verborgene ziet, het 

u zal vergelden'. Nu spreekt het NT op verschillende plaatsen over loon en vergelding en dit 

onderwerp is een bijbelstudie apart. We gaan er hier dan ook niet uitvoerig op in. Duidelijk is in 

ieder geval dat er een toekomstige vergelding is maar ook een vergelding in deze tijd (Mar. 

10:30).  

 

Het geven van aalmoezen 

 

Het geven van aalmoezen behoorden met het bidden en het vasten tot de belangrijkste 

godsdienstige verplichtingen van de Farizeeën. Het woord aalmoes komt in het OT niet voor 

hoewel in de Mozaische wet wel werd gewezen om mild te zijn t.o.v. de armen (Deut. 15:11). In 

het NT vinden we op verschillende plaatsen aanmoedigingen en 'bevelen' met betrekking tot de 

weldadigheid (bijv. Gal. 2:10, 2 Tim. 1:17, Hebr. 13:16). Aalmoezen en gebeden worden ook in 

één adem genoemd door de engel als hij Cornelius, de Romeinse hoofdman, aanspreekt:  

 

Uw gebeden en aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen" (Hand. 10:4). 

 

In de tijd van de Heer Jezus was het geven van aalmoezen voor een aantal mensen een 

gelegenheid geworden om roem te verkrijgen. De Heer Jezus gebruikt hier opzettelijk een 

overdrijving: het  'voor u uitbazuinen'  om het belachelijke van deze handelwijze aan te tonen. De 

tegenstelling met  'de linkerhand die niet weet wat de rechter doet'  is hierdoor wel bijzonder 

groot. De boodschap is duidelijk: het motief bij het geven moet zijn de liefde voor God en voor 

de naaste en niet één of ander persoonlijk voordeel zoals roem bij anderen  

Toch is het weleens moeilijk om niet aan voordeel te denken bij het geven omdat de Bijbel toch 

ook beloften geeft voor degenen die geven (bijv. Spr. 3:9 en 10, Luc. 6:38, 2 Kor. 10:6),    

Deze beloften kunnen een stimulans zijn bij het geven, maar het motief moet zijn de liefde voor 

God en de naaste. God heeft de blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7). 

 

Het bidden 

 

Wat is bidden? Kramers's woordenboek geeft als eerste omschrijving van bidden: zich tot God 

richten. Heel dikwijls gebeurt dat in de vorm van vragen of verzoeken. Maar het kan ook de 

vorm hebben van lofprijzing of aanbidding. Maar in ieder geval is het duidelijk dat het gebed is 

in het leven van een christen van vitaal belang is en als de Heer Jezus spreekt over: wanneer gij 

bidt (vers 5) dan neemt hij zonder meer aan dat zijn volgelingen dat ook op gezette tijden doen 

(hetzelfde geldt trouwens voor het aalmoezen geven (vers 2) en het vasten (vers 16)).  

 

Hoewel bidden vanzelfsprekend is voor de christen is het  'goed' bidden  minder 

vanzelfsprekend. In Luc. 11:1 komen de discipelen bij de Heer Jezus met de vraag: "Heer, leer 

ons bidden". En dan leert de Heer Jezus het gebed dat hij ook hier aan zijn discipelen leert: Het 

Onze Vader. We gaan later uitvoeriger op dit gebed in maar we noemen eerst twee vormen van 

verkeerd bidden die de Heer Jezus hier naar voren brengt: 
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1) Het bidden om zich aan de mensen te vertonen. De Farizeeën en de schriftgeleerden spraken 

voor de schijn lange gebeden uit (Mat. 23:14). Hiermee 'paradeerden' ze hun geestelijkheid en 

het motief was: eer van mensen. De Heer Jezus noemt ze huichelaars. 

Dergelijke schijnvertoningen komen helaas ook bij christenen voor. Luid bidden, 'mooi bidden' 

of lang bidden om de aandacht van mensen te trekken kun je in bepaalde samenkomsten nog 

weleens ervaren en soms ook bij jezelf. Laten we deze valkuil vermijden. Anderzijds is er helaas 

vaak ook weer een bepaald gevoel van schaamte bij het bidden in het openbaar (bijvoorbeeld in 

een restaurant). Laten we er niet voor terugdeinzen om ook op deze eenvoudige manier ons licht 

te laten schijnen voor de mensen! 

Dat we in onze binnenkamer moeten gaan betekent dat we mensen moeten buitensluiten (dit 

geldt natuurlijk alleen voor persoonlijk gebed) en ook, in zekere zin, onszelf. Vaak moeten eerst 

allerlei andere 'stemmen' tot zwijgen gebracht worden voordat je echt kunt gaan bidden. Daarom 

geven sommige christenen ook de voorkeur aan nachtelijke gebedstijden, omdat dan zowel de 

omgeving maar ook je eigen geest het meest rustig is. 

 

2) Het gebruik van het omhaal van woorden. Hier wordt het Griekse werkwoord  'battologeo' 

gebruikt, dat is het gedachteloos spreken of kletsen. Dus geen rozenkransgebeden (RK-kerk) of 

gebedswielen zoals bij de Boeddhisten. Op deze manier wordt het gebed verlaagd tot een 

mechanische aangelegenheid en heeft het geen waarde voor God. Veelheid van woorden maakt 

ook geen indruk op God, Hij heeft trouwens geen informatie van ons nodig omdat Hijzelf kennis 

heeft van alle dingen. Hij is dan ook volledig op de hoogte van onze situatie en onze noden. 

  

Het één en ander betekent trouwens niet dat we in ons gebed geen zaken zouden mogen 

herhalen. De Heer Jezus bad ook driemaal tot de Vader of de beker (van het lijden) niet aan Hem 

voorbij kon gaan (Mat. 26:39, 42 en 44). Hij leerde Zelf (met de gelijkenis van de 

onrechtvaardige rechter in Luc. 18:1-8) dat Zijn discipelen moesten volharden in het gebed. 

Waar het omgaat is dat we niet gedachteloos en zonder dat ons hart er bij betrokken is, allerlei 

woorden voor God uitspreken. Onze gebeden dienen zoveel mogelijk weloverwogen te zijn en 

uit ons hart te komen. De 'lengte' van het gebed is dan secundair. Hannah (1 Sam. 1:12) bleef 

lang bidden voor het aangezicht des HEREN, maar haar gebed kwam uit haar hart. Omdat ze 

door grote zorg en smart gekweld was, had ze zolang gesproken (vers 16). 

 

Vers 9 begint met: Bidt gij dan aldus..De Heer Jezus heeft dan eerst uitgelegd hoe we zeker niet 

moeten bidden. Hij heeft gewezen op de twee 'valkuilen' namelijk: het bidden om je aan de 

mensen te vertonen en de omhaal van woorden. Nu laat Hij zien hoe we wel moeten bidden en 

Hij leerst Zijn discipelen een 'modelgebed'. Dit zo bekende 'Onze Vader', dat bij heel wat 

gelegenheden gebeden wordt, mag inderdaad letterlijk nagebeden worden (als het maar meer is 

dan alleen de woorden nazeggen). Toch geloof ik dat de Heer hier eerder een standaard heeft 

willen geven voor het soort gebeden dat welgevallig is bij God. Wat moeten de prioriteiten zijn 

in de gebeden van Gods kinderen en wat zijn de belangrijke ingredienten? In het 'Onze Vader' 

komen deze zaken aan de orde. 

 

Het Onze Vader 

 

Het eerste dat bijzonder opvalt in het gebed is de volgorde. Eerst God zelf, Zijn naam, Zijn 

Koninkrijk en Zijn wil en daarna onze noden en behoeften: zowel materiële als immateriële 

(geestelijk en psychisch). Het gebed eindigt met een doxologie (lofverheffing) dat echter niet in 

alle handschriften voorkomt. Daarom heeft de vertaler het tussen haken geplaatst.  

Voor onze gebeden betekent dit dat we de zaken die Gods Koninkrijk betreffen de 

hoofdprioriteit geven terwijl onze noden en behoeften  secundair zijn.  
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Het gebed begint met: Onze Vader die in de hemelen zijt. Wat een geweldig voorrecht voor de 

christen is het om de almachtige God te mogen aanspreken met: Onze Vader. Het geeft niet 

alleen aan dat God een persoon is (veel mensen zien God ook wel als de één of andere 

onpersoonlijke macht of kracht) maar vooral ook een liefhebbend persoon, een Vader. Het 

woord Vader, duidt op een bepaalde intimiteit en op een zorgzaamheid. Niet weinig christenen 

hebben nare ervaringen gehad met hun aardse vaders en hebben dan ook moeite om God als 

Vader te zien. God is echter een volmaakte Vader, die Zijn kinderen door en door kent en 

liefheeft en ook opvoedt. De Heer Jezus zelf sprak God ook steeds aan als Vader en in Joh. 20:17 

zegt Hij zo treffend: .. 

 

maar ga naar mijn broeders (!) en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn 

God en uw God. 

 

De toevoeging: die in de hemelen zijt, geeft iets majesteitelijks aan. Hoewel God wel betrokken 

is bij Zijn schepping is Hij tegelijkertijd ook verheven boven Zijn schepping. Pred. 5:3 

zegt:..want God is in de hemel en gij zijt op aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn.  

 

Met 'uw naam worde geheiligd' geven we aan dat we wensen dat Gods naam heilig geacht zal 

worden onder de mensen. In onze tijd is er sprake van een verschrikkelijke ontheiliging van 

Gods naam. Denk alleen maar aan het veelvuldig misbruik van Gods naam in de dagelijkse 

'omgangstaal'. Steeds openlijker wordt Gods naam ook gelasterd in de media. Verder wordt Gods 

naam ook veelvuldig ontheiligd doordat er veel kwalijke zaken geschieden door mensen die in 

de wereld bekend staan als 'christelijk'. Er zal echter een moment komen in de wereld-

geschiedenis waarna God zijn heilige naam niet meer zal laten ontheiligen (Ez. 39:7). 

Wij kunnen en moeten bidden dat Gods naam weer geheiligd wordt. Onze eigen levenswandel 

speelt daarbij een belangrijke rol (Mat. 5:16). 

 

Met de bede  'uw Koninkrijk kome'  drukken we de wens uit dat Gods Koninkrijk, dat met de 

bediening van de Heer Jezus hier op aarde manifest geworden is, zal groeien en dat het spoedig 

zijn (voorlopige) voltooiing zal vinden door de wederkomst van de Heer Jezus. Gods Koninkrijk 

is in voortdurend conflict met het rijk van satan. De levens, maar ook in het bijzonder de gebeden 

van de kinderen Gods spelen in dit conflict een belangrijke rol. Als wij bidden voor de groei van 

het Koninkrijk dan bidden we eigenlijk ook dat de boze terrein verliest. Waar Gods heerschappij 

manifest wordt daar verliest satan zijn greep op de mensen. Daarom is  'uw Koninkrijk kome' 

ook een oorlogsverklaring aan de tegenstander. 

 

De bede  'uw wil geschiede'  hoort bij  'uw Koninkrijk kome'  want overal waar Gods wil gedaan 

wordt, wordt Gods Koninkrijk manifest. Het lijkt een beetje vreemd dat wij moeten bidden dat 

de wil van de almachtige God op aarde zal geschieden. Het hoeft echter geen enkel betoog dat 

een heleboel zaken hier op aarde niet naar de wil van God zijn (maar wel door Hem worden 

toegelaten). De mens heeft de mogelijkheid om tegen de wil van Zijn Schepper in te gaan en dat 

is overigens zeer tot zijn ongeluk want Gods wil is niet grillig, maar goed, welgevallig en volko-

men (Rom. 12:2). Hij heeft de aarde en de mens daarop gemaakt en Hij weet ook precies wat wel 

en niet goed is voor de mens. Daarom is het een grote dwaasheid om zich te verzetten tegen de 

wil van God. Het is duidelijk dat we dit gebed niet kunnen bidden als we onze eigen wil niet 

ondergeschikt gemaakt hebben aan de wil van God. Ook de Heer Jezus deed dat toen Hij hier op 

aarde was: 
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Want in ben van de hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar de wil van Hem die Mij 

gezonden heeft" (Joh. 6:38). 

  

De toevoeging  'gelijk in de hemel alzo ook op de aarde'  behoeft weinig toelichting. In de hemel 

geschiedt Gods perfecte wil. Toen satan en zijn engelen in opstand kwamen tegen God werden 

ze ook uit de directe tegenwoordigheid van God gebannen (Luc. 10:18). Onze wens en bede is 

nu dat Gods wil net zo perfect op aarde zal gaan geschieden als nu al in de hemel het geval is. 

 

Na het driemaal  'Uw'  in de verzen 9 en 10 komt het driemaal ons in de verzen 11, 12 en 13. 

Hoewel de betekenis van  'arton epiousion' (vers 11) dat hier vertaald is met 'brood dagelijks' 

omstreden is 6 wordt er in het algemeen van uitgegaan dat hier de dagelijkse levensbehoeften 

bedoeld worden zoals: voedsel, kleding enz  Met de bede van vers 11 drukken we onze 

dagelijkse afhankelijkheid van God uit. We belijden dat alle goede gaven uiteindelijk van Hem 

komen en bidden dat Hij ons dagelijks kracht en gezondheid en nog veel meer zal schenken. Het 

woordje 'dagelijks' suggereert dat we werkelijk dag voor dag leven en dat we ons geen zorgen 

maken tegen de dag van morgen (Mat. 6:34).  

      

De mens heeft ook immateriële noden en behoeften. De bede 'en vergeef ons onze schulden' 

betekent niet dat we opnieuw vergeving gaan vragen voor eerder beleden zonden. Het betekent 

wel dat we aan God vragen onze 'dagelijkse zonden' (onreinheid in denken en handelen, oneer-

lijkheid enz.) te vergeven. Deze zonden moeten, voorzover we ons daarvan bewust zijn, ook 

bewust beleden worden (1 Joh. 1:9). Zonder schuldvergeving zijn we niet in het reine met God           

Gods schuldvergeving aan ons is gekoppeld aan onze bereidheid om anderen te vergeven (vers 

12b en vers 14). Dit betekent niet dat God ons vergeeft omdat we anderen vergeven maar alleen 

dat God ons niet vergeeft als wij anderen niet vergeven. De Heer maakt in Mat. 18:21-35 dit nog 

een extra duidelijk. Uit de gelijkenis wordt bovendien duidelijk dat de schulden van anderen 

t.o.v. ons niets zijn vergeleken bij wat God ons vergeven heeft. 

 

De betekenis van de bede 'en leid ons niet in verzoeking' is enigszins moeilijk. Jak. 1:13 leert dat 

God niemand in verzoeking brengt en dat de verzoekingen voortkomen uit onze eigen begeerten 

terwijl Jak. 1:3 vermeldt dat we het voor enkel vreugde moeten houden als we in velerlei 

verzoekingen vallen omdat hierdoor volharding wordt uitgewerkt. Hoe kun je dan nog vragen 

aan God dat je niet in verzoeking wordt geleid? Toch zijn er wel teksten die iets soortgelijks 

uitdrukken: 

 

Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt..(Mat. 26:41). 

  

Het lijkt erop dat het één en ander niet in strijd met elkaar is. De betekenis kan zijn dat we aan 

God mogen vragen om ervoor te zorgen dat we niet in zodanige situaties terecht zullen komen 

dat we ernstig verzocht worden waardoor we tot zonde kunnen komen. De verzoeking komt 

trouwens niet van Godswege maar vanuit ons eigen vlees en wordt aangevuurd door satan. Als 

we dan toch in zo'n situatie gekomen zijn dan moeten we standhouden.  

 

God is getrouw, Hij zal niet gedogen dat we boven vermogen verzocht verzocht worden (1 Kor. 

10:13).  

 

Als we dan metterdaad standhouden dan bouwen we aan ons christelijk karakter en daarom 

moeten we, in zekere zin, voor zulke 'gelegenheden' dankbaar zijn. Het lijkt me goed om te 

benadrukken dat de verzoeking op zich nog geen zonde is. Pas als de begeerte bevrucht is, baart 
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zij zonde (Jak. 1:15). Dit betekent dat van de verzoeking een begeerte uitgaat en dat het daaraan 

gehoorzamen tot zonde leidt (Rom. 6:12). 

 

De bede 'maar verlos ons van de boze' heeft te maken met het voorafgaande. Onder 'de boze' 

moeten we dan (naar alle waarschijnlijkheid) de satan verstaan die de kinderen Gods tot zonde 

probeert te verleiden 7 .Sommigen zien echter in 'de boze' meer 'het kwade' 8 .Zo ook in Zondag 

52 van de Heidelberger Catechismus waar de duivel, de wereld en het vlees als 'doodsvijanden' 

worden aangemerkt. Dat we mogen bidden voor bescherming tegen de listen van de boze en 

bevrijding van zijn invloeden in ons leven mag ons er niet van weerhouden ook de wapenrusting 

Gods aan te doen waardoor we kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels (Ef. 6:16). 

 

John Stott 9 (voormalig Bijbelgeleerde) ziet in de drie beden van de verzen 11,12 en 13 een 

heenwijzing naar de drieëenheid. Door de schepping en de voorzienigheid van de Vader 

ontvangen we ons dagelijks brood, door het verzoenend sterven van de Heer Jezus kunnen we 

vergeven worden en door de kracht van de inwonende Heilige Geest worden we verlost van de 

boze. Hij besluit dan: "Geen wonder dat sommige oude manuscripten (hoewel niet de beste) 

eindigen met de lofzegging waarbij 'het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid' aan deze 

drieënige God worden toegeschreven, die het alleen toekomt". 

 

Het vasten 

        

De Farizeeën vastten regelmatig en naar we mogen aannemen uit Luc. 18:12 zelfs tweemaal per 

week. Het is ook niet het vasten wat de Heer hier veroordeelt maar wel, evenals bij het geven en 

bidden, het verkeerde motief namelijk om zich aan de mensen te vertonen. Een christen die vast, 

toont zich aan Zijn Vader. In de tijd van de Heer Jezus kwam het voor dat men bij het vasten 

somber keek en het gelaat ontoonbaar maakte door zich niet te wassen 10  en men vertoonde zich 

zo aan de mensen. De Heer Jezus veroordeelt deze huichelachtige praktijk en zegt dat we ons 

hoofd moeten zalven en ons gelaat wassen om ons aan de Vader te vertonen. 

 

23.6 De houding ten opzichte van bezit  (Mat. 6:19-24). 

 

In het leven van een christen kunnen er verschillende zaken zijn die zijn verhouding met zijn 

hemelse Vader vertroebelen. Het zijn valkuilen waar we als christenen alert op moeten zijn. Eén 

van die valkuilen zijn we in het vorige hoofdstuk al tegengekomen namelijk: het gerechtigheid 

doen voor mensen. Deze valkuil behoort tot het terrein van ons geestelijk leven. In dit hoofdstuk 

komt een andere valkuil aan de orde, die meer met ons leven in de wereld te maken heeft: het 

verzamelen van schatten oftewel een verkeerde houding ten opzichte van bezit. Het gedeelte 

over bezorgdheid (25-34) sluit hier logisch op aan.  

De scheiding tussen ons godsdienstig leven en ons leven in de wereld is overigens zeer 

kunstmatig en eigenlijk zelfs onbijbels. Ons dagelijks werk en onze dagelijkse behoeften hebben 

net zo goed de aandacht van onze hemelse Vader als onze verhouding tot Hem. Het 

laatstgenoemde zal ons dagelijks leven zelfs zeer wezenlijk beïnvloeden.  

 

We merken nog op dat het Griekse woord  'thesauros'  dat hier voor schatten is gebruikt meer 

wijst op kostbaarheden dan op  'gewoon'  bezit. Omdat het onderscheid hiertussen (in onze tijd) 

niet erg scherp is zullen we vaak gewoon over  'bezit'  spreken. Het geestelijk principe van vers 

19 wordt hierdoor niet aangetast.  
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Het moet duidelijk zijn dat de Heer Jezus het hebben van bezit hier niet veroordeelt. Een zeker 

bezit is zelfs noodzakelijk in ons dagelijks leven. We hebben allemaal onderhoud en onderdak 

nodig. We zien ook in de Bijbel dat God sommige gelovigen veel bezit toevertrouwd zoals 

Abraham, Job, Salomo en ook Jozef van Arimathea. Paulus schrijft in 1 Tim. 6:17 over 'hun die 

rijk zijn in de tegenwoordige wereld' en we lezen daarna niet dat ze dat niet meer mogen zijn.  

 

Het probleem ligt ook niet in het bezit op zich maar wel in de houding van het menselijk hart ten 

opzichte van het bezit. Vers 21 maakt dit ook duidelijk: waar je schat is, is ook je hart en als je je 

hart erop gezet hebt om schatten te verzamelen dan is je hart niet meer bezig met de zaken van 

Gods Koninkrijk.  

 

Natuurlijk zijn er andere redenen te noemen waarom het verzamelen van schatten op aarde voor 

de christen verboden is, namelijk: 

 

- Aardse schatten zijn vergankelijk (vers 20) en we kunnen er ook niets van meenemen (1 Tim. 

6:7).     

 

- Het is 'moreel' onverantwoord om schatten te verzamelen in een wereld waarin zoveel mensen 

onder de armoedegrens leven. 

 

Toch blijft het hoofdprobleem de beïnvloeding van het menselijk hart. Daarom is het ook voor 

een discipel noodzakelijk om afstand te doen van al wat hij heeft (Luc. 14:33). Persoonlijk 

geloof ik dat de Heer hier een  'innerlijk afstand doen'  bedoelt en niet een verkopen van al onze 

bezittingen (alhoewel dit best eens kan voorkomen). We worden daarentegen opgeroepen om 

verantwoordelijk met 'onze' bezittingen om te gaan als goede rentmeesters (Luc. 16:1-12, 1 

Tim.6: 17-19). 

 

Op veel andere plaatsen wordt er gewaarschuwd tegen het verkeerd omgaan met bezit en het 

streven naar bezit. We noemen er een paar: 

 

 Mat. 13:22 De zorg van de wereld en het bedrog (!) van de rijkdom verstikt het woord en hij 

wordt onvruchtbaar. 

 

 1 Tim. 6:9 Maar wie rijk willen (!) zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele schadelijke 

en dwaze begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 

 

Hebzucht ligt ten grondslag aan het streven naar bezit. De Bijbel noemt hebzucht gewoon 

afgoderij (Kol. 3:5). Het wordt in deze tekst samen genoemd met hoererij, onreinheid en boze 

begeerte en om deze dingen komt de toorn Gods. 

   

We merken op dat vers 21 ook geldt voor niet materiële zaken hoewel dat in dit gedeelte niet 

direct aan de orde is. Je schat kan ook een geliefde zijn (in de verkeerde zin van het woord) of je 

titels of je positie. Deze personen of zaken kunnen in het leven van een christen een te 

belangrijke plaats innemen en daardoor een gevaar worden voor zijn of haar geestelijk leven. 

Niet voor niets zegt de Heer Jezus in Mat. 10:37 dat wie zijn vader of moeder of zoon of dochter 

liefheeft boven Hem, hem niet waardig is. Ook hier geldt weer een  'innerlijk afstand doen” wat 

natuurlijk niet betekent dat we hen niet meer zouden mogen liefhebben.  

 

De Heer Jezus verbiedt ons het verzamelen van schatten op de aarde maar gebiedt ons om 

schatten te verzamelen in de hemel. Hier komen twee vragen naar voren: 
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1) Hoe verzamelen we schatten in de hemel? 

 

2) Wat zijn dan die schatten in de hemel? 

 

Merk op dat de Heer Jezus op geen van beide vragen een direct antwoord geeft. Wel is het 

duidelijk dat als we schatten verzamelen in de hemel dat ons hart dan ook a.h.w. in de hemel is, 

dus bij God.  

In het algemeen kunnen we stellen dat we schatten verzamelen in de hemel als we Christus hier 

op aarde dienen. Dit wordt ook duidelijk uit vers 24. Of je bent bezig met het verzamelen van 

schatten op aarde en dus het dienen van de Mammon, of je bent bezig met het verzamelen van 

schatten in de hemel en dus het dienen van Christus.  

 

Wanneer we ons bekeerd hebben van dode werken (Heb. 6:1) dan gaan we vrucht voortbrengen 

voor Gods Koninkrijk en zijn we bezig met zaken die eeuwigheidswaarde hebben. We 

verzamelen dan schatten in de hemel. Persoonlijk geloof ik dat schatten ook betrekking heeft op 

het hemels loon dat op zijn bezitter wacht. 1 Pet. 1:4 spreekt over:  

 

een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd voor 

u. 

                                                                           

Heel veel zaken in ons leven kunnen we doen doordat we kunnen zien. We zouden veel minder 

kunnen functioneren als we ineens niet meer zouden kunnen zien (hoewel blinden bepaalde 

zaken uitstekend kunnen doen). Onze (biologische) ogen zijn min of meer bepalend voor het 

doen van allerlei praktische zaken in ons dagelijks leven. In deze zin is heel ons lichaam verlicht 

als ons oog goed is (vers 22) maar duister als ons oog slecht is (vers 23).  

Het gaat echter om de geestelijke betekenis van deze verzen. In de Bijbel wordt het geestelijk 

hart van de mens vaak vergeleken met het oog. Wanneer we ons geestelijk oog, dus ons hart, 

richten op het verzamelen van schatten op aarde, dan zal dit ons gehele geestelijke leven verduis-

teren. Wanneer we alles gaan beoordelen in termen van status, welvaartsniveau, positie of wat 

dan ook (en dit gaat vaak onbewust) dan zal dit een destructieve invloed hebben op ons geestelijk 

leven. Het Griekse woord dat in vers 22 door zuiver is vertaald, is 'haplous'. Letterlijk betekent 

dit: enkelvoudig dus gericht op één ding 11. De betekenis is dat als we ons richten op het 

verzamelen van schatten in de hemel, dus op de onverdeelde toewijding aan God, dan zal ons 

geestelijk leven 'gezond' zijn. Als ons geestelijk hart echter duister is doordat we gericht zijn op 

de aardse schatten, dan leven we in duisternis en kunnen we de dingen niet meer geestelijk 

beoordelen (1 Kor. 2 :14 en 15). 

 

23.7 Bezorgdheid 

 

Vers 25 begint met: Daarom zeg ik u...Dit wijst op een verbinding met het vooafgaande, die er 

dan ook inderdaad is. Want als we Mammon gekozen hadden om te dienen dan was er reden tot 

bezorgdheid. Mammon is een zeer onzekere 'geldgod' die ons geen enkele blijvende garantie 

geeft. Onze hemelse Vader daarentegen is een perfecte hemelse Vader die weet wat ieder van 

Zijn kinderen nodig heeft en hen ook van het nodige voorziet. Waarom zouden we ons dan nog 

zorgen maken over ons leven? 

 

We kunnen uit het gedeelte van vers 25 -34 verschillende redenen halen waarom het maken van 

zorgen over onze levensbehoeften verkeerd is: 
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1) Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam is meer dan de kleding. God, die de 

Schepper is van het het leven en van het lichaam kan en zal ook zorgen voor de bijbehorende 

benodigdheden: het voedsel en het drinken en de kleding. Als God zelfs al de vogelen des 

hemels voedt hoeveel temeer de kleingelovigen. En als God zelfs al de leliën des velds en het 

gras bekleed hoeveel temeer de kleingelovigen! 

 

2) Bezorgd zijn haalt niets uit! Door bezorgd te zijn kun je nog geen el aan je lengte toevoegen. 

Je verspilt er alleen maar energie door! We laten daarbij in het midden of hier een echte 

lengtevermeerdering bedoeld wordt (ongeveer 51 cm) of een lengtevermeerdering in jaren (dit 

laatste is waarschijnlijker 12. 

 

3) Bezorgd zijn over je levensbehoeften hoort bij het patroon van de heidenen en God wil dat 

Zijn kinderen anders zijn dan de heidenen. Wij hebben een hemelse Vader die weet wat we 

behoeven. 

 

4) Zorgen hebben te maken met de toekomst (de dag van morgen in vers 34). Het is zinloos en 

dwaas om bij de zorgen van vandaag (zelfs dit wordt al aangeduid met kwaad) ook nog eens de 

zorgen voor de toekomst te voegen die mogelijk niet eens bewaarheid worden. 

 

5) Het maken van zorgen is onverenigbaar met wat de primaire 'zorg' van de christen moet zijn: 

het zoeken van Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Hierop gaan we nog nader in. 

 

Het is nodig om hier verschillende zaken bij op te merken: 

 

- Er is een verschil tussen 'bezorgd zijn' en 'zorgen voor'. Met dit laatste hebben we allemaal te 

maken. Een leerling moet zorgen dat zijn schoolwerk voor de volgende dag in orde is. Een 

huisvrouw moet de boodschappen voor het weekend in huis hebben. Regeringen moeten veel 

zaken op lange termijn kunnen bekijken. Dergelijke zaken behoren tot de dagelijkse bezigheden 

van de mens en zijn gewoon nodig (dit overigens in tegenstelling met vele zaken die de 

reclamewereld voor ons nodig acht). 

Bezorgd zijn betekent echter: angstige zorg of zorg die ons hart bezwaard (Luk. 21:34). Het is 

een onvruchtbare zorg die weinig anders uitwerkt dan nerveuze gejaagdheid en lichamelijke en 

psychische kwalen. Het is deze zorg, die veelal betrekking heeft op de toekomst, die we uit ons 

hart moeten weren. Het probate middel tegen deze zorg is te vinden in Fil. 4:6 en 7. 

 

- Dat God voor ons zorgt betekent natuurlijk niet dat wij niet meer het nodige zouden hoeven te 

doen. Zo zal het bidden om ons dagelijks brood ons niet ontheffen van de plicht om er (indien 

mogelijk) voor te werken. God zal, in het algemeen, niet voor ons doen wat we zelf kunnen 

doen! 

 

- Dat God voor Zijn kinderen (en meer) zorgt ontheft ons evenmin van de plicht om naar anderen 

om te zien en hen van het nodige te voorzien (zie 1 Joh. 3:17). 

 

- God heeft Zijn kinderen niet beloofd dat hun leven gevrijwaard zal zijn van allerlei 

moeilijkheden. Aan het einde van de bergrede (Matth. 7:25 en 27) lezen we zelfs dat er regen zal 

vallen en dat stromen zullen komen en winden waaien die zich op ons levenshuis zullen storten. 

Maar juist dan zal blijken hoe sterk of zwak ons geestelijk fundament is. Een leven vrij van zorg 

betekent nog niet een leven vrij van moeilijkheden. Integendeel, vele toegewijde christenen zijn 

door de grootste moeilijkheden heengegaan en hebben veel lijden moeten verdragen. 
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- We kennen allemaal wel de zorg voor een ziek gezinslid of voor een zoon of dochter die van de 

Heer is afgedwaald. Ook Paulus schreef aan de Galaten dat Hij in zorg was over hen (Gal. 4:20). 

Is deze bezorgdheid dan ook zondig of verkeerd? Wel als het alleen maar daarbij blijft want dan 

wordt er niets constructiefs uitgewerkt. Maar als deze bezorgdheid ons 'drijft' tot gebed dan laten 

we God in de moeilijke situatie komen en geven we Hem ook de gelegenheid om met Zijn vrede 

onze harten en gedachten te behoeden in Christus Jezus (Fil. 4:7). 

 

De christen is geroepen om eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken (Matth. 6:33) 

en dan geldt de belofte dat God hem al het andere bovendien zal schenken. Dat hier gesproken 

wordt in de tegenwoordige tijd betekent dat dit zoeken een levenslang proces is. Het staat in 

contrast met het zoeken van de heidenen naar de eerste levensbehoeften en nog sterker met het 

verzamelen van schatten op aarde uit het eerste gedeelte. Praktisch gezien betekent het dat: 

 

- Een christen jaagt naar de heiliging (Hebr. 12:14) d.w.z. dat hij er zich ernstig naar uitstrekt dat 

het karakter van de Heer Jezus (de vrucht van de Geest) zich meer en meer openbaart in Zijn 

persoonlijk leven (Matth. 5:6). 

 

- Gods wil, voorzover hij deze kent, centraal staat in zijn leven. 

  Hierbij hoort ook het zoeken naar Gods wil voor specifieke situaties in zijn leven.   

 

- Hij door woord en daad meewerkt aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk in deze wereld. Dit 

betekent, afhankelijk van zijn gaven en specifieke situatie, een betrokkenheid bij gemeentewerk, 

zendingswerk enz. door financiële gaven, gebed en persoonlijke inzet. 

 

23.8 Het oordelen (Mat.7:1-6). 

 

We dienen de Heer tezamen met onze broeders en zusters en zijn één grote wereldwijde familie 

met dezelfde hemelse Vader. En evenals in een gewone familie de onderlinge relaties van 

belangrijk zijn zo zijn ook de onderlinge relaties binnen de geestelijke familie belangrijk. Op 

vele plaatsen in het NT worden we opgeroepen om onze broeders en zusters lief te hebben. Het 

is waar dat het gebod van de liefde geldt voor de naaste in het algemeen maar ze geldt toch voor 

de medegelovige in het bijzonder. In 2 Pet. 1:7 lezen we ook dat de liefde jegens allen wordt 

geschraagd (ondersteund) door de broederliefde.  

 

Het liefhebben van medegelovigen is echter geen vanzelfsprekende zaak. Alleen al het feit dat er 

een oproep (of gebod) is om elkander lief te hebben onderstreept dit (bijv. in 1 Pet. 1:22 en 23). 

Liefhebben is ook meer een kwestie van de wil om lief te hebben dan alleen van woorden of een 

bepaald gevoel. Wanneer we de wil hebben en tonen om het gebod van de liefde te gehoorzamen 

dan zal ook de liefde als deel van de vrucht de Geest in ons groeien. Het is dan ook nodig om die 

zaken in ons leven te vermijden die de relatie met onze broeders en zusters vertroebelen. Eén van 

die zaken is het oordelen over elkaar. Ik geloof dat er weinig dingen zijn die zoveel schade aan 

het lichaam van Christus hebben toegebracht als het oordelen. Maar wat is oordelen en wat is er 

zo verkeerd aan? Is elke vorm van oordelen wel verkeerd en zo niet, welke vorm van oordelen 

veroordeelt de Heer Jezus dan in Mat. 7:1?  

 

Heel vaak wordt er echter wel vanuit een verkeerde geestelijke gesteldheid over een 

medegelovige gesproken. Want als we spreken over een bepaalde zonde in het leven van een 

medebroeder, wat beogen we daar dan mee? Nogmaals: dit spreken kan in bepaalde gevallen 
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goed en nodig zijn maar vaak wordt er in zo'n geval gesproken vanuit een positie van hoogmoed 

en minachting inplaats vanuit bewogenheid. 

Heel vaak is er die negatieve geest van kritiek en het verlangen om rechter te spelen over 

anderen. In Rom. 14:4 staat: 

 

 "Wie zijt gij, dat gij een anders knecht oordeelt?".  

 

Eénzelfde vraag vinden we in Jak. 4:12.  

 

Een hele gevaarlijke zaak is het oordelen over de motieven van een medegelovige. Motieven 

vinden hun oorsprong in het hart van de mens en zijn daarom niet zichtbaar voor mensenogen. 

Daarom zijn we volkomen onbekwaam om te oordelen over iemands motieven tenzij de Heilige 

Geest daarover iets aan ons openbaart. Een voorbeeld hiervan vinden we in Hand. 5:3, waar de 

Heilige Geest iets openbaart aan Petrus over het bedrog van Ananias. Motieven blijken (later) uit 

de vruchten. Petrus zegt in Hand. 8:21 tegen Simon: 

 

 ..want uw hart is niet recht voor God.  

 

Dit bleek uit de vrucht: hij meende voor geld de gave Gods te kunnen verwerven.  

Er is er maar één die de motieven van iedere gelovige volkomen doorgrond en dat is God zelf. 

Daarom staat er ook in 1 Kor. 4:5:  

 

…..velt geen oordeel voor de tijd dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is 

aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten (motieven) openbaar maken. En dan zal 

aan elk zijn lof geworden van God. 

 

Het behoeft weinig toelichting dat het verkeerde oordelen veel schade aanricht in het lichaam 

van Christus. Een negatief kritische houding ten opzichte van medegelovigen doet onderlinge 

relaties bekoelen. Op deze manier worden ook bedieningen afgekraakt en geestelijke leiders naar 

beneden gehaald. Onzichtbare muren worden opgetrokken binnen gemeentes maar ook tussen 

gemeenten en de Heilige Geest wordt bedroefd.  

 

De neiging om te oordelen schuilt in een ieder van ons. God moet vaak een diep en grondig werk 

doen in het leven van Zijn kinderen om deze neiging 'eruit' te krijgen. Gelukkig zie je vaak dat 

gelovigen die langer op de weg zijn milder worden. De liefde, als deel van de vrucht van de 

Geest, is dan blijkbaar zodanig gegroeid dat het de liefdeloosheid, die zo kenmerkend is voor het 

verkeerde oordelen, heeft 'verslagen'.  

 

Op het eerste gezicht lijkt vers 6 niet zo bij dit gedeelte te horen. Het heilige en de paarlen heeft 

te maken met het evangelie en de honden en de zwijnen hebben te maken met mensen die 

blijkbaar vijandig staan ten opzichte van het evangelie en bij wie je ook niet (meer) met het 

evangelie moet aankomen omdat het alleen maar resulteert in vijandigheid ten opzichte van jou. 

Maar wat heeft dit met het voorafgaande te maken?     

 

We hebben gezien dat het verkeerde oordelen vaak samengaat met een negatief kritische 

houding. Om dit te vermijden kun je nu echter ook doorslaan naar de andere kant en helemaal 

kritiekloos worden in de zin dat je je vermogen om geestelijk te onderscheiden niet meer 

gebruikt. Dan zit je aan de andere kant van de balans en dat is evenzeer gevaarlijk. Zei de Heer 

Jezus niet toen Hij de discipelen uitzond:  
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Zie, Ik zend u als schapen midden onder de wolven; weest dan voorzichtig als slangen en 

argeloos als duiven? 

 

We moeten wel wijs omgaan met de kansen die we hebben! Als we zonder onderscheid maar het 

evangelie brengen aan ieder die we ontmoeten dan kunnen we in problemen komen. Moet 

iedereen het evangelie dan niet horen? Jazeker, maar wanneer men negatief hierop reageert dan 

moeten we ons afvragen in hoeverre het zin heeft om het nog eens te proberen. Wanneer men 

een vijandige houding heeft aangenomen ten opzichte van het evangelie dan moeten we ons wel 

speciaal geleid weten door de Heer om toch door te gaan. In Mat. 10:14 spreekt Jezus over het 

afschudden van het stof van uw voeten wanneer het evangelie afgeweerd wordt. Ook Paulus en 

Barnabas wendden zich op een gegeven moment tot de heidenen toen hun volksgenoten het 

evangelie afwezen (Hand. 13:46). Uit het vervolg blijkt dat deze Joden zich inderdaad gingen 

gedragen als honden en zwijnen. 

 

Er is, in het algemeen, nog wel een verschil tussen oordelen (Gr: krino) en beoordelen (Gr: 

anakrino). In 1 Kor. 2:14 en 15 lezen we: 

 

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem een 

dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de 

geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld 

.  

Geestelijk beoordelen is: op de juiste geestelijke waarde schatten, geestelijk onderzoeken of ook 

geestelijk onderscheiden. De natuurlijke mens is hier niet toe in staat en kan ook niet de 

motieven van een geestelijk mens begrijpen. 

Hoe belangrijk is het dat dit geestelijk onderscheidingsvermogen ook in onze samenkomsten 

functioneert (bijv. om ware profetie van valse profetie te onderscheiden). De gave van 

onderscheiding van geesten (1 Kor. 12:10) is hierbij onmisbaar. 

       

23.9 De verhouding met de Vader in het gebed (Mat.7:7-12) 

 

De overgang van het 'niet oordelen' naar 'gebedsverhoring' lijkt een beetje vreemd en abrupt. 

Bovendien is het gebed in Mat. 6 al aan de orde geweest. Daar ging het het grotendeels om hoe 

we wel en hoe we niet moeten bidden terwijl er hier andere aspecten van het gebed naar voren 

komen namelijk het volharden in het gebed en ook de verzekering van verhoring maar dan wel 

op Gods's manier.  

Bij nader inzien is er echter toch ook een verband met het voorafgaande. In de eerste plaats ging 

het in het vorige gedeelte (in verband met het oordelen) over relaties met medegelovigen. In dit 

hoofdstuk gaat het over de relatie met de hemelse Vader in het gebed. In de tweede plaats is er 

ook veel goddelijke genade nodig om het oordelen af te leren en vanuit een juiste hartsgesteld-

heid de splinter uit het oog van onze broeder te verwijderen. Die genade is ook nodig om de 

zwijnen en de honden te onderscheiden van anderen die mogelijk wel openstaan voor het 

evangelie. Om deze genade te ontvangen zullen we naar de Vader toe moeten in het gebed.  

Persoonlijk geloof ik dat dit laatste de belangrijkste reden is voor het gedeelte over 

gebedsverhoring. Natuurlijk mag het gedeelte ook ruimer toegepast worden dan alleen in het 

verband met de verzen 1 t/m 6. Dit zal ook het uitgangspunt zijn voor de verdere behandeling 

van de verzen 7 t/m 12. 
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23.10 De verhouding met anderen (Mat. 7:12-20). 

 

Ook bij dit vers geldt dat de aansluiting met het voorafgaande niet zo duidelijk is. Wel past het 

weer in de sfeer van relaties, maar nu heeft het betrekking op de relatie van de gelovige met zijn 

medemens in het algemeen (dus niet noodzakelijk een medegelovige).  

In het Jodendom is de betreffende regel negatief geformuleerd. Hillel leerde al dat je anderen die 

dingen niet moet aandoen die je voor jezelf schadelijk acht. Dit komt overeen met ons volks-

spreekwoord: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet".  

 

De Heer Jezus formuleert het positief en dit staat bij ons bekend als 'de gouden regel'. Het is een 

gemakkelijke regel, in die zin, dat deze regel gemakkelijk te begrijpen is. Iedereen weet in 

principe hoe hij of zij graag behandeld wil worden. De gouden regel zegt dan: doe dat dan ook 

aan anderen. De Heer Jezus noemt dit zelfs de wet en de profeten d.w.z. de hele lering van het 

OT betreffende de naastenliefde komt hier op neer. Dit komt overeen met Rom. 13:8: 

 

want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld 

 

Door onze naastenliefde zullen anderen, die 'buiten zijn' worden aangetrokken en mogelijk 

ervoor kiezen om ook een discipel van de Heer Jezus te worden. 

 

De twee voorafgaande gedeeltes (over het oordelen en de verhouding tot de Vader in het gebed) 

hebben we gebracht onder de noemer van relaties. Eerst kwam de relatie tot medegelovigen ter 

sprake, daarna de relatie tot de Vader in het gebed gevolgd door de relatie tot onze medemens in 

het algemeen. We zijn al gewaarschuwd voor de honden en de zwijnen uit vers 6 en in dit 

gedeelte worden we gewaarschuwd voor een andere 'gevaarlijke relatie' namelijk die met valse 

profeten. In tegenstelling tot de eerstgenoemden zijn de valse profeten in het algemeen minder 

gemakkelijk herkenbaar en daarom dienen we des te meer voor hen op de hoede te zijn. 

 

Het gedeelte begint echter met een oproep om in te gaan door de enge poort. Wat voor het hele 

hiernavolgende gedeelte opvalt is dat er steeds sprake van scherpe tegenstellingen namelijk: 

 

- de enge poort en de wijde poort 

 

- de smalle weg die ten leven leidt en de brede weg die tot het verderf leidt 

 

- weinigen en velen 

 

- goede boom met goede vruchten en slechte boom met slechte vruchten 

 

- verstandig man en dwaas man 

 

- huis op rots blijft staan en huis op zand stort in 

 

- horen en doen en horen en niet doen 

 

Deze tegenstellingen drukken uit dat er een keus gemaakt moet worden en dat deze keus radicale 

gevolgen heeft. Een gulden middenweg, vaak een geliefde 'optie', is niet meer mogelijk.  

 

Vers 13 en 14 levert, wat de uitleg betreft, moeilijkheden op. De eerste vraag die hier gesteld kan 

worden is: tot wie is deze oproep gericht? Gaat het hier om christenen (en daarvoor is het meeste 
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van de bergrede inderdaad bedoeld) of gaat het hier om mensen die nog geen keus voor Christus 

hebben gemaakt? Het laatstgenoemde alternatief ligt voor de hand omdat er staat: gaat in door de 

enge poort. We mogen aannemen dat een christen inderdaad door de enge poort gegaan is. De 

Here Jezus zegt in Joh.10:9: 

 

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden.... 

 

Het lijkt echter wat vreemd dat de Heer Jezus zich in vers 13 richt tot onbekeerden. We hebben 

echter al eerder opgemerkt dat de Heer in eerste instantie tot Zijn discipelen sprak maar dat het 

volk op enige afstand meeluisterde. Verder is het mogelijk  dat de Heer hier(!) tot mensen 

spreekt die hem min of meer zijn toegewijd maar die nog geen echte radicale keus hebben 

gemaakt. Henk Binnendijk denkt dat het hier om een uitnodiging gaat tot een wandel met de 

Here op een hoger niveau. Persoonlijk acht ik de eerste mogelijkheid het meest waarschijnlijk. 

Mensen worden opgeroepen om radicaal voor Christus te kiezen (door de enge poort te gaan) en 

de smalle weg op te gaan. 

 

De brede weg is de gemakkelijke weg, vandaar ook dat velen op die weg gaan. Om op deze weg 

te gaan is er eigenlijk niets vereist en zijn er ook geen wezenlijke beperkingen (vandaar de term 

breed): geen zelfverloochening, opofferingsgezindheid of het afleggen van zonde. Hier kan men 

rustig zijn eigen religie volgen, en alle wensen van zijn hart najagen en met anderen omgaan 

zoals het jezelf het beste schikt. Voor de gevallen menselijke natuur is dit de ideale weg. Het 

einde van deze weg is echter het verderf, dat wil zeggen als men deze weg blijft volgen gaat men 

verloren. 

 

De smalle weg is de weg van het volgen van Jezus. Het is de weg van het discipelschap. Het is 

de weg van de zelfverloochening en het dagelijks opnemen van je kruis en ook de weg waar 

vervolging je deel zal zijn. De weg is smal omdat er aan  'het vlees'  vele beperkingen worden 

opgelegd: het moet gekruisigd zijn) en je ook weer gemakkelijk van de weg kan afraken. 

Hoogmoed, hebzucht, wereldse ambitie, zelfzucht enz. moeten op deze weg worden afgelegd. 

Toch zal men ook op deze weg ervaren dat het juk van Christus zacht en Zijn last licht is (Mat. 

11:29 en 30) en dat men op deze weg zijn leven vindt (Mat. 10:39). Op deze weg openbaart zich 

het leven van Jezus in ons (het eeuwigheidsleven) en wordt de vrucht van de Geest zichtbaar 

(Gal. 5:22). Deze weg leidt ook tot het leven in de zin dat men behouden wordt en voor eeuwig 

in de tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mag verkeren. Helaas zijn 

het, in vergelijking met hen die de brede weg opgegaan zijn, weinigen die deze weg vinden.  

 

Valse profeten 

 

In vers 15 worden we gewaarschuwd voor de valse profeten. Dit betekent dat we op de smalle 

weg te maken kunnen krijgen met valse profeten. Natuurlijk functioneren ze ook op de brede 

weg, alleen daar hebben ze geen echte 'prooi' meer. Wanneer is nu iemand een valse profeet en 

hoe herken je ze? Want dat is vaak het probleem met valse profeten, ze zijn door hun 

schapevacht niet direct te herkennen.  

 

Een profeet is iemand die spreekt namens God en een valse profeet is dus iemand die voorgeeft 

te spreken namens God maar dat in werkelijkheid niet doet. Meer in het algemeen gesteld kun je 

zeggen dat het mensen zijn die functioneren (of trachten te functioneren) onder het volk van 

God, maar die in werkelijkheid niet spreken namens God en ook niet overeenkomstig zijn 

Woord. Ze hebben valse motieven, ook al is dit niet meteen duidelijk. 
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Herkenning valse profeten 

 

Hoe herken je nu een valse profeet? Het antwoord staat in vers 16 en in vers 20: aan hun 

vruchten. Een algemeen principe is dat je voortbrengt wat je bent en daardoor wordt je ook 

gekend. De Heer Jezus gebruikt in dit verband het beeld van de boom en zijn vruchten. Aan zijn 

vruchten zul je zien of de boom goed of slecht is. 

Waar moet je nu op letten als je spreekt over de 'vruchten' van iemand? John Stott 13 noemt drie 

verschillende soorten vrucht : 

 

1) Het karakter en gedrag van de man. 

 

2) De leer of leringen die hij verkondigt. 

 

3) De uiteindelijke resultaten voor de gemeente. 

 

Het is goed om op te merken dat een vrucht tijd nodig heeft om te groeien. Het kan dus een tijd 

duren voordat we werkelijk kunnen beoordelen of iemand nu een valse profeet is of niet. Maar 

als dan, na verloop van tijd, er werkelijk en duidelijk wrange vruchten zichtbaar worden bij één 

of meer van de genoemde punten dan moeten we concluderen dat we te maken hebben met een 

valse profeet (of een dwaalleraar). Laten we nu de verschillende soorten 'vrucht' apart gaan 

bekijken: 

 

ad 1) Hebben we werkelijk met iemand te maken die de vrucht van de Geest laat zien? Is hij (of 

zij) in zijn optreden vriendelijk, nederig, geduldig enz.? Kortom lijkt hij in zijn karakter op de 

Heer Jezus? Of blijken er in zijn optreden nog allerlei 'trekjes' van het vlees zoals hoogmoed, 

jaloezie ,liefdeloosheid enz.? Natuurlijk is het zo dat geen enkele christen 'gearriveerd 'is maar 

waar het hier om gaat is de vraag of deze 'trekjes' duidelijk en permanent aanwezig zijn! 

Wat het gedrag (handelwijze) betreft: let er op of de man betrouwbaar is in financiën en ook in 

de omgang met het andere geslacht! Doet hij veel onbezonnen (en onbijbelse) uitspraken? Is hij 

integer? 

Ook hier moeten we opmerken dat een misstap iemand nog geen valse profeet hoeft te maken. 

We moeten er wel opletten of iemand zich ook werkelijk bekeert van zo'n misstap inplaats van 

gewoon maar door te gaan.  

 

ad 2) Paulus schrijft aan Timoteüs: Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want 

door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden. De leer is dus wel degelijk 

belangrijk! Soms hoor je de uitspraak: Het gaat niet om de leer maar om de Heer. Dit klinkt 

vroom, maar in werkelijkheid is het misleidend. Een verkeerde leer kan de gelovigen wel 

degelijk afbrengen van de weg van de Heer. De Heer Jezus vermaant in Opb. 2:14 de gemeente 

te Pergamum omdat daar sommigen vasthouden aan de leer van Bileam. Ook de gemeente te 

Efeze kreeg te maken met grimmige wolven en ook mannen uit hun eigen midden die verkeerde 

dingen gingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken (Hand. 20:29).  

 

Gemeenteleiders dienen hiervoor op hun hoede te zijn en ze moeten toezien dat er niet iemand 

komt of is die een andere leer verkondigt (1 Tim. 6:2). 

Zo moeten we er wel degelijk op letten welke leer iemand met zich meebrengt en verkondigt. Is 

het in overeenstemming met het Woord of is er sprake van duideljke afwijkingen? Wordt de 

smalle weg verkondigt en staat de persoon van Christus en zijn verlossingswerk centraal of 

wordt er op subtiele wijze toch de brede weg voorgespiegeld?  
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Tegelijk is het goed om te bedenken dat er binnen de gemeente van Christus over een aantal 

zaken verschilend wordt gedacht. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat opvattingen en meningen over 

het 'eindtijdgebeuren'. Het zou wel zeer aanmatigend zijn om iemand die een wat andere uitleg 

heeft over dit onderwerp als een valse profeet of een dwaalleraar aan te merken. Een andere 

uitleg is, zeker als het gaat om minder essentiële zaken, een uitdaging om onze standpunten nog 

eens goed te overdenken. We moeten echter nooit toelaten dat er aan de fundamenten van ons 

geloof getornd wordt (Zie ook Hebr.6:1 en 2). 

 

ad3) Wat zijn de uiteindelijke resultaten van het optreden van een valse profeet of een 

dwaalleraar? Goddeloosheid (2 Tim. 2:16, 2 Petr.2:2) en afbreken van het geloof van anderen (2 

Tim.2:18). Dit loopt dikwijls uit op verdeeldheid en scheuringen. De Heer Jezus zegt in Matth. 

12:30:  

 

Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 

 

Het is duidelijk dat het belangrijk is om dwaalleraren en valse profeten zo snel mogelijk te 

ontmaskeren en aan de kaak te stellen opdat hun verwoestende werk zoveel mogelijk beperkt 

blijft. Paulus aarzelde in zo'n geval niet hun namen te noemen (2 Tim. 2:17). 

 

23.11 De wil van de Vader (Mat. 7:21-29). 

 

In het laatste gedeelte, de verzen 21 t/m 29, worden we voor de beslissende keus gesteld: wat 

doen we met de woorden van de Heer Jezus?  

 

In het eerste gedeelte, de verzen 21 t/m 23, is er sprake van een groep mensen die Christus 

aanspreken met Here, Here. Maar duidelijk is dat Hij in werkelijkheid hun Heer niet is. Ze 

hebben nooit een persoonlijke relatie met Hem gehad en het zijn in werkelijkheid werkers der 

wetteloosheid. Ze noemen de naam des Heren maar hebben nooit gebroken met de 

ongerechtigheid (2 Tim. 2:19). Het probleem hierbij is dat een aatal van deze mensen blijkbaar 

ook nog een bediening van wonderen hebben gehad. Het uitdrijven van boze geesten was 

blijkbaar niet alleen voorbehouden aan de volgelingen van de Heer Jezus hoewel het niet altijd 

lukte (Mat. 12:27, Mar. 9:38-40, Hand. 19:13-16). Het is dus mogelijk om: 

 

-een 'gelovige' te zijn 

 

-Christus aan te spreken als Here (dus, in zekere zin, Zijn Naam te belijden) 

 

-te profeteren, boze geesten uit te drijven en vele krachten te doen in zijn naam en toch geen 

relatie met Hem te hebben en bij het laatste oordeel als een werker der wetteloosheid veroordeeld 

te worden. De vraag is natuurlijk om wat voor 'soort' mensen het hier gaat. 

 

Het lijkt me dat we in de eerste plaats weer moeten denken aan de valse profeten uit het vorige 

gedeelte. Volgens Mat. 24:24 en 2 Tes. 2:9 en 10 zullen er in de eindtijd valse profeten optreden 

die grote tekenen en wonderen doen.  

 

Toch geloof ik dat we de  'kring'  nog ruimer moeten zien. Het gaat ook om die mensen die, 

hoewel ze blijkbaar doorgingen voor gelovigen, de wil van de Vader niet gedaan hebben. Ze 

hebben nooit werkelijk afgerekend met de zonde in hun leven en Christus de Heer van hun leven 
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laten zijn! Het blijft voor ons wat vreemd dat dit laatste het doen van wonderen blijkbaar niet 

uitsluit.  

 

In de verzen 21, 22 en 23 gaat het over het contrast tussen 'zeggen' en 'doen' in de verzen 24 t/m 

27 is het contrast tussen 'horen' en 'doen' aan de orde . Het horen en doen van de woorden van de 

Heer Jezus wordt vergeleken met het bouwen van een huis op de rots. In het parallelgedeelte in 

Lucas 6 staat er nog bij (vers 48): diep gegraven. Dit alles is veelbetekenend. Want het kan een 

tijd duren voordat het verschil zichtbaar wordt met de man die de woorden van de Heer Jezus 

ook hoort maar ze niet doet! Een noodweer kan 'nodig' zijn om uit te maken hoe het fundament 

ligt: op de rots of op het zand. Let erop dat het noodweer komt in de levens van beide mannen, 

zowel bij de 'dader des woords' alsook bij de 'slechts hoorder van het woord'. Maar dan blijkt ook 

het verschil! De eerstgenoemde blijft 'staan' maar het geloof van de ander leidt 'schipbreuk'. Hoe 

belangrijk is het om in 'rustige tijden' gehoorzaam te leven en je 'levenshuis' stevig te bouwen op 

de rots.  

 

Het is uit de tekst niet duidelijk waar we bij noodweer aan moeten denken. In Palestina kunnen 

deze inderdaad zeer heftig zijn, maar het gaat natuurlijk om de geestelijke betekenis. Het meest 

voor de hand ligt om aan te nemen dat het om 'stormen des levens' gaat in welke vorm dan ook. 

Juist in moeilijke tijden blijkt dikwijls duidelijk hoe onze 'wortels' zijn. Toch kan een 'ramp' in 

ons leven ook weleens het begin van een zegen zijn (Ps. 119:67). 

 

Vers 28 en 29 vermelden dat de scharen versteld stonden over zijn leer omdat ze merkten dat Hij 

gezaghebbend was in tegenstelling tot wat ze gewend waren van hun schriftgeleerden. Wat was 

het verschil? De mening van Prof. Bruce, voormalig Bijbelgeleerde) hierover is als volgt 

(enigszins vrij vertaald): "De schriftgeleerden spraken met gedelegeerde autoriteit (dus niet hun 

eigen autoriteit), de Heer Jezus sprak met eigen, goddelijke autoriteit." De autoriteit van de 

schriftgeleerden berustte op het kennen van de wet en de traditie en het onderwijs dat ze daarover 

gaven terwijl de autoriteit van de Heer Jezus van een heel andere orde was. Hij sprak weliswaar 

de leer van Zijn Vader (Joh. 7:16) maar toch steeds in de vorm van: Voorwaar, Ik zeg u (of iets 

dergelijks). De profeten uit het OT gebruikten: 'Zo spreekt de Heer' maar de Heer Jezus is Zelf 

Heer. Het horen en doen van Zijn woorden is gelijk aan het doen van de wil des Vaders (Mat. 

7:21). Deze Heer Jezus zal ook op de dag van het oordeel de rechter zijn en Zijn oordeel zal 

bepalend zijn voor al of niet het binnengaan van het Koninkrijk der hemelen (vers 21). De 

maatstaf zal zijn het al of niet doen van de wil van de Vader. Deze wil heeft Hij zo duidelijk 

onderwezen in de bergrede. 

   

23.12 Een parallelgedeelte in Lucas? 

 

Lucas 6:20-39 wordt wel gezien als het parallelgedeelte voor de bergrede. Hoewel er veel 

overeenkomsten zijn, zijn er ook aanmerkelijke verschillen. Mogelijk heeft Jezus deze ‘rede 

van de vlakte (Luc. 6:17) bij een andere gelegenheid uitgesproken. Het is ook mogelijk dat 

Matteüs en Lucas dezelfde bron hebben gebruikt maar verschillende gedeelten weergegeven 

hebben.  

In deze studie behandelen we het gedeelte in Lucas niet als parallelgedeelte. 
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024. Mat. 08:01-08:04 De genezing van de melaatse 
 

24.0 Inleiding 

 

 

De Heer Jezus heeft zojuist een grote rede op de berg uitgesproken en daalt nu weer van de 

berg af. Merkwaardig genoeg plaatst de CSB de bergrede pas later en dat kan uiteraard niet 

omdat hier de bergrede duidelijk voorbij is. 

 

Een melaatse werd buitengesloten van de gewone maatschappij. Melaatsheid kan gezien 

worden als een verzamelnaam voor verschillende huidziekten, de meest ernstige was wel 

‘elefantiasis’. Niet alle huidziekten waren besmettelijk, maar ze vielen wel onder de strikte 

quarantaineregels van Lev. 13 en Lev. 14. 

 

Een melaatse was ook ceremonieel onrein en moest ook gereinigd worden in plaats van 

genezen. De priester moest deze reiniging ook bevestigen. Hoewel melaatsheid als 

ongeneeslijk werd gezien (2 Kon. 5:7) kwam genezing blijkbaar toch wel voor. 

 

24.1 De melaatse naderde Jezus 

 

Deze melaatse slaagde erin om Jezus te naderen. Een gewone Jood zal dat niet makkelijk 

toelaten, een melaatse is immers onrein. Maar Jezus is geen gewone Jood en de nood bij de 

melaatse is wel bijzonder groot. Hij knielde voor Hem neer en duidelijk is dat hij geloofde in 

de wondermacht van Jezus. 

 

24.2 Jezus raakte hem aan 

 

In meerdere gevallen diende Jezus genezing toe door aanraking. Soms was het ook de zieke 

die Jezus aanraakte (Mar. 5:30). Maar hoe dan ook er stroomde genezende kracht van Jezus 

naar de zieke (Luc. 8:46). Het herstel was onmiddellijk en dat moet bijzonder zijn opgevallen 

en de deur was weer open naar maatschappelijk, sociaal en godsdienstig herstel. Wat een 

prachtige demonstratie van de volledige autoriteit van Jezus over ziekten! Wat zal de melaatse 

blij zijn geweest! 

 

24.3 Zeg het aan niemand 

 

Wat een opdracht van Jezus om het aan niemand te vertellen! Hoe kan dat als je zo vol bent 

van wat er met jou gebeurd is? Bijna een onmogelijkheid! Maar Jezus zal zijn reden hiervoor 

gehad hebben, alleen staat hier niet bij welke dat is. Overigens zullen bij deze ontmoeting 

waarschijnlijk weinig anderen aanwezig zijn geweest anders heeft het zwijgverbod van Jezus 

weinig zin. 

Mogelijk is één van de belangrijkste redenen voor het zwijgverbod dat mensen Hem teveel als 

wonderdoener zouden zien en niet als degene die kwam om hen te verlossen van hun zonden. 

Mogelijk zouden ze Hem ook koning willen maken (zoals in Joh. 6:15) om hen te verlossen 
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van het Romeinse juk. Ook is er nog de mogelijkheid dat de genezene zo snel mogelijk naar 

de priesters zou moeten (en zich niet laten ophouden door publieke belangstelling) omdat als 

de priesters ‘te vroeg’ zouden weten dat Jezus iemand genezen had (via het publiek) ze deze 

genezing mogelijk niet zouden erkennen 1. Deze uitleg sluit wel aardig aan bij de context. 

 

24.4 Toon u aan de priester 

 

De gereinigde moest zich nu aan de priester tonen en de gave offeren die in de Thora was 

voorgeschreven (Jezus hield de wet). Die offergave hield nogal wat in. Zie hiervoor Lev. 

14:4-10. Nog nooit was het in de historie van Israël voorgekomen (in ieder geval niet 

gedocumenteerd) dat een melaatse gereinigd was, uitgezonderd Miriam (Num. 12:1-10). Dit 

zou een sterk getuigenis voor de priesters zijn en Jezus zou Zijn ‘visitekaartje’ hebben 

afgegeven. 

 

24.5 De parallel geschiedenis in Marcus 

 

De parallelgeschiedenis in Marcus staat in Mar. 1:40-45. Hier staat nog vermeld dat Jezus met 

barmhartigheid bewogen was toen Hij zijn hand uitstrekte. Verder wordt hier ook nog 

vermeld dat de genezene zich niet hield aan de opdracht van Jezus om het gebeurde niet 

ruchtbaar te maken. Het gevolg was dat Hij niet meer openlijk een stad kon binnenkomen 

maar Zich buiten in eenzame plaatsen moest ophouden. Desondanks kwamen ze tot Hem van 

alle kanten. 

 

24.6 De parallelgeschiedenis in Lucas 

 

De parallelgeschiedenis in Lucas staat in Luc. 5:12-16. Hier staat niet dat de genezene Jezus 

gebod niet opvolgde maar wel dat het gerucht over Hem steeds verder ging. Verder vermeldt 

Lucas nog dat Jezus Zich terug trok in eenzame plaatsen om te bidden (!!). 
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025. Mat. 09:01-09:17 Een verlamde genezen 
 

25.0 Inleiding 

 

Mat. 9:1 geeft gelijk weer problemen met de chronologie. Er wordt gesuggereerd dat hij nu 

terugkwam van de genezing van de twee bezetenen (8:28-34) maar als je het parallelgedeelte 

uit Marcus (2:1-12) er naast legt dan blijkt dat de genezing van de bezetenen nog moet komen 

(5:1-20) terwijl dat in Matteüs juist geweest is.  

 

We gaan er nu van uit dat het schip niet terug kwam van het land van de Garadenen maar van 

een andere missie of dat 9:1 niet bij deze geschiedenis hoort. Wel gaat Hij naar Kafarnaüm 

om de verlamde te genezen. 

 

25.1 Uw zonden zijn u vergeven 

 

De Heer Jezus is hier weer in Kafarnaüm (Zijn stad) en nu brengt men een verlamde bij Hem. 

Hij neemt geloof waar bij de betrokkenen en dat is in het algemeen ook de voorwaarde om 

iets van God te kunnen ontvangen. Ik neem aan dat men kwam voor genezing want 

ongetwijfeld had men van de wonderen van de Heer Jezus gehoord. Maar onze Heer komt 

niet meteen met genezing maar eerst met vergeving. De vraag is waarom Jezus dat hier doet. 

In de Joodse cultuur was ziekte sterk met zonde verbonden (Joh. 9:2) en mogelijk meende de 

verlamde dat zonde de oorzaak van zijn ziekte was en zat hij daar erg over in. Mogelijk was 

ook inderdaad zonde de oorzaak van zijn ziekte, we weten het niet. Maar hoe dan ook, de 

Heer komt hem tegemoet met de uitspraak dat zijn zonden vergeven zijn. 

 

Naast de gewone elementaire levensbehoeften (voedsel, water, kleding, onderdak) heeft de 

mens vooral behoefte aan vergeving van zonden. In het Onze Vader komt dit al tot 

uitdrukking: 

 

Mat. 6:11  Geef ons heden ons dagelijks brood; 

12  en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

 

David spreekt de mens al zalig wiens zonden vergeven zijn: 

 

Ps. 32:1   Van David. Een leerdicht. (32-2) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens 

zonde bedekt is; 

2  welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen 

bedrog is. 

 

Schuld en schuldgevoelens kunnen enorm op een mens drukken en het is daarom zo 

belangrijk dat de schuld is weggedaan. 

 

Vergeving opent de weg naar genezing hoewel ook weer niet gezegd kan worden dat 

vergeving steeds nodig is om vergeving te ontvangen. De Heer zal veel mensen genezen 

hebben in Zijn bediening zonder dat er expliciet sprake was van vergeving. 
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25.2 Deze lastert God 

 

De uitspraak over de vergeving van zonden is ‘tegen het zere been’ van de schriftgeleerden, 

want wie kon zonden vergeven dan God alleen? Zelfs de Messias (en in hun ogen was Jezus 

dat zeker niet) zou dat voorrecht niet hebben. Dat Jezus zelf ook God was, daar zullen ze 

zeker geen benul van gehad hebben. 

 

Dit is trouwens de eerste keer dat er genoemd wordt dat er sprake is van tegenstand bij de 

schriftgeleerden 1. Het is nog geen openlijke tegenstand, ze overleggen  

‘slechts’ het kwaad in hun harten. Maar Jezus leest hun gedachten en nu gaat Hij ook ‘het 

bewijs’ leveren dat Hij autoriteit heeft om zonden te vergeven. 

 

25.3 Het wonder gebeurt 

 

Het is natuurlijk veel gemakkelijker om vergeving van zonden uit te spreken dan genezing. 

Het laatste is meestal eenvoudig te controleren maar het eerste niet. De Heer Jezus dient u ook 

genezing toe en laat daarmee zien dat Hij ook macht heeft om zonden te vergeven. Vergeving 

werd toegedacht aan God, die in de hemel is. Maar nu kwam, door Jezus, Gods autoriteit ook 

op aarde. 

 

De consternatie bij de mensen is natuurlijk enorm. Er staat dat ze vreesden (het 

bovennatuurlijke komt dichtbij) en tegelijk ook God verheerlijkten. Blijkbaar zien ze Jezus 

nog wel als een mens (vers 8). Hoe velen of weinigen zouden Hem al als Messias zien? 

 

25.4 Het parallelgedeelte in Marcus 

 

In Mar. 2:12 vinden we het parallelgedeelte voor deze geschiedenis. Marcus vermeldt nog dat 

het gebeuren thuis plaatsvond en dat zelfs de ruimte bij de deur de menigte niet kon bevatten. 

De verlamde (op een matras) wordt door vier mannen gedragen en ze moeten zelfs de 

dakbedekking wegnemen om bij Jezus te komen. 

 

25.5 Het parallelgedeelte in Lucas 

 

In Luc. 5:17-26 vinden we het parallelgedeelte in Lucas. Lucas vermeldt nog dat er ook 

Farizeeën en wetgeleerden zaten uit alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem. Dus er 

was geen gebrek aan belangstelling van de gevestigde geestelijkheid. 

 

Bijzonder is ook vers 17b: 

 

En er was kracht des Heren, zodat Hij kon genezen 

 

De vraag die zich voordoet is natuurlijk: Was die kracht er dan  ook weleens niet of ook veel 

minder? Het lijkt me dat deze vraag bevestigend beantwoord. Een voorbeeld hiervan staat in 

Mar. 6:5 waar de Heer zich bevindt te midden van sceptische inwoners van Zijn vaderstad 

Nazareth. Er staat dan: 
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Mar. 6:5  En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door 

handoplegging. 

6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.  

 

25.6 De roeping van Matteüs 

 

Jezus gaat vandaar verder en ontmoet iemand bij het tolhuis, Matteüs (vergrieksing van het 

Hebreeuwse ‘geschenk van God’) genaamd. In Marcus en Lucas wordt hij Levi genoemd, 

men zegt daarom ook wel: Matteüs Levi. Matteüs is de schrijver van dit evangelie, 

 

Matteüs zat bij het tolhuis (van Kafarnaüm), hij vroeg dus een soort tol van de mensen die ter 

plaatse het gebied van Herodes Antipas binnenkwamen. Dergelijke beambten waren niet 

populair bij de bevolking. Hun beroep werd als onpatriottisch gezien en er was nogal eens 

sprake van afpersing. Tollenaars werden wel in één adem genoemd met zondaars. 

 

Mogelijk is het één en ander juist een gunstig uitgangspunt voor een ontmoeting met Jezus, 

die kwam om het verlorene te behouden. De Heer zegt eenvoudig tegen hem: Volg mij. We 

lezen helemaal niet over een bekering (hoewel die er echt wel geweest zal zijn), maar er staat 

gewoon dat hij opstond en Hem volgde. In Mat. 10:3 lezen we dat hij deel uitmaakt van de 

twaalven. Hield hij gelijk helemaal op met zijn werk? Het lijkt er wel op! 

 

25.7 Een maaltijd 

 

Dan wordt er een maaltijd gehouden, blijkbaar in het huis van Levi. Een maaltijd is in het 

Midden Oosten meer dan ‘even voedsel nuttigen’. Het is veel meer een relationeel gebeuren 

en het feit dat Jezus aan tafel zit met ‘sociale outcasts’ onderstreept zijn bereidheid om te gaan 

met ‘ongewensten’. 

 

25.8 En toen de Farizeeën dit zagen… 

 

Een reactie van de Farizeeën (die vooral toezagen op de praktische naleving van de wet)  kon 

natuurlijk niet uitblijven. Aan tafel gaan met zondaars en tollenaars dat kon niet (volgens hun 

leringen) . Ze stellen de discipelen dan ook een vraag die Jezus voor hen beantwoordt. 

Hij komt niet voor gezonden (rechtvaardigen) maar voor zieken (onrechtvaardigen). Hoewel 

dit op zich juist is, zit er ook een stukje ironie in, want: hoe rechtvaardig waren de Farizeeën 

werkelijk? Immers in de bergrede zegt Jezus: 

 

Mat. 5:20  Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der 

schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 

 

Verder citeert Hij ook nog uit Hos. 6:6: 

 

6  Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in 

brandoffers. 
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Natuurlijk, de slachtoffers en de brandoffers waren naar de wet. Maar bij God heeft liefde en 

het kennen van Hem een hogere prioriteit. In de dagen van Hosea was de ware godsdienst 

sterk gedevalueerd, formele religie had de prioriteit over wat God werkelijk bedoeld had. Zo 

was het nu ook bij de schriftgeleerden en Farizeeën. Ze hechtten meer waarde aan het strikt 

naleven van allerlei wetjes en geboden dan aan de kern van de wet: de liefde tot God en de 

naaste. Zo’n houding brengt je altijd in conflict met Jezus (die ook zelf de wet hield). 

 

25.9 Het parallelgedeelte in Marcus 

 

Marcus 2:13-17 voegt geen relevante informatie toe. Matteüs heet hier Levi en ook wordt er 

nog vermeld dat hij de zoon is van Alfeüs. 

 

25.10 Het parallelgedeelte in Lucas 

 

Lucas 5:27-32 voegt weinig toe aan de bestaande informatie. Lucas vermeldt nog dat het Levi 

(zelf) was die een grote maaltijd voor Hem aanrichtte in zijn huis. 

 

25.11 Het vasten 

 

De discipelen van Johannes de Doper komen bij Jezus met een min of meer kritische vraag. 

Ze hebben opgemerkt dat Zijn discipelen niet vasten terwijl zij, discipelen van Johannes, en 

de Farizeeën dat wel doen. Ze bevragen Jezus hierover. 

 

We merken hierbij op dat in het OT maar één soort vasten wettelijk verplicht was, namelijk 

het vasten op de Grote Verzoendag (Lev. 16:29). Daar zal Jezus en Zijn discipelen ook aan 

mee gedaan hebben omdat ze de wet hielden. 

Verder was er het oudtestamentische vasten als uitdrukking van verdriet en rouw en dat 

gebeurde dikwijls ook op vaste tijden. Deze vorm van vasten was niet vastgelegd in de wet 

van Mozes, maar werd veelal wel gepraktiseerd. Jezus en Zijn discipelen zullen deze vorm 

van vasten, hoewel die bij het Joodse leven hoorde, niet gepraktiseerd hebben. Niet alleen 

omdat deze niet wettelijk was vastgelegd maar vooral ook omdat de Bruidegom, Jezus, nu bij 

hen was. Wat voor reden was er dan voor rouwen en treuren? Nu is het Koninkrijk van God 

op aarde gekomen met geweldige zegeningen terwijl de Koning zelf in hun midden is.  

 

Maar als Jezus weer is weggenomen dan zal er weer gevast worden. Het lijkt me dat daar deze 

tijd mee bedoeld is (de tijd tussen hemelvaart en wederkomst). Het Koninkrijk is nu wel 

aanwezig door de Heilige Geest, maar de Bruidegom is niet fysiek bij ons. Dit vasten zal ook 

niet meer op een oudtestamentische leest geschoeid zijn (wettelijke regels, vaste dagen) maar 

een vrijwillig vasten met geloof en gebed. De Heer Jezus sprak hier ook over met Zijn 

discipelen (Mat. 16:16-18 en 17:21). 

 

We moeten de nieuwe wijn van Het Evangelie en het Koninkrijk niet doen in de oude zakken 

van het jodendom en met nieuwe lappen moeten we niet het oude kleed van het jodendom 

proberen te herstellen. De StudieBijbel 2 formuleert het als volgt : 
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‘Het jodendom met de op de regels gerichte vroomheid en het Evangelie met de doorbraak 

van het Koninkrijk van God zijn onverenigbaar’ 

 

25.12 Het parallelgedeelte in Mar. 2:1-22 

 

Marcus 2:18-22 voegt geen relevante informatie toe. Vers 18 vermeldt dat ook de discipelen 

van de Farizeeën hoorden bij de vragenstellers. 

 

25.13 Het parallelgedeelte in Luc. 5:17-39  

 

In Luc. 5:33-39 wordt nog toegevoegd: 

 

39  En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk. 

 

De HSV-vertaling geeft: 

 

39  En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter. 

 

Hier is het woordje ‘meteen’ toegevoegd (de meerderheidstekst heeft ook ‘meteen’, sommige 

vertalingen waaronder de HSV en YLT nemen dit ook over). De tegenstelling met de vorige 

verzen wordt hierdoor afgezwakt. Het lijkt erop dat de Heer Jezus niets anders wil zeggen dan 

dat je niet gemakkelijk op de nieuwe wijn overgaat als je de oude gewend bent. 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. StudieBijbel, Mat. 9:17, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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026. Mat. 12:01-12:14 Heer van de sabbat 
 

 

26.0 Inleiding 

 

Het thema dat in bovenstaande geschiedenissen centraal lijkt te staan is de verhouding tussen 

de (ceremoniële) wet en de barmhartigheid. Eigenlijk moeten we dit nauwkeuriger zeggen: 

Het gaat hier om de verhouding tussen de wet, naar de interpretatie van de Farizeeën, en de 

barmhartigheid.  

 

Dezelfde geschiedenissen zijn ook door Marcus en Lucas opgetekend. Bij Matteüs lijken 

beide geschiedenissen zich op dezelfde sabbat af te spelen (9). Marcus heeft geen duidelijke 

tijdsaanduiding als het gaat om de tweede geschiedenis evenals Lucas. De laatste vermeldt 

eenvoudig dat de tweede geschiedenis zich op een andere sabbat afspeelde.  

Ik ga er van uit dat het inderdaad om een andere sabbat gaat en dat vers 9 bij Matteüs zich niet 

in één dag heeft afgespeeld maar dat daar tenminste één week lag tussen de twee 

gebeurtenissen. 

 

26.1 Aren plukken 

 

Het aren plukken ‘op zich’ was niet verkeerd (Deut. 23:25),  maar werd opgevat  als ‘oogsten’ 

en volgens de Misjna (Shabbath 7:2) behoorde dit tot één van de 39 werken die op sabbat 

verboden waren. De Misjna is volgens de Joodse traditie de mondelinge toelichting (van 

Godswege) op de schriftelijke Thora die God aan Mozes had gegeven.  

 

26.2 Twee tegenvoorbeelden uit het OT en twee argumenten 

 

De Heer ontkent niet dat, naar de interpretatie van de Farizeeën, het om een onwettige actie 

van de discipelen gaat, maar Hij gaat simpelweg niet in op hun valse uitleg van Gods Thora 

en komt met twee tegenvoorbeelden.   

 

Het eerste voorbeeld komt uit 1 Sam. 21:1-6 en gaat over David die met een aantal 

manschappen op de vlucht is voor Saul. Op een gegeven moment komt hij bij de priester 

Achimelek te Nob. Als blijkt dat David en zijn mannen honger hebben (evenals de discipelen 

dat hadden) dan geeft de priester hen de toonbroden (er was geen ander brood voorhanden) en 

ze eten hiervan. Het eten van de toonbroden was echter voorbehouden aan de priesters: 

 

Lev. 24:9  En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, en zij zullen het op een heilige plaats eten, 

want het is allerheiligst voor hem; het behoort tot de vuuroffers des HEREN; het is een 

altoosdurende inzetting.  

Ze ‘overtreden’ hier dus een gebod uit de Thora maar toch wordt dit hen blijkbaar niet als 

zodanig aangerekend. De Heer Jezus gebruikt deze geschiedenis om te laten zien dat wat de 

discipelen deden absoluut niet zondig was (overigens is het niet duidelijk of deze 

geschiedenis van David zich ook afspeelde op de sabbat).  
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Toch is dit een moeilijk voorbeeld voor mij want het doet de vraag rijzen: ‘Hoe absoluut zijn 

Gods geboden?’. Was David soms een priester? Sommigen zeggen van wel, maar van de 

anderen die bij hem waren kan dit toch niet gezegd worden. Was de honger een geldig 

excuus, het lijkt me van niet omdat er geen direct levensgevaar was. Of zat het in de persoon 

van David die een typebeeld van de Messias was? Hoe dan ook, de barmhartigheid lijkt het 

hier te winnen van de ceremoniële wet! 

 

Het tweede voorbeeld gaat over de priesters die in de tempel de sabbat schenden zonder 

schuldig te zijn. Op de sabbat moesten ze zeker werk verrichten, zo moest er voor de offers 

gezorgd worden (Num. 28:9, 10). Als het verrichten van werk in de tempel het ‘werken op de 

sabbat’ legitimeert, hoeveel temeer zal Iemand die meer is dan de tempel (Jezus zelf) ‘werk’ 

op de sabbat mogelijk maken. 

 

Het derde argument om de actie van de discipelen te legitimeren is een aanhaling van Hosea 

6:6: 

 

Barmhartigheid wil Ik en geen offerande 

 

Hiermee is niet gezegd dat God de ceremoniële wetten opzij schuift, maar dat het Hem in de 

eerste plaats gaat om barmhartigheid 

 

Het laatste argument is dat de Zoon des mensen heer over de sabbat is. De Heer Jezus heeft, 

als Messias, het recht de sabbatwet zo uit te leggen zoals God deze werkelijk bedoeld heeft. 

Deze uitleg komt niet overeen met de wettische uitleg van de Farizeeën. 

 

Samenvattend: De discipelen overtraden Gods sabbatwet niet (wel in de zin van de uitleg der 

Farizeeën) en Jezus gebruikt de valse beschuldiging der Farizeeën (‘uw discipelen doen wat 

men op sabbat niet mag doen’)  om hen te wijzen op hun verkeerde en wettische uitleg van 

Gods bedoeling met de sabbat. 

 

26.3 Het gebod van de sabbat 

 

Het gebod van de sabbat staat in Ex. 20:8-11 en in Ex. 31:15-17 wordt het gebod nogmaals 

herhaald: 

 

15  Zes dagen mag men arbeiden, maar op de zevende dag zal er een volledige sabbat zijn, de 

HERE geheiligd: ieder die op de sabbatdag werk verricht, zal zeker ter dood gebracht 

worden. 

16  De Israelieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij en hun 

nageslacht, als een altoosdurend verbond. 

17  Tussen Mij en de Israelieten is deze een teken voor altoos, want in zes dagen heeft de 

HERE de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en adem 

geschept. 

 

Het sabbatgebod is dus gericht aan Israël als een altoosdurend verbond. De straf op het 

schenden van de sabbat was streng: de doodstraf. In Num. 15:32 kan men lezen dat deze 

daadwerkelijk uitgevoerd werd voor iemand die op de sabbat hout aan het sprokkelen was. 

Dit werd dus heel duidelijk als werk gezien. Het genezen op de sabbat werd door de Farizeeën 

ook als werk gezien maar niet door Jezus. Dit blijkt uit het volgende verhaal. 



Hoofdstuk 26  026. Mat. 12:01-12:14 Heer van de sabbat 

Het leven van Jezus                                       026                                                                   122 

 

 

26.4 Een genezing op de sabbat 

 

Nu ging Jezus naar hun synagoge (maar we merkten al op dat dit niet op dezelfde sabbat was). 

Er staat trouwens niet bij welke synagoge dit was. Het was normaal voor de Heer Jezus om op 

sabbat naar de synagoge te gaan, alleen doet zich nu een bijzonder probleem voor. Er is een 

mens met een verschrompelde hand aanwezig (op zich misschien ook nog niet zo bijzonder) 

maar in deze situatie ligt een verzoeking. Ongetwijfeld was van Jezus bekend dat Hij zieken 

genas, maar zou Hij dat nu ook doen op de sabbat? Dan hadden ze iets om Hem aan te klagen 

want dan zou Hij, naar hun interpretatie van de wet, de sabbat schenden. 

Volgens de Misjna (Yoma 8:6) 1 mocht er wel een behandeling plaatsvinden op de sabbat als 

er sprake was van direct levensgevaar, anders kon het wachten tot de volgende dag. 

 

De Heer Jezus confronteert hen met de inconsistentie van hun eigen praktijk. Als hun enige 

schaap op sabbat in een put zou vallen dan zouden ze niet aarzelen om het er direct uit te 

trekken. Hoeveel temeer zou je een mens mogen redden van zijn kwaal op de sabbat! 

 

Overigens, ook over het redden van dieren uit een put waren er wetjes. Sommige rabbi’s 

vonden het goed dat er op sabbat dingen in de put gegooid werden zodat het dier eruit kon 

klimmen, andere rabbi’s wilden het dier blijven voeden totdat het op een doordeweekse dag 

uit de put gehaald kon worden. De Talmoed  (= commentaar op het OT van belangrijke 

rabbi’s en schriftgeleerden) concludeert dat het helpen van het dier uit het lijden belangrijker 

is dan allerlei sabbatregels 2. 

 

Het is dus toegestaan om op de sabbat wel te doen. Hierna gebiedt Jezus aan de man zijn hand 

uit te strekken. Dit wordt gevraagd op het moment dat de hand nog verschrompeld is en in 

zekere zin vraagt de Heer Jezus van de man een daad van geloof. Maar als Jezus iets gebiedt 

dan kunnen we het ook en het resultaat is dat de hand weer volkomen gezond werd zoals de 

andere. 

 

Het effect van dit wonder op de Farizeeën is bijzonder teleurstellend. In plaats van tot geloof 

te komen en God de eer te geven gebeurt er zo ongeveer het tegenovergestelde. Ze gaan heen 

en spannen nu tegen Hem samen teneinde Hem om te brengen. Hun status, gekoppeld aan 

heel hun wettische systeem is door deze rabbi in gevaar gebracht en Hij moet uit de weg 

geruimd worden. 

 

26.5 Het parallelgedeelte in Marcus (2:23-3:6) 

 

Met betrekking tot de eerste geschiedenis voegt Marcus nog de opmerking van de Heer Jezus 

toe: 

 

Mar. 2:27  En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de 

sabbat. 

 

Behalve dat de sabbat een teken is tussen God en Israël (Ex. 31:17) is de sabbat ook gemaakt 

om de mens te voorzien van regelmatige rusttijden en hem te halen uit het dagelijks ritme van 

zijn werk. De Farizeeën hadden een heel legalistisch systeem aan de sabbat gekoppeld en 

daarbij de oorspronkelijke bedoeling van de sabbat onder laten sneeuwen. 
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Met betrekking tot de genezing gaat Marcus wat meer gedetailleerd in op de geestelijke 

houding van de Farizeeën: 

 

5  En nadat Hij hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn 

had aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand 

werd weder gezond.  

 

Let wel dat er staat dat de Heer Jezus zowel bedroefd als boos is over de verharding van hun 

hart (wetticisme veroorzaakt harde harten). Boos, om de geestelijke schade die ze aanrichten 

met hun houding zowel bij zichzelf alsook bij anderen en bedroefd omdat ze Gods heil wel 

zien, maar het zelf maar niet grijpen. 

 

Opvallend is ook dat er staat dat de Farizeeën overleg pleegden met de Herodianen ten einde 

Hem om te brengen. Herodianen waren aanhangers van Herodes en hoopten op het herstel van 

het koningschap in Judea (nu regeerde Pilatus er). Zij waren dus politiek gemotiveerd en niet 

godsdienstig. Iedere Messiaanse figuur was een bedreiging voor hun aspiraties en hun 

samengaan met de godsdienstig gemotiveerde Farizeeën berustte op het hebben van een 

gemeenschappelijke vijand: De ware Messias! 

 

26.6 Het parallelgedeelte in Lucas (6:1-11) 

 

Lucas voegt nog toe dat Hij hun overleggingen kende (6:8). Verder staat er in vers 11 dat zij, 

na de genezing volkomen hun verstand kwijtraakten en met elkander afspraken wat zij met 

Jezus zouden doen. Vanuit hun optiek was de situatie ook bijzonder confuus: Hoe kan een 

zondig mens die Gods wet niet hield toch zulke grote tekenen doen? 

 

26.7 De toepassing voor ons 

 

Wat is de toepassing van deze geschiedenis voor ons? Als eerste moet ik hierbij opmerken 

dat, naar mijn mening, christenen niet verplicht zijn de sabbat te houden, het gebod werd 

duidelijk aan het Joodse volk gegeven (Ex. 31:16,17). Discussies hierover heb ik tot nu toe als 

zeer onvruchtbaar ervaren. Het is natuurlijk voor een christen toegestaan om de sabbat te 

vieren, maar laat hij/zij dit niet als een wet gaan opleggen aan anderen. Dit leidt alleen maar 

tot verdeeldheid en verwarring.  

 

Verder is het goed om op te merken dat de sabbat gemaakt werd voor de mens en niet de 

mens voor de sabbat (Mark 2:27). Gods bedoeling met de sabbat is dus om zegen te brengen 

aan de mens of meer algemeen aan Zijn schepping. Een paar teksten, zoals hieronder gegeven, 

laten dat duidelijk zien.  

 

Exodus 23:12  Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat 

uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen. 

 

Jes. 58:13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige 

dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die 

eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit 

te slaan, 
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14  dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en 

u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het 

gesproken 

 

Bijzonder hierbij vind ik de uitdrukking ‘adem scheppen’ in Ex. 23:12. Het doet me denken 

aan onze uitdrukking ‘weer op adem komen’. Onze jachtige tijd met zijn vele ‘burn-outs’ laat 

het tegengestelde zien. Zou het ontbreken van vele sabbatten hier niet voor een groot deel 

debet aan zijn? 

    

De sabbat is ook gegeven om van te genieten, maar dan wel op Gods manier (13). De belofte 

van vers 14 geldt als we vers 13 in praktijk brengen. Het echte genieten betekent ‘je 

verlustigen in de HERE. Hij is in staat om je uit te tillen boven de dingen van alledag en je te 

laten genieten van alles wat Hij je gegeven (zo ‘vertaal’ ik vers 14). Zie ook Pred. 2:25. 

 

In onze tijd moet je vooral ‘productief’ zijn. Maar echt geestelijk productief  ben je pas als je 

eerst bij God bent geweest. Zijn aanwezigheid verfrist je lichamelijk en geestelijk en dan kun 

je er weer een tijdje ‘tegenaan’. Ik geloof dat God de sabbat ook zo bedoeld heeft: een 

wekelijkse lichamelijke en geestelijke verfrissing. Hoe anders zou onze maatschappij eruit 

zien als dit ‘sabbatprincipe’ werd nageleefd. Hoeveel miljarden voor gezondheidszorg zouden 

er op deze manier bespaard kunnen worden! Denk ook aan de vele burn-outs! 

 

Ik merkte al op dat de sabbatdag gegeven werd aan Israël en hoewel we, naar mijn mening, 

niet verplicht zijn om het op de Joodse manier te vieren is het wel belangrijk dat het 

‘sabbatsprincipe’ in ons leven overeind blijft. Laten we aan dit principe vasthouden, niet op 

een wettische manier zoals bij de Farizeeën, dat geeft geen zegen, maar wel op een manier dat 

we echt rusten en wel in het bijzonder rusten bij God. De christen die regelmatig deze rust 

verwaarloost zal merken dat hij/zij letterlijk ‘moe’ wordt  en geestelijk ‘opdroogt’. Je kan dan 

kritisch worden en chagrijnig en alles gaan zien door een donkere bril. De enige genezing is 

dan ‘terug naar de Bron’. 

 

De vraag die voor mij nog overblijft is: “Hoe absoluut zijn Gods geboden”? Toen David en 

degenen die bij hem waren van de toonbroden namen omdat ze honger hadden overtraden ze 

Gods gebod (in letterlijke zin), maar toch was het geen zonde! Maar toen de sabbatschender 

uit Num. 32:15 ev. hou sprokkelde op de sabbat werd hij ter dood gebracht. Zou hij ook ter 

dood gebracht zijn als het thuis zeer koud was en hij geen andere middelen ter verwarming 

had? Ik kom hier niet volledig uit! We hebben in ieder geval de wijsheid en leiding van de 

Heilige Geest nodig om de Schrift zo uit te leggen als God het bedoeld heeft. 

 

 
Verwijzingem 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. Ibid 
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027. Mat. 12:15-12:21 Een vervulde profetie      
 

27.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis sluit meteen aan bij de vorige. De Heer Jezus heeft zojuist op sabbat een 

man met een verschrompelde hand in de synagoge genezen en behalve verwondering oogstte 

Hij ook veel kritiek van de gevestigde geestelijkheid. Ze spannen zelfs samen om Hem om te 

brengen. 

 

27.1 Hij mag niet bekend gemaakt worden 

 

Jezus doorzag dat ze tegen Hem samenspanden (15) en vertrok vandaar. Hij had er voor 

kunnen kiezen om daar te blijven en te vertrouwen op Gods bovennatuurlijke bescherming, 

maar hier verkiest Hij een meer natuurlijke weg. Er staat dat velen Hem volgden (dat kan ook 

moeilijk anders na zo’n wonder) en dat Hij hen allen genas. Probeer dat maar eens stil te 

houden! Toch staat er dat Hij hun ten strengste verbood Hem bekend te maken (dit is de derde 

keer dat deze zin in dit evangelie staat, de eerste twee keer staan in 8:4 en 9:30)! Waarom dat? 

 

Natuurlijk, het paste niet bij de levensstijl van Jezus om zich te laten voorstaan op Zijn 

Messias-zijn, maar de reden om Hem niet bekend te maken zal vooral gelegen zijn in het feit 

dat dit veel oppositie zou geven (zowel van de kant van de geestelijkheid als van de politieke 

kant) zodat er een vroegtijdig einde aan Zijn bediening zou komen. 

 

27.2 De profetie van Jesaja 

 

Het één en ander betekende ook de vervulling van de profetie van Jesaja. Deze profetie is te 

vinden in Jes. 42:1-4. De aanhaling van Matteüs is een onafhankelijke vertaling vanuit het 

Hebreeuws waarbij de woorden aangepast zijn om te benadrukken hoe de bediening van de 

knecht des HEREN (in Jesaja) vervuld is in de bediening van de Heer Jezus in het NT 1. 

We kijken even naar de verschillende verzen: 

 

18 Hij zal aan de heidenen het oordeel (GNB: Het recht) verkondigen, dat wil zeggen dat het 

recht van God zal door het evangelie ook aan de heidenen verkondigd worden , ook in het 

Messiaanse Rijk (Jes. 2:3 en 4). Hij zal hier mee doorgaan, totdat Hij het recht heeft laten 

zegevieren (20b,GNB) 

 

19  Hij zal niet twisten en niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem op de straten horen. 

 

De Heer onttrok zich aan twistgesprekken (15) 2. Schreeuwen deed Hij niet en Hij 

verkondigde met zachtmoedigheid de waarheid (Mat. 11:28-30).  Bij Hem ontbrak elke zucht 

naar eer en roem wat ook naar voren kwam in de zwijgplicht (16) die Hij mensen oplegde 3. 

 

Vers 20 spreekt over het geknakte riet en de walmende vlaspit. Het gaat hier over ‘zwakke’ 

mensen die geholpen (willen) worden door Jezus: De vermoeiden en belasten (Mat. 11:28-

30), de zieken, de armen, de zondaars enz.  
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We krijgen in de verzen 18 tot en met 21 het beeld van een nederige Messias die de 

‘zwakken’ te hulp komt, maar die uiteindelijk ook koning wordt over heel de aarde (20b, 21). 

 

27.3 Het parallelgedeelte in Marcus 3:7-19 

 

Marcus beschrijft uitvoeriger wat er in Mat. 12:15 en 16 staat. Hij beschrijft dat Jezus zich 

met Zijn discipelen terugtrok naar de zee (meer van Galilea). De mensen komen uit heel het 

land (het is dus blijkbaar geen sabbat meer, deze gebeurtenissen vinden dus ‘later’ plaats). De 

Heer vraagt nu ook om een scheepje met het oog op de menigte mensen. Marcus noemt ook 

nog de reactie van boze geesten die het uitschreeuwen dat Jezus de Zoon van God is. Ook zij 

mogen Hem niet bekend maken. 

 

Marcus beschrijft ook nog het benoemen van de twaalf apostelen (hoewel hij de  term 

‘apostel’ hier niet gebruikt, Matteüs beschrijft dit in Mat. 10:1-4). Dit zijn de namen van de 

twaalf apostelen: 

 

de broers Simon Petrus en Andreas, de broers Jakobus en Johannes (zonen van Zebedeüs, met 

de bijnaam Boanerges dat is zonen des donders), Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, 

Jakobus (zoon van Alfeüs), Taddeüs, Simon (de Zeloot) en Judas IskariOT 

 

Verder staat er van hen dat Hij hen koos om met Hem te zijn, om te prediken en om macht te 

hebben boze geesten uit te drijven (Mar. 3:15). Matteüs vermeldt er ook nog bij: om alle 

ziekte en kwaal te genezen (Mat. 10:1).  

 

27.4 Het parallelgedeelte in Lucas 6:12-19 

 

Ook Lucas noemt, evenals Marcus de keuze van de apostelen (Lucas vermeldt nog dat Jezus 

de nacht ervoor de berg op was geweest om te bidden, ook een hint voor ons om niet te snel 

beslissingen te nemen, zeker niet waar het gaat om het aanstellen van personen in leiderschap) 

en ook de grote groep mensen die kwamen om Hem te horen en genezen te worden van hun 

ziekten en van boze geesten. De volgorde is hier echter omgekeerd in vergelijking met 

Marcus. Na het komen van de berg daalde Jezus met Zijn apostelen af en bleef staan op een 

vlakke plaats (6:17) waar een grote menigte van discipelen en volk aanwezig was. Merk op 

dat dit geen tegenstrijdigheid hoeft te betekenen.  

 

 
Verwijzigingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. StudieBijbel, Mat. 12:19, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

3. Ibid 
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028. Luc. 06:20-49 De rede van de vlakte 
 

28.0 Inleiding 

 

Het gedeelte dat hier gegeven is wordt ook wel genoemd  ‘de rede van de vlakte’ omdat deze 

rede blijkbaar uitgesproken is vanaf een vlakke plaats (Luc. 6:17). Er is ook een andere rede, 

de bergrede, die werd uitgesproken vanaf een berg (Mat. 5:1). Deze rede staat opgetekend in 

Mat. 5:1-7:29. Volgens sommigen gaat het om dezelfde rede, ook al zijn er wat verschillen. 

Hier wordt, in tegenstelling tot bij de CSB, er niet vanuit gegaan dat het om dezelfde rede 

gaat (anders hadden we het als parallelgedeelte bij de bergrede aangegeven) en dat de Heer 

Jezus deze rede bij een andere gelegenheid heeft uitgesproken. We zullen in het kort wat 

zaken noemen die hier wel voorkomen maar niet in de bergrede, andere zaken zijn al in de 

bergrede behandeld. 

 

28.1 De verschillen 

 

1. In Luc. 6:20 worden de armen zalig gesproken, in Mat. 5:1 zijn het de armen van geest 

 

Met de laatste groep worden de ’nederigen’ bedoeld, zij die zich afhankelijk weten van God 

en daarom ook ontvankelijk zijn voor de zaken van Gods Koninkrijk, maar wie zijn de 

‘armen’ ? 

 

Het eerste dat opgemerkt moet worden is dat de Heer Jezus het tegen discipelen heeft (20). 

Een ‘gewone’ arme is dus niet ‘per definitie’ zalig. De vraag is nu waarom de Heer hier zijn 

discipelen aanspreekt als ‘armen’. In Lucas 14:33 zegt Jezus: 

 

33  Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen 

zijn. 

 

De context waarin dit staat is het berekenen van de kosten voor discipelschap. Dan wordt o.a. 

gesproken over ‘haten van vader, moeder, vrouw etc.’ (14:26) om een leerling van Jezus te 

kunnen zijn. Vanzelfsprekend is hier niet een letterlijk ‘haten’ bedoeld anders zou de Bijbel 

zichzelf tegenspreken (vergelijk bijv. met Luc. 6:27). Er wordt bedoeld dat we meer moeten 

houden van Jezus dan van vader, moeder etc. om een discipel van Hem te kunnen zijn. 

Merkwaardig genoeg komt dit in de meeste vertalingen niet goed tot uitdrukking. Zo vertaalt 

de NBV bijvoorbeeld: 

 

26  ‘Wie mij volgt, maar niet breekt (!) met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en 

broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 

 

Dit is, wat mij betreft, wel een heel misleidende vertaling. Toch moet hierbij opgemerkt 

worden dat het in de tijd van Jezus, omdat mensen vaak met Hem meereisden, heel letterlijk 

neerkwam op afstand nemen van veel zaken. Verder is het zo dat Jezus soms letterlijk van 

iemand vroeg om zijn bezit te verkopen (Mat. 19:16-22) en in algemene zin discipelen 

oproept om bezittingen te verkopen en het geld aan de armen te geven (Luc. 12:33). Toch kun 
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je nergens een gebod vinden om al je bezit te verkopen. Je hebt immers onderhoud en 

onderdak nodig  (1 Tim. 6:8) en ook Zacheüs werd niet vermaand door Jezus toen hij zei: 

 

Luc. 19:8  Maar Zacheus ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, 

geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. 

 

Verder lezen we in de brieven van Paulus aan de gemeenten nergens een oproep om al je bezit 

te verkopen. Wel lezen we: 

 

1 Tim. 6:17  Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te 

zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles 

rijkelijk ten gebruike geeft, 

18  om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, 

19  waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te 

grijpen. 

 

Waar laat ons dit alles? Een discipel zal in ieder geval innerlijk afstand moeten nemen van al 

zijn bezit (bezit in ruime zin: tijd, geld etc.) en in die zin ‘arm’ zijn. Veel bezit kan betekenen: 

veel verleiding, maar ook veel mogelijkheid om goed te doen (1 Tim. 6:17). Mijns inziens is 

er geen ‘bijbelse formule’ hoeveel je letterlijk mag bezitten. In ieder geval moet Christus Heer 

zijn over al ons bezit. 

 

2. In Luc. 6:21a worden de hongerenden verzadigd. In Mat. 5:6 zijn het de hongerenden en 

dorstigen naar gerechtigheid 

 

Volgens ‘Baker New Testament Commentary’ is de betekenis hetzelfde als in Matteüs 1. 

Mogelijk moeten we toch ook denken aan een meer letterlijke vervulling. De volgelingen van 

Jezus zullen lijden en mogelijk (van tijd tot tijd) ook door honger (Paulus in 2 Kor. 11:27). In 

de toekomende eeuw zullen ze verzadigd worden. 

 

3. In Luc. 6:21b wordt van de wenenden gezegd dat ze zullen lachen. In Mat. 5:4 staat dat de 

treurenden vertroost zullen worden. 

 

Het lijkt me dat deze twee zaken niet erg verschillend zijn. Mogelijk moeten we hier (ook) 

denken aan het wenen door het lijden (omdat je Jezus volgt). In de toekomende eeuw (maar 

ook al in dit leven) zul je lachen (van vreugde). 

 

4. In Lucas worden in tegenstelling met de zaligsprekingen bij Matteüs ook bedreigingen 

uitgesproken. De rijken in vers 24 staan tegenover de armen in vers 21. Natuurlijk gaat het 

hier over rijken die ‘goddeloos’ met hun rijkdom omgaan. 

 

Degenen die overvloed hebben in vers 25a staan tegenover de hongerenden in vers 21. Hier 

geldt hetzelfde als bij de rijken. 

 

Degenen die lachen in vers 25 staan tegenover de wenenden in vers 21b. Vanzelfsprekend 

gaat het niet om het lachen ‘op zich’ maar om het lachen dat hoort bij een goddeloos leven. 

Dit zal veranderen in wenen als het oordeel gekomen is (Luc. 13:28). 

 

Het wèl spreken van alle mensen over u (vers 26) staat tegenover u haten etc. van de mensen 

ter wille van de Zoon des Mensen. Ook hier gaat het natuurlijk niet om het wel spreken over u 
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‘op zich’ maar wel over het ‘waarom’ van het wel spreken. Als ze wel spreken over u terwijl 

u hen op de verkeerde weg bevestigd (zoals de valse profeten deden en nog doen) dan hebt u 

een ‘groot probleem’. Hier ligt een valstrik voor iedere prediker (of geestelijke werker). Het 

natuurlijke verlangen om gewaardeerd te worden kan ten koste gaan van de zuiverheid van de 

boodschap! Dat God ons geve compromisloze boodschappen te brengen vol van genade en 

waarheid (Joh. 1:17). 

 

5. De verzen 39 en 40 komen niet voor in de bergrede. Het gedeelte over de balken de splinter 

weer wel! In feite vormen de verzen 39 tot en met 42 één geheel en ze worden ook door de 

uitgever als één perikoop weergegeven.  

 

De achtergrond lijkt te zijn het leiden van mensen naar geestelijke volwassenheid. De 

geestelijkheid van die tijd (Farizeeën en schriftgeleerden) kon dat niet (Mat. 23:16). Ze waren 

blinden die blinden leidden. Degene die onderwijs geeft zal zijn leerling nooit verder kunnen 

brengen dan waar hij zelf staat (in die tijd was er weinig onderwijsmateriaal, de rabbi zelf, 

met al zijn kennis, was praktisch het enige wat voorhanden was). Op degene die onderwijs gaf 

rustte dus een grote geestelijke verantwoordelijkheid en zo is het ook nu nog steeds. 

  

Het volgende gedeelte over de balk en de splinter lijkt hiermee in verband te staan. Want hoe 

zullen we anderen kunnen leiden naar geestelijke volwassenheid als ons eigen leven geestelijk 

niet zuiver is? 

 

28.2 De bergrede is uitgebreider 

 

Tot zover de verschillen. Er zijn ook veel overeenkomsten, maar de bergrede is uitgebreider. 

Daar komt ook de verhouding met de wet van Mozes aan de orde (Het Matteüs-evangelie was 

primair maar niet uitsluitend voor de Joden) terwijl bij Lucas daar weinig over te vinden is. 

Verder wordt ook het ‘Onze Vader’ in de bergrede behandeld terwijl dat bij Lucas, in verkorte 

vorm, voorkomt in de eerste vier verzen van Lucas 11. 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 
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029. Mat. 08:05-08:13 De hoofdman te Kafarnaüm 
 

29.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus heeft zojuist een prediking gehouden (de rede van de vlakte uit Lucas 6, er ligt 

blijkbaar langere tijd tussen Mat. 8:4 en 5) en nu gaat Hij zijn eigen woonplaats (Hij woonde 

waarschijnlijk bij Petrus) binnen. Kafarnaüm lag aan het meer van Galilea (het zijn nu nog 

ruïnes) waar Hij ongetwijfeld van tijd tot tijd gewandeld heeft. Hij had in Kafarnaüm in de 

synagoge onderwezen en er zijn discipelen gekozen. Al eerder had Hij in daar een verlamde man 

genezen (Luc. 5:17-26). Mooi is dat er in dat geval bijstond: 

 

Luc. 5:17 En er was kracht des Heren zodat Hij kon genezen 
 

29.1 Een hoofdman 

 

Een hoofdman komt tot Jezus met een dringend verzoek. Deze hoofdman (een centurion met 

gezag over 80 tot 100 manschappen) behoorde tot het leger van Herodes Antipas omdat er 

voor 44 AD geen Romeinse legers in Galilea waren 1 .Hij was zelf een heiden (10). 

 

29.2 Mijn knecht 

 

Voor knecht in vers 6 en vers 8 is het Griekse woord ‘pais’ gebruikt en dat kan ook ‘kind’ 

(zoon of dochter) of ‘slaaf’ betekenen. Voor ‘slaaf’ (9) gebruikt Matteüs ‘doulos’ zie voor 

verdere opmerkingen de parallelgeschiedenis in Lucas). 

 

29.3 Zal ik komen…? 

 

In de NBG-vertaling vraagt Jezus of Hij zal komen. Maar in de HSV, NBV en GNB zegt 

Jezus gewoon dat Hij zal komen en hem genezen. De Griekse tekst kan op beide manieren 

vertaald worden maar met het oog op de paralleltekst  (Luc. 7:6) en de reactie van de 

hoofdman in vers 8 is de tweede vertaling het meest waarschijnlijk [SB]. 

 

29.4 De hoofdman is nederig 

 

De hoofdman is nederig (ik ben niet waard….) en heeft een groot geloof. Zoals hij zijn 

ondergeschikten kan bevelen om dingen te doen zo kan ook Jezus bevelen geven en het 

gebeurt. De vraag is waarom de hoofdman zegt dat hij zelf een ondergeschikte is. Wil hij 

daarmee zeggen dat hij gelooft dat Jezus ook een ondergeschikte is (aan de Vader, Joh. 5:19) 

of dat hij het wel is maar Jezus niet? Het is uit de Griekse tekst niet op te maken 3 .Mogelijk is 

het eerste bedoeld en dat zou betekenen dat de hoofdman zou erkennen dat Jezus onder een 

hogere autoriteit staat namelijk die van God de Vader, en dat Jezus daaraan Zijn macht 

ontleend. 
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29.5 Jezus verwonderde zich 
 

In vers 9 staat dat Jezus zich verwonderde over het geloof van deze hoofdman. Daaruit blijkt ook 

weer zijn menselijke kant: Hij kan zich verwonderen. In het NT zijn er maar twee 

geschiedenissen waar staat dat Jezus zich verwonderde en dat is in deze geschiedenis (en ook in 

de parallelgeschiedenis in Matteüs 9) en in Marcus 6:6. Daar is de Heer Jezus in de plaats waar 

Hij opgroeide, Nazareth, en waar ook zijn verwanten zijn. En dan staat er: 

 

Mark:6:5  En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door 

handoplegging. 

6  En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. 

 

Het tegenovergestelde van onze geschiedenis, Jezus verwondert zich over hun ongeloof. Wat 

was daar aan de hand? Familiariteit!(botte vertrouwelijkheid) Hij was te bekend in Nazareth. Ze 

zeiden:  

 

Mar. 6:3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria…….? 

 

Hoe kan dat nu? Deze man doet bijzondere dingen maar toch…Wij kennen Hem. En dan staat 

er: 

 

Ze namen aanstoot aan Hem  

 

Ze ergerden zich aan Hem. Een Engelse vertaling (YLT) zegt zoiets als: Ze struikelden over 

Hem. Het gevolg is dat ze de zegen misten! Ze waren niet in staat om door Zijn mens-zijn heen 

te kijken, ze kenden Jezus alleen naar het vlees (naar de uiterlijke verschijning).  

 

We kunnen ook elkaar gemakkelijk naar het vlees beoordelen en dat betekent dat we afgaan op 

hetgeen we uiterlijk waarnemen en daar kun je heel bedrogen mee uitkomen. De Bijbel zegt 

eenvoudig: 

 

2 Kor. 5:16  Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar 

het vlees gekend hebben, thans niet meer. 

 

De hoofdman zag wat de inwoners van Nazareth niet zagen: De Goddelijke autoriteit van de 

Heer Jezus. Hij besefte dat Jezus niet eens onder zijn dak hoefde te komen en dat slechts een 

woord van de Heer Jezus voldoende zou zijn om de slaaf te herstellen. De Heer Jezus bevestigt 

zelfs zijn grote geloof: 

 

9. Ik zeg u, zelfs in Israel heb Ik een zo groot geloof niet gevonden! 

 

Er staat niet eens dat Jezus een woord van genezing spreekt maar het resultaat is dat de slaaf 

volledig herstelt. 
 

29.6 Hoe kwam de hoofdman aan dat grote geloof? 
 

Maar hoe kwam de hoofdman aan zijn grote geloof? De Bijbel vermeldt het niet. Oorspronkelijk 

was hij uit de heidenen maar we mogen aannemen dat hij een vereerder van de God van Israël 

was geworden. Verder staat er dat hij van Jezus hoorde en blijkbaar ontstond daardoor het geloof 
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voor een wonder. Je hoort meer dat degenen die de achtergrond van de traditie missen (zoals de 

inwoners van Nazareth die wel hadden) en in de Heer Jezus gaan geloven veel meer openstaan 

voor wonderen. Ze missen de ballast van de traditie! In het algemeen kun je zeggen dat er twee 

manieren zijn om geloof te verkrijgen: 

 

1. Geloof als vrucht van de Geest (Gal. 5:22, het Griekse woord ‘pistis’ dat in de NBG-vertaling 

met ‘trouw’ vertaald is kan ook ‘geloof’ betekenen). Het is geloof dat groeit in de omgang met 

God (aanbidding, Bijbellezen, gebed, vasten….) 

 

2. Geloof als gave van de Geest (1 Kor. 12:9). Voor bijzondere situaties kan God ook bijzonder 

geloof schenken, bijv. voor genezing van een ernstig zieke. In het hart ontstaat de absolute 

zekerheid dat God het wonder gaat doen! 

 

Het lijkt me dat bij de hoofdman vooral de gave van geloof een rol speelde. 

 

29.7 Het ongeloof van de kinderen van het Koninkrijk 

 

‘De kinderen van het Koninkrijk zijn’ betekent ‘door geboorte recht hebben op het 

Koninkrijk’, het gaat dus over de Joden. Volgens rabbijnse opvattingen zouden zij, onder het 

presidentschap van Abraham, Izak en Jakob, mogen aanliggen aan het Messiaanse banket 

(Jes. 25:6) en geen enkele echte zoon van Abraham zou verloren gaan 4. Het zou een 

voorrecht zijn exclusief voor de Joden. 

 

Jezus sluit nu aan bij deze voorstelling, maar Hij komt met een schokkende uitspraak. Er 

zullen ook heidenen aanliggen (voor een Jood is het al moeilijk te aanvaarden om met een 

heiden aan dezelfde tafel te zitten) maar er zullen kinderen van het Koninkrijk zijn die door 

hun ongeloof geen toegang tot het toekomstig Koninkrijk krijgen, maar daarentegen in de 

buitenste duisternis geworpen zullen worden waar het geween en het tandengeknars is. 

 

29.8 Onmiddellijke genezing 

 

Jezus komt verder helemaal niet meer in het huis van de hoofdman. Hij spreekt eenvoudig: 

 

13 Ga heen, u geschiedde naar uw geloof 

 

Terzelfder tijd (dat lijkt de betekenis van ‘op dat uur’) trad de genezing in. Een prachtig 

voorbeeld van de autoriteit van Jezus om onmiddellijk ziekten te genezen. Afstand speelt geen 

rol. 

 

29.9 Het parallelgedeelte in Luc. 7:1-10 

 

Het gedeelte van Lucas verschilt op een paar punten van het gedeelte in Matteüs. Lucas 

spreekt in vers 2 en vers 10 duidelijk van een slaaf (doulos)  maar de hoofdman spreekt van 

mijn knecht (pais) in vers 7. Verder vermeldt Lucas dat de slaaf door de hoofdman op hoge 

prijs werd gesteld en op sterven lag. Het gedeelte over de toegang tot het Koninkrijk is bij 

Lucas niet aanwezig. 

 



Hoofdstuk 29                                              029. Mat. 08:05-08:13 De hoofdman te Kafarnaüm 

Het leven van Jezus                                          029                                                                133 

 

Het meest opvallende verschil tussen Lucas en Matteüs is wel de manier waarop Jezus 

benaderd wordt. In Mat. 8:5 staat eenvoudig dat de hoofdman tot Jezus kwam met een 

bede…terwijl in het gedeelte van Lucas de hoofdman eerst enige oudsten der Joden tot Jezus 

zendt met het verzoek te komen en te genezen. Vervolgens dringen ze ook nog zeer op Hem 

aan en bevelen de hoofdman bij Jezus aan. Als Jezus dan dichtbij het huis is zend de 

hoofdman vrienden om tot Jezus te zeggen: “doe geen moeite…….” De hoofdman komt er 

zelf niet aan te pas en als de vrienden later terugkeren dan vinden ze de slaaf gezond. 

 

Sommigen zullen hier een tegenstrijdigheid inzien maar dat is het niet. De communicatie 

tussen Jezus en de hoofdman is niet direct maar verloopt via anderen. Lucas noemt die 

‘anderen’ maar Matteüs zegt er niets over. 

 

Zo zijn er ook ‘verschillen’ tussen de vier opstandingsverhalen bij de vier evangelisten. We 

komen hier in latere studies op terug. 

 

29.10 Een dode wordt opgewekt, Lucas 7:11-17. 

 

Deze geschiedenis vinden we alleen in Lucas. Kort na de genezing (letterlijk staat er: de 

volgende, de HSV geeft ook ‘de volgende dag’)  te Kafarnaüm reisde Jezus naar Naïn (lag op 

een dagreis van Kafarnaüm). Twee groepen reisden mee: Zijn discipelen ( niet 

noodzakelijkerwijs alleen de twaalven) en een grote menigte. Jezus was toen blijkbaar erg 

populair. In hetzelfde gebied heeft de plaats Sunem gelegen, deze plaats is bekend geworden 

door de opwekking van de dode jongen door de profeet Elisa (2 Kon. 4:32-37) 5. 
 

Twee grote groepen ontmoetten elkaar dus, een begrafenisstoet met veel volk uit de stad (en 

ongetwijfeld ook professionele rouwers, verder lag de begraafplaats  buiten de stadspoort) en 

de menigte met Jezus. Voor de moeder zal het verlies extra groot zijn geweest: ze had al geen 

man meer en nu ook nog het verlies van haar enige zoon. Behalve het verlies, op zich al erg 

genoeg, was ze nu ook een stuk bestaansmogelijkheid kwijt. Reguliere sociale voorzieningen 

waren er niet en ze was dus voor een belangrijk deel aangewezen op hulp van haar zoon, maar 

die hulp was nu ook weggevallen. Het Griekse woord voor jongeman: ‘neaniskos’ duidt op 

iemand tussen de 25 en 40 jaar 6.  

 

Vers 13 is bijzonder. Voor de eerste maal spreekt Lucas over ‘de Here’. Verder staat er dat 

Jezus, toen Hij haar zag, met ontferming bewogen was maar ook meteen tegen haar zegt: 

Ween niet. Zoiets zou Hij beslist niet zeggen als Hij niet wist wat Hij zou gaan doen. Naderbij 

gekomen raakt Jezus de baar aan (de dragers staan nu stil, Hij trekt zich niets aan van 

voorschriften over ceremoniële onreinheid, Num. 19:11, 16 en 18) en spreekt de jongeling 

aan. De dode gaat nu overeind zitten en spreekt. Wat een geweldige gebeurtenis en wat zal de 

moeder geweldig blij zijn geweest! Overigens speelt hier het geloof van mensen helemaal 

geen rol. Jezus heeft dit blijkbaar niet persé nodig. Wel zal Hij gehandeld hebben in 

samenwerking met de Vader (Joh. 5:19). 

 

De menigte reageert nu met….vrees. De tegenwoordigheid van God doet mensen vrezen, er 

komt een heilig ontzag voor God maar tegelijk ook blijdschap! God wordt nu verheerlijkt en 

niet eens Jezus. Wel wordt Hij nu vereerd als een groot profeet, maar hoevelen zullen geweten 

hebben dat Hij meer was dan een profeet? 

 

De faam van Jezus verspreidt zich nu door het gehele land maar ook nog daarbuiten! 
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29.11 Het parallelgedeelte in Johannes 4:46-54 

 

Sommigen menen dat hier (het tweede teken, Joh. 4:54) sprake is van dezelfde geschiedenis 

als in de twee eerder genoemde bijbelgedeelten (CSB). Het Griekse woord dat Matteüs 

gebruikt voor ‘knecht’ (Mat. 9:6) kan ook betekenen  ‘zoon’. Persoonlijk lijkt het mij niet 

waarschijnlijk dat het om dezelfde geschiedenis gaat omdat Lucas duidelijk spreekt van een 

‘doulos’ (slaaf). 
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030. Mat. 11:02-11:19 De twijfel van Johannes 
 

30.0 Inleiding 

 

We kunnen deze geschiedenis verdelen in vier gedeeltes: 

 

 De twijfel van Johannes de Doper (2,3) 

 Het antwoord van Jezus aan de discipelen van Johannes (4,5,6) 

 De bevestiging van de bediening van Johannes door Jezus (4 tot en met 15) 

 Jezus benoemt de tweeslachtige houding van zijn tijdgenoten (16 tot en met 19) 

 

30.1 De twijfel van Johannes 

 

Johannes de Doper zit in de gevangenis omdat hij Herodes Antipas, die de vrouw van zijn 

broeder genomen had,  had terechtgewezen. De gevangenis bevond zich in één van de 

paleizen van Herodes (zie verder Mar. 6:14 ev.). Johannes had gehoord van het optreden van 

zijn familielid en we mogen aannemen dat hij de wederwaardigheden van Jezus 

belangstellend gevolgd heeft.  

 

Waar kwam de twijfel van Johannes de Doper vandaan? Hij had Christus al erkend (Mat. 

3:11-15). Het meest waarschijnlijk is dat de verwachting die Johannes had van Jezus niet 

overeenkwam met datgene wat Hij tot nu toe van Christus gehoord en gezien had. Mogelijk 

had Johannes ook verwacht dat Jezus, die zulke bijzondere dingen deed, ook wel iets ten 

behoeve van hem kon doen.  

In de gebruikelijke Messiaanse verwachting stonden wonderen niet op de voorgrond en die 

waren tot nu toe het meest opvallend in de bediening van Jezus. Mogelijk vond Johannes het 

ook vreemd dat deze Joodse Messias niet vastte zoals zijn eigen volgelingen dat wel deden 

(Mat. 9:14 ev.) en dat Hij dikwijls in gezelschap was van zondaars (Mat. 9:9) en dat zou een 

Joodse rabbi niet snel doen. Het paste allemaal niet erg bij mat. 3:10-12. 

Verder was er ook een verwachting van het herstel van het koningschap van Israël (Hand. 1:6) 

en dus ook de bevrijding van de vijanden van Israël. Daar leek het tot nu toe ook niet erg op. 

 

Alles bij elkaar genomen kunnen we ons aardig voorstellen dat Johannes teleurgesteld was en 

dat hij de mogelijkheid openhield voor ‘een ander’. 

 

30.2 Het antwoord van Jezus aan de discipelen van Johannes 

 

In Zijn antwoord wijst Jezus op de wonderen die Hij doet maar ook op het ontvangen van het 

evangelie door de armen. Hierbij kan verwezen worden naar Jes. 29:18, 35:5 en 61:1 ev 1. Bij 

de eerste twee teksten kan men zich nog afvragen op welke tijd deze betrekking hebben maar 

de laatste verwijzing heeft in ieder geval gedeeltelijk betrekking op de tijd van de bediening 

van Jezus op aarde.  In de synagoge van Nazareth leest Hij de betreffende passage voor: 

 

Luc. 4:17  En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek 

geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: 
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18  De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het 

evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden 

19  om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen 

heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 

 

En in vers 21 zegt Hij: 

 

21  (4-21b) En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 

 

Johannes had dus kunnen weten dat de bediening van de Heer Jezus in eerste instantie een 

‘genade-bediening’ was. De eerste twee verzen van Jes. 61 zijn: 

 

1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij 

gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen 

van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der 

gevangenis; 

2  om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze 

God; om alle treurenden te troosten, 

 

Hier staat nog bij: een dag der wrake van onze God. Mogelijk heeft Johannes de Doper hier 

meer een accent gelegd wat betreft zijn Messias verwachting en niet beseft of geweten dat de 

eerste komst van de Messias geen oordeelskomst zou zijn (Joh. 12:47).  

In het bijzonder geeft Jes. 53 een beeld van de Messias dat (waarschijnlijk) niet paste bij de 

verwachting van Johannes. Het lijkt me dat we voorzichtig mogen zeggen: Johannes had beter 

kunnen weten. 

 

Vers 6 is bijzonder, letterlijk staat er: 

 

Gelukkig is wie niet ten val komt over Mij 

  

Wanneer Jezus niet voldoet aan onze verwachtingen dan zijn er uiteindelijk twee 

mogelijkheden: 

 

 Je blijven ‘storen’ aan Jezus wat uiteindelijk er toe zou kunnen leiden dat je Hem 

loslaat 

 

 Je verwachting over Jezus bijstellen naar bijbelse normen (dan moet je deze wel 

kennen) 

 

Het spreekt voor zich dat alleen de laatste optie de juiste is. Uiteindelijk zal Jezus niet 

teleurstellen als wij Hem trouw blijven (zie bijv. 1 Tim. 2:12) maar op onze levensweg lijkt 

dat soms wel het geval zoals ook Johannes ondervond. Een bekende spreuk, die niet in de 

Bijbel staat luidt: 

 

“God vervult niet al onze wensen maar wel al Zijn beloften” 

 

Overigens ben ik er van overtuigd dat Johannes een geweldige beloning wachtte. 

 



Hoofdstuk 30                                                     030. Mat. 11:02-11:19 De twijfel van Johannes 

Het leven van Jezus                                          030                                                                137 

 

30.3 De bevestiging van de bediening van Johannes door Jezus 

 

In de volgende verzen lijkt de Heer Jezus de bediening van Johannes de Doper te bevestigen 

tegenover de mensen die blijkbaar getuige zijn geweest van het antwoord dat Jezus gegeven 

heeft aan de discipelen van Johannes de Doper. Waarom doet Hij dat? 

   

Mogelijk zou bij de mensen het idee kunnen postvatten, mede naar aanleiding van wat Jezus 

zojuist gezegd had, dat Johannes de Doper eigenlijk maar een zwak man was. Niet alleen zijn 

bediening, maar ook die van de Heer Jezus (aangekondigd door Johannes) zou dan misschien 

niet erg serieus genomen worden. Het lijkt me dat de Heer Jezus door middel van een aantal 

retorische vragen (vragen waarop geen antwoord verwacht wordt omdat het antwoord 

vanzelfsprekend is) een verkeerd beeld m.b.t. de bediening van Johannes wil tegengaan en wil 

laten zien dat Johannes wel degelijk een groot profeet was! 

 

Met de eerste retorische vraag wil Jezus laten zien dat Johannes helemaal geen zwak en 

weifelend persoon was. Integendeel, hij verkondigde compromisloos Gods waarheid. De 

vraag met betrekking tot de kleding maakt duidelijk dat Johannes niet om aardse weelde gaf. 

Hij droeg een kameelharen mantel en verkeerde niet in aardse paleizen, maar in de woestijn! 

Verder, was hij zo maar een profeet? Nee, zegt Jezus Hij was meer dan een profeet. Hij was 

niet alleen de grootste van de profeten van het OT, maar zelfs de grootste mens (!).    

 

Het meer dan een profeet komt ook vooral tot uiting in het feit dat hij de vervulling is van de 

profetie uit Mal. 3:1.  

 

10  Deze is het, van wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die 

uw weg voor U heen bereiden zal. 

 

Ik = God de Vader, mijn bode = Johannes de Doper, de teksten met ‘u’ of  ‘uw’ hebben 

betrekking op Jezus 

 

Nu komt Jezus tot een opmerkelijke uitspraak: 

 

11 De kleinste in het Koninkrijk Gods is groter dan hij. 

 

De voorrechten en status in het Koninkrijk van God overtreffen al het andere aardse. Mogelijk 

is het te vergelijken met iemand die in een gewone aardse omgeving woont en een ander die 

die in een koninklijk paleis verkeert. De status en de privileges van de laatstgenoemde 

overtreffen die van de eerstgenoemde ruimschoots. Maar wie is de grootste in het Koninkrijk 

van God? Lees hiervoor Mat. 18:1-4. 

 

Sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met 

geweld en geweldenaars grijpen ernaar. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze uitspraak? Het is 

goed om op te merken dat het Koninkrijk der hemelen al aanwezig was maar dat het zich pas 

baanbreekt sinds de dagen van Johannes de Doper. Hij was de aankondiger van dat 

Koninkrijk maar sinds de bediening van de Heer Jezus komt dat Koninkrijk in grote kracht 

naar voren. In vers 11 worden de woorden geweld en geweldenaars gebruikt. In dit verband 

zijn er twee belangrijke uitleggingen: 

 

1. Het geweld en de geweldenaars hebben betrekking op hen die de komst van het Koninkrijk 

Gods tegenstaan 2,3 .In de tijd van Jezus moeten we hierbij vooral denken aan de Farizeeën en 
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schriftgeleerden. Door hun wettische opvattingen en religieuze tradities gingen ze zelf het 

Koninkrijk niet binnen en beletten ook anderen er binnen te gaan (Mat. 23:13). 

 

2. Het Koninkrijk oefent zelf geweld uit en brengt een slag toe aan de heerschappij van satan. 

De geweldenaars zijn degenen die de kans grijpen om het Koninkrijk binnen te gaan 4,5. Het 

laatstgenoemde commentaar verwijst naar teksten als: Luc. 13:24, 16:16, Joh. 16:33 en Hand. 

14:22. 

 

Persoonlijk voel ik meer voor de tweede uitleg, hoewel de eerste ook niet uit te sluiten is. 

Heel het OT heeft de komst van de Messias aangekondigd, en ook nog de komst van Johannes 

de Doper zelf. Met hem begon een nieuw tijdperk. Hij was de Elia die komen zou (Mal. 3:1 

en 4:5). Johannes zag zichzelf trouwens niet als Elia (Joh. 1:21). Misschien bedoelde hij dat 

hij niet letterlijk Elia was, maar volgens sommigen begreep Johannes toen niet dat hij Elia 

was (in die zin dat hij uitging in de geest en de kracht van Elia) en dat Jezus dat hier corrigeert 
6 .Persoonlijk komt dit mij wat onwaarschijnlijk over. 

 

Opvallend is ook dat er staat: 

 

14 indien gij het wilt aanvaarden… 

 

Het lijkt dus niet zozeer een zaak van het verstand te zijn maar van geloof 7. 

 

Wie oren heeft die hore! Deze uitdrukking wordt vaak door Jezus gebruikt en nodigt mensen 

uit om echt te onderzoeken datgene wat gezegd is! Zie verder: Mat. 13:9, 43, Mar. 4:23. Luc. 

14:35. 

 

30.4 Een tweeslachtige houding 

 

Een veel gehoorde uitdrukking is: “het is ook nooit goed”. Je zou dan kunnen denken aan een 

moeder die haar verwende kinderen maar niet tevreden kan stellen, wat ze ook onderneemt. 

Iets dergelijks gold ook voor de tijdgenoten van de Heer Jezus (dit geslacht). Ze worden 

vergeleken met een stel kinderen die op de markt een spel willen doen maar wat er ook 

voorgesteld wordt er zijn steeds weer anderen die niet meedoen.  

Zo was het ook in de tijd van Jezus. Johannes oogstte aanvankelijk bewondering, ondanks zijn 

oordeelsprediking. Maar toch werd zijn ascetische levenswijze door een aantal (geestelijke 

leiders) toegeschreven aan een demon. De genadebediening van de Heer Jezus kon echter ook 

niet de toets van de kritiek doorstaan. Hij zou een wijndrinker zijn en een vraatzuchtig mens 

en een vriend van tollenaars en zondaars.  

 

Het één en ander gold voornamelijk voor de geestelijke leiders. Maar hoe dan ook, of de 

mensen nu door de ene bediening benaderd werden of door de andere, ze gaven geen 

positieve respons. In deze context zegt Jezus: 

 

19 En de wijsheid is gerechtvaardigd op grond van haar werken   

 

De werken zullen uitwijzen wat werkelijk wijsheid is geweest. Dat is in het bijzonder 

gebleken voor de bedieningen van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Deze kwamen beide 

voort uit de wijsheid van God en brachten goede vruchten voort. Daarentegen zou blijken dat 
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de ‘wijsheid’ van de mensen, die niet ingingen op deze bedieningen, helemaal geen wijsheid 

was. Dit bleek wel in het bijzonder voor de schriftgeleerden en Farizeeën. 

 

30.5 Het parallelgedeelte in Lucas 7:18-35 

 

Het gedeelte in Lucas verschilt weinig van het gedeelte in Matteüs 11. Van Lucas weten we 

dat er twee discipelen naar Jezus gezonden werden (7:19). Het laatste vers verschilt een beetje 

van het overeenkomstige vers in Matteüs maar komt uiteindelijk op hetzelfde neer. De verzen 

29 en 30 komen niet bij Matteüs voor. Het is ook niet helemaal duidelijk of deze verzen een 

opmerking van Lucas zijn of dat vers 29 en 30 door Jezus zijn uitgesproken 8 maar de 

strekking van de verzen is duidelijk. 

Lucas spreekt, in tegenstelling met Matteüs, niet over Elia en spreekt ook niet over het 

doorbreken van het Koninkrijk Gods met geweld. 
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031. Luc. 07:36-07:50 De zondige vrouw vergeven 
 

31.0 Inleiding 

 

In de andere evangeliën is ook sprake van een zalving door een vrouw  maar daar gaat het in 

alle drie de gevallen over de zalving te Bethanië vlak voor het lijden van de Heer Jezus. In het 

verhaal van Lucas zitten we nog redelijk in het begin van de bediening van de Heer Jezus en 

het gaat hier dus over een andere situatie. 

 

31.1 Een uitnodiging 

 

Een der Farizeeën nodigt de Heer Jezus uit om bij Hem te komen eten. Op zich is het een hele 

goede zaak om de Heer Jezus uit te nodigen. Hoe zouden we dat nu kunnen doen? Er staat 

geschreven: 

 

Matteüs 18:5  En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. 

 

Ik vraag me af hoe zou de Heer Jezus de uitnodiging van Simon gevonden heeft want onze 

indruk is dat Hij het eigenlijk niet zo geweldig kon vinden met de Farizeeën. Maar hoe dan 

ook, Hij gaat er toch op in en dat laat Zijn ruimhartigheid zien. Als ik ergens zou worden 

uitgenodigd bij iemand die mij niet zo ziet zitten dan zou ik misschien wel proberen om onder 

die uitnodiging uit te komen. Ik geloof zelf ook dat de Heer zou proberen om Simon, dichter 

bij Zijn hart te krijgen. Een prediker zei eens zoiets als: Jezus is niet alleen gekomen voor de 

hoeren en tollenaars, maar ook voor de rijke man met de dikke sigaar in zijn Rolls Roys. Maar 

laten we eerst de drie hoofdrolspelers van dit verhaal, waarvan we niet zeker weten waar het 

zich afspeelt, eens nader bekijken. Wie zijn dat? 

 

31.2 De drie hoofdrolspelers 

 

De belangrijkste persoon in dit verhaal is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Er wordt niet verteld 

dat Hij met Zijn discipelen was, maar dat mogen we wel aannemen omdat we even later (8:1) 

lezen dat Hij met de twaalven van stad tot stad trok en van dorp tot dorp. Hoe was het gesteld 

met Zijn reputatie bij de mensen, wat weten we daarvan? Was die onverdeeld gunstig? Nee, 

zeker niet! Hoewel Hij zonder zonde was en ook al wonderen had gedaan kwam Hij er toch 

niet bij iedereen gunstig af. Zo werd er bijvoorbeeld over Hem gezegd: 

 

Mat. 7:34 Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en 

zondaars! 

   

Ik denk dat onze Heer Zich niet zo druk maakte om de reputatie die Hij bij de mensen had. Ik 

geloof dat hier ook voor ons een belangrijke les ligt. Natuurlijk moeten we door onze handel 

en wandel laten zien dat we bij Jezus horen maar toch…wat u ook voor de Heer doet, er 

zullen altijd mensen zijn die er afwijzend op reageren. U kunt nooit iedereen tevreden stellen, 

maar dat verwacht God ook niet van u. Als uw critici gelijk hebben, doe er uw voordeel mee 
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en als ze ongelijk hebben, laat het oordeel aan de Heer over en blijf vriendelijk tegenover uw 

tegenstanders. 

 

In het bijzonder evangelisten die ook met genezing werken komen gemakkelijk onder kritiek. 

Dat heeft Osborn gemerkt toen hij in 1958 naar Nederland kwam. Hij kreeg een storm van 

kritiek en vooral uit de orthodoxe hoek. En natuurlijk zijn er teleurstellingen en worden er 

fouten gemaakt, we kunnen dit niet ontkennen. Maar is dat een reden om dan maar niet meer 

naar genezing uit te strekken naast andere bedieningen? Maar ook als het goed gaat dan is er 

vaak de sceptiek. Toen Janneke Vlot , die achttien jaar aan posttraumatische dystrofie leed en 

veelal aan bed gebonden was in één klap genezen werd in een dienst van Jan Zijlstra, was er 

ook iemand die zei : Het was psychisch. Dat er dan al die jaren geen hulpverlening of 

psycholoog is geweest die dat boven tafel kreeg. Dwaasheid van mensen! 

 

We gaan kijken naar de tweede persoon: Simon de Farizeeër. Hoe was het gesteld met zijn 

reputatie bij de mensen? Wel, in het algemeen goed. Ze behoorden tot de geestelijke 

leidslieden en het gewone volk keek tegen hen op. Daar gaat de man die zich nauwkeurig aan 

de wet houdt en er ook veel van weet. Dus in het algemeen waren ze in achting bij mensen en 

dat zal ook voor Simon het geval geweest zijn. En het was waarschijnlijk ook wel een eer om 

bij zo’n Farizeeër uitgenodigd te worden. We weten ook niet waarom Simon de Heer Jezus 

uitnodigde maar we kunnen wel met zekerheid zeggen dat hij dat niet deed uit liefde voor 

Jezus. Zijn ontvangst van de Heer Jezus, waarover we gelezen hebben, getuigt daar bepaald 

niet van. Waarom deed hij het dan wel? Mogelijk uit nieuwsgierigheid! Er werd van de Heer 

Jezus gezegd dat hij een profeet was, dus toch wel een interessante rabbi. 

 

Wat was het probleem bij Simon? Geestelijke blindheid. Farizeeërs gingen prat op hun eigen 

rechtvaardigheid en daardoor waren ze blind voor hun eigen zonden. Ze deden in het 

algemeen geen grove zonden maar tegelijk beseften ze niet dat hun eigengerechtigheid en hun 

hoogmoed en het neerkijken op anderen net zo goed zonden waren waar vergeving voor nodig 

was. God is juist geïnteresseerd in wat zich achter de coulissen afspeelt. Heel de bergrede 

draait om de gerechtigheid van het hart en niet alleen de uiterlijke gerechtigheid (die ook vaak 

schijn was). In die zin was die vrouw, waar we het zo meteen over gaan hebben, er beter aan 

toe, die wist tenminste dat ze een zondares was. Simon was ook een zondaar, maar besefte het 

niet  Hij zat gevangen in zijn eigen religieuze systeem waarbij eer van mensen een belangrijke 

rol speelde. Wat later zal de Heer Jezus van de wetgeleerden zeggen: 

 

Luc. 11:52  Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij 

niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. 

 

Een sleutel heb je nodig om ergens toegang tot te krijgen. Zonder sleutel geen toegang. Wat 

voor soort kennis wordt hier bedoeld? Niet zomaar de kennis die je uit een boekje kunt 

opdoen, maar wel het geestelijk inzicht in de dingen die met God te maken hebben. De echte 

betekenis en de juiste toepassing van het Woord van God. De Farizeeën en Schriftgeleerden 

presenteerden de godsdienst vaak  als een religieus systeem van geboden en verboden waarbij 

ze zelf ook nog de nodige wetjes fabriceerden. Maar een dergelijk wettisch systeem komen 

mensen niet dichter bij God. Het brengt geen wedergeboorte voort. Zonder wedergeboorte 

kunnen we het Koninkrijk van God niet zien en ook niet binnengaan (Joh. 3:3 en 5) en 

ontvangen we ook geen leven. Als we wel zijn wedergeboren hebben we in principe de sleutel 

der kennis in handen omdat we het koninkrijk van God zijn binnengegaan en onze geestelijke 

ogen zijn opengegaan. Daarentegen maakt religie en een wettische houding mensen hard. In 

Johannes 7:49 zeggen de Farizeeën en overpriesters: 
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Johannes 7:49  Maar die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij! 

 

En als de Heer Jezus naar mensen kijkt: 

 

Marcus 6:34  En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming 

over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun 

vele dingen te leren. 

 

Een heel andere houding! Dat zal mensen wel aangesproken hebben (hoewel niet allemaal). 

Ze moeten geproefd hebben: dit is echt, Hij geeft echt om ons!  

 

Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors en  inmiddels over de tachtig, bezoekt ieder jaar 

Koranscholen in Pakistan (magazine 436) en merkwaardig genoeg is hij er welkom hoewel ze 

best weten wie hij is. De moslims moeten iets geproefd hebben van de liefde die hij voor hen 

heeft. Hij zegt dat hij niet van de islam kan houden maar wel van de mens die de islam belijdt. 

Echte liefde, de agape-liefde opent deuren bij mensen maar religie en wetticisme brengt 

mensen niet dichter bij God. 

 

Met betrekking tot Simon vallen me verder twee zaken op. In de eerste plaats: De Heer Jezus 

kent zijn gedachten. Hij weet blijkbaar wat Simon bij zichzelf overlegt en Hij antwoordt ook 

overeenkomstig. Ook ons gedachteleven is voor God geen onbekend terrein. Wij kunnen bij 

elkaar geen gedachten lezen en dat is maar goed ook! Maar God kan dat wel (Ps. 139:1-4). 

Zie ook Ps. 91:14. 

 

God kent onze woorden en ook onze overleggingen en Hij blijft gewoon van ons houden! De 

Heer Jezus dacht ook niet iets als: Zo, nu ik weet dat hij zo denkt zal ik hem eens even te 

grazen nemen. Neen, als een gentleman gaat hij op de situatie in met: ‘Simon, ik heb u iets te 

zeggen’ en dit brengt mij meteen bij het tweede dat mij opvalt. 

 

De Heer Jezus komt niet bij Simon met: Nu, Simon je moet eerst maar eens even bekeerd 

worden en wedergeboren worden, anders kunnen we niet verder (iets dat Hij trouwens wel 

deed bij Nikodemus). Natuurlijk wil de Heer Jezus dat wel, maar hij wist dat Hij op deze 

manier het hart van Simon nu niet kon bereiken. Mogelijk herinnerde Simon zich later de 

woorden van de Heer Jezus en kwam hij wel tot wedergeboorte. In Hand. 15:5 lezen we ook 

van Farizeeën die tot geloof gekomen waren. Wees wijs met de woorden die u gebruikt om 

iemand ‘verder’ te brengen. Wij kunnen de mensen dikwijls niet overtuigen van de noodzaak 

tot wedergeboorte (de Heilige Geest wel!) maar we kunnen wel een schakeltje zijn in de 

(mogelijk lange) weg tot wedergeboorte. Zelfs bij Zijn discipelen constateerde de Heer op een 

bepaald moment: 

 

Joh. 16:12  Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 

13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle 

waarheid; 

 

Laten we wijs zijn met de woorden die we gebruiken om iemand ‘verder’ te brengen. Laat 

ook de geestesgave  ‘het woord van wijsheid’ onder ons functioneren. Het is voor de praktijk 

van alledag! 
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Nu gaan we naar de derde hoofdrolspeler: de vrouw. Haar reputatie bij de mensen was 

duidelijk: gewoon puur slecht. Ze stond in de stad als zondares bekend (vers 37) en werd 

waarschijnlijk ook daarop nagewezen. Om wat voor zonden het gaat weten we niet. Je hebt de 

neiging om te denken aan prostitutie, maar zeker is dit niet. Ze kan ook een oplichtster zijn 

geweest of iets dergelijks. Bepaald niet op het goede adres bij Simon (of juist wel?). 

 

In die tijd was het trouwens niet ongewoon dat je als ongenode gast een huis binnenging en je 

onderhield met de tafelgangers of zelfs meeat (iets dat we in onze tijd moeilijk kunnen 

voorstellen) dus daarover zal Simon zich niet verbaasd hebben. Maar dit soort gasten…daar 

zat hij nu niet bepaald op te wachten en ik neem aan dat dit ook wederzijds was. Deze vrouw 

kwam bepaald niet voor Simon, maar wel voor de Heer Jezus.  De Heer was trouwens 

makkelijk te benaderen. In die tijd lagen de mensen aan tafel, steunend op hun linker elleboog 

en de voeten dus op de bank. Daarom kom ze ook gemakkelijk bij de voeten van de Heer 

Jezus komen. Maar om Zijn voeten af te drogen met haar haren zal ze zeer waarschijnlijk haar 

haren hebben moeten losmaken. In die tijd was het voor een vrouw een schande om je haar in 

het publiek los te maken, je man kon er zelfs een echtscheiding voor aanvragen. Ze heeft er 

dus best veel voor over gehad om haar daad te kunnen verrichten. Wat zal haar zo naar Jezus 

getrokken hebben? Ik denk dat ze bij de Heer Jezus (al eerder) de genade gezien heeft.  Hij 

was, in zekere zin, ook nog op een andere manier gemakkelijk benaderbaar. Hij had een 

zachtmoedig en nederig hart (Mat. 11:28-30): 

 

Een tijd geleden las ik in een boek over een prostituee die gevraagd was of ze weleens naar de 

kerk ging. Ze antwoordde toen iets in de trant van: Neen, dan zou ik me nog slechter voelen 

dan ik me al voel. Maar kerken en gemeenten zijn er niet om mensen zich nog slechter te laten 

voelen en het is jammer als ze dat onwelkome aureool uitstralen en teveel de wet laten zien.. 

Het overtuigen van zonden is altijd nog het werk van de Heilige Geest. Het komt ook weleens 

voor dat mensen zo vol van de Heilige Geest zijn dat alleen hun aanwezigheid mensen al 

overtuigd (Charles Finney). Maar de Heilige Geest overtuigt mensen van zonde, niet om ze 

zich nog beroerder te laten voelen, maar om mensen op de Heer Jezus te wijzen.  Dan 

beseffen ze pas goed dat ze Jezus nodig hebben en dan zijn ze ook des te dankbaarder als ze 

eenmaal vergeving ontvangen hebben van de Heer Jezus. Eigenlijk heb ik de indruk dat deze 

vrouw al vergeving ontvangen heeft en dat de uitspraak van de Heer Jezus: ‘Uw zonden zijn u 

vergeven’ het alleen nog maar bevestigen. Haar hele houding en haar hele daad (die mirre in 

dat albasten kruikje zal fors wat gekost hebben)  toont liefde en dankbaarheid voor de Heer 

Jezus.   

 

Dat het één en ander bij Simon niet zo goed valt is duidelijk. Hij was er nu wel zeker van dat 

Jezus geen profeet was, omdat een echte profeet naar zijn mening deze vrouw wel op een 

andere manier zou hebben aangepakt. Ik heb het al gezegd, een wettische manier van denken 

maakt mensen dikwijls hard en onbarmhartig.  Maar ik geloof dat de Heer Jezus met de 

gelijkenis ook Simon aan het denken wilde zetten: Waarom heb ik niet zoveel liefde voor de 

Heer Jezus? Ben ik eigenlijk wel vergeven? 

 

31.3 Betekenis voor ons  

 

Het geloof van de vrouw was het middel waardoor ze Gods gave van vergeving en haar 

behoudenis kon ontvangen, haar liefde voor Jezus was een uiting van dankbaarheid hiervoor. 
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De vrouw kon heengaan in vrede, Jezus had het nu zelf tegen haar gezegd. Nu was het in die 

tijd wel gebruikelijk dat mensen elkaar ‘Vrede’ oftewel  ‘Shalom’ toewensten, dus op zich 

was dit nog niet zo bijzonder. Maar als de Heer Jezus het ons wenst, neen in feite toezegt, dan 

krijgt het toch wel een veel zwaarder accent. Vrede kun je eigenlijk alleen maar hebben als je 

weet dat je zonden vergeven zijn en als degene die de macht heeft om zonden te vergeven (de 

tafelgenoten verbaasden zich erover) dat tegen je zegt dan heb je ook echt vrede. Een vrede 

,die alle verstand te boven gaat, een vrede niet van deze wereld, want de mensen zouden deze 

vrouw waarschijnlijk nog lang nawijzen. Haar reputatie stond bij velen in hun geheugen 

gegrifd en dat zou niet meteen weggaan! Maar als we de vrede van de Heer Jezus in ons hart 

hebben dan kunnen we verder, ondanks de reputatie die ons nog achtervolgt! 
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032. Mat. 12:22-12:50  Venijnige tegenstand 
 

32.0 Inleiding 

 

De tegenstand van de geestelijkheid tegen het optreden van de Heer Jezus lijkt toe te nemen. 

Ze komen nu wel tot een zeer venijnige uitspraak over Hem om Zijn bediening in diskrediet te 

brengen. 

 

32.1 Bezeten, blind en stom 

 

Het gedeelte begint met ‘toen’ (GR.: tote). Dit betekent niet ‘onmiddellijk daarna’ maar ‘eens’ 
1. Van de man die bij Jezus gebracht wordt, wordt gezegd dat hij een demon had, blind was en 

ook niet kon spreken. Zijn kwalen worden blijkbaar veroorzaakt door de aanwezige demon. 

Deze wordt uitgedreven (al staat dat hier niet, maar het blijkt uit het vervolg) en de man is 

genezen.  

Een soortgelijke geschiedenis vinden we in Mat. 9:32 en 33, alleen is de betrokkene daar  

‘slechts’ bezeten en stom. Maar ook daar dezelfde venijnige reactie van de kant van de 

Farizeeën. 

 

Wat zal de genezene blij zijn geweest. Nu wel kunnen zien en spreken en dan ook nog verlost 

van de aanwezige demon. De menigte is ook buiten zichzelf (sterker dan het ‘verbaasd’ uit 

Mat. 9:33) en dan stellen ze een bijzondere vraag. 

 

32.2 Is deze niet de Zoon van David? 

 

De uitdrukking ‘Zoon van David’ komt op verschillende plaatsen in het Matteüs-evangelie 

voor: 15:22; 20:30, 31; 21:9, 15; 22:42) en is de titel voor de Messias die afstamt van koning 

David. De verwachting van het volk spitste zich vooral toe op bevrijding van de vijand en het 

herstel van Israël (zie ook Hand. 1:6) maar dit wonder was zo groot dat ze zich toch afvroegen 

of deze persoon niet de Messias was. Ze twijfelden maar sloten de mogelijkheid blijkbaar niet 

uit!  

Dat de Messias de troon van Zijn Vader David zou krijgen is ook door de engel aan Maria 

verkondigd: 

 

Luc. 1:32  Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God 

zal Hem de troon van zijn vader David geven, 

33  en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn 

koningschap zal geen einde nemen. 

 

32.3 De reactie van de Farizeeën 

 

De reactie van de Farizeeën op de vraag van de mensen is bijzonder venijnig. Natuurlijk 

erkennen ze niet dat Jezus de beloofde Messias is maar tegelijkertijd kunnen ze niet om het 

buitengewone wonder van bevrijding en genezing heen. Daarom verklaren ze, zeer tot hun 
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eigen onheil, dat Jezus de demonen slechts uitwerpt met de hulp van Beëlzebul, de overste der 

boze geesten (Beëlzebub werd ook dikwijls geïdentificeerd met satan). 

 

32.4 De weerlegging van de Heer Jezus 

 

De Heer Jezus gebruikt in feite drie argumenten om de uitspraak van de Farizeeën te 

weerleggen: 

 

1. Als satan tegen zichzelf verdeeld is gaat hij ten onder (25,26) 

 

2. Als Hij door Beëlzebul de boze geesten uitdrijft, door wie doen de Joodse 

geestenbezweerders het dan (27)? De Farizeeën dulden het optreden hiervan (hoewel 

dit zeer twijfelachtig was, iets dat ook de Farizeeën opgemerkt moeten hebben). 

Waarom konden ze dan het optreden van Jezus niet verdragen? Het is niet helemaal 

duidelijk hoe we vers 27b moeten zien. De betekenis lijkt ongeveer als volgt te zijn: 

Ze zeiden dat het optreden van Jezus in de bevrijding van duivelse oorsprong was en 

dat moet veroordeeld worden. Hun eigen optreden was dat echter ook want ze 

tolereerden duivelse praktijken. Daarom zal het oordeel dat ze over Jezus velden ook 

over hen geveld worden (Rom. 2:1). 

 

Hoe dreef de Heer Jezus de demonen uit? Door de Heilige Geest! (28). Dat was ook 

het duidelijke ‘bewijs’ dat het Koninkrijk van God nu bij hen aanwezig was. 

 

3. satan kan slechts door een sterkere (de Heer Jezus) overwonnen worden. Daarna kan 

pas zijn huisraad (de door satan gebondenen) geroofd worden. Jezus macht is dus 

groter dan die van satan en de Farizeeën hadden dus moeten erkennen dat Hij met een 

grotere macht werkt dan die van satan. 

 

De Heer Jezus benadrukt verder nog dat het onmogelijk is neutraal te blijven. Je bent of voor 

of tegen! Dit is ook voor onze tijd een scherpe waarschuwing, het is onmogelijk om neutraal 

te blijven! 

 

32.5 De zonde van de Farizeeën 

 

De zonde van de Farizeeën staat wel bekend als ‘de zonde tegen de Heilige Geest’ maar deze 

benaming is in feite onjuist. De zonde is ‘de lastering van de Geest’ en waarom is deze zo 

buitengewoon ernstig dat er geen vergeving voor is (sommigen geloven echter dat de 

Farizeeën ‘alleen’ heel dichtbij deze zonde kwamen maar nog net niet over de grens gingen)? 

Zelfs een woord tegen de Zoon des mensen zal vergeven worden, maar de lastering van de 

Geest niet. Ik weet van een seriemoordenaar die tot bekering kwam en vergeven werd (door 

God) maar waarom de lastering van de Geest dan niet? 

 

Er is heel veel geschreven en gedebatteerd over wat deze zonde nu precies inhoudt. 

Persoonlijk geloof ik dat deze zonde in de kern teruggaat tot de meest krachtige verwerping 

van het heil in die zin dat men ziet dat het heil goed is en het desondanks krachtig verwerpt. 

 

De Farizeeën zagen de wonderwerken van de Heer Jezus, ze zagen de genade Gods in Hem en 

door Hem heen werken maar desondanks schreven ze deze werken toe aan satan. Dat is 
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zondigen tegen het licht in. Het heet hier ‘lastering van de Geest’ omdat de Heer Jezus deze 

wonderwerken door de Heilige Geest deed, maar zij (de Farizeeën) schreven ze toe aan satan. 

 

Het is voorgekomen dat christenen wonderen zagen gebeuren en deze, in onwetendheid, 

toeschreven aan satan omdat wonderen niet pasten in hun theologie. Persoonlijk geloof ik niet 

dat ze de onvergeeflijke zonde bedreven hebben omdat ze het in onwetendheid deden.  

 

Ik geloof ook niet dat de lastering van de Geest één enkele daad betreft. Het is het resultaat 

van een (lang) verhardingsproces dat niet gestopt is. Vele mensen wijzen in eerste instantie 

het heil af, maar komen later gelukkig toch tot geloof. Wanneer men het heil echter blijft 

afwijzen, ondanks het aandringen en overtuigen van de Heilige Geest dan is de kans reëel dat 

men komt tot ‘de onvergeeflijke’ zonde. Overigens: Alleen God weet wanneer men gekomen 

is tot het punt waar geen omkering meer mogelijk is. 

 

In het pastoraat kan men van tijd tot tijd mensen ontmoeten die bang zijn dat ze deze zonde 

bedreven hebben en dat ze, hoe dan ook, verloren zullen gaan. In het licht van het 

bovenstaande zal het duidelijk zijn dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat ze deze 

zonde daadwerkelijk bedreven hebben. Hun angst geeft immers aan dat er nog een verlangen 

is om met God in het reine te komen en dat ze dus niet door en door verhard zijn. 

 

32.6 Rechtvaardiging of veroordeling door gesproken woorden 

 

Elke boom wordt aan zijn vrucht gekend (7:16). Met deze wijsheid voor ogen hadden de 

Farizeeën Jezus als ‘goed’ moeten beoordelen, maar daar konden ze niet toe komen (33). Ze 

waren zelf trouwens een slechte boom met slechte vruchten. Dat bleek wel in het bijzonder uit 

hun woorden. Woorden die voortkwamen uit een boze schat die hun hart blijkbaar vulde. 

Daardoor konden ze ook weinig anders dan boze dingen tevoorschijn brengen en dit uitte zich 

voornamelijk in de woorden die ze spraken. 

 

Hoe belangrijk is het dat we op onze woorden letten omdat we er ook eens op afgerekend 

zullen worden (37) zowel positief als negatief. Hoe dat bij de kinderen Gods zal gaan is me 

niet duidelijk. Als hun zonden vergeven zijn en ze worden niet meer veroordeeld, zal God dan 

toch nog verantwoording vragen over de verkeerd gesproken woorden (als dat nooit beleden 

is)? 

 

32.7 Een teken 

 

Nu komen er andere Farizeeën en schriftgeleerden (zie Luc. 11:16) en vragen Jezus om een 

teken, blijkbaar een soort waarmerking, een goddelijke legitimatie voor Zijn boodschap en 

claims. Alsof de wonderen van Jezus al niet genoeg teken zijn! Maar blijkbaar is dit niet 

genoeg. 

 

Nu is God niet bij voorhand onwillig om een teken te geven (zie bijv. Jes. 7:11 en 38:7 en 8) 

maar dan wel voor mensen die daar ontvankelijk voor zijn. De Heer Jezus noemt echter dit 

geslacht boos en overspelig (in rebellie tegen God), kan dit ook niet gezegd worden van 

voorgaande geslachten? Mogelijk gold dit wel in het bijzonder voor dit geslacht waarin het 

kwaad culmineerde (zie ook Mat. 23:35-37) hoewel ze ook zeer grote voorrechten genoten 
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(zie vers 41 en 42). Een boos en overspelig geslacht gelooft Gods woorden niet en gaat 

daarom naar tekenen verlangen. 

 

Toch zullen ze wel een teken ontvangen, namelijk het teken van Jona. Zoals Jona drie dagen 

en nachten in de buik van het zeemonster was (Jona 1:7-2:1) zo zal de Zoon des mensen drie 

dagen en nachten in het hart der aarde (het dodenrijk) zijn. Over dit laatste is veel te doen 

omdat Jezus op vrijdag werd gekruisigd en op zondagmorgen opgewekt. Bij de Joden werd 

een gedeelte van een dag echter ook als een hele dag gerekend 2, maar mogelijk moet ook de 

‘drie dagen en nachten’ bij Jona niet letterlijk als 3 maal 24 uur worden opgevat, maar meer 

als drie tijdseenheden. We laten deze discussie verder buiten beschouwing, maar merken wel 

op dat het teken van de opstanding ook door de meeste Joden verworpen zou worden. 

 

32.8 Meer dan…is hier 

 

Om de ongelovigheid en hardheid van hart van dit geslacht aan te tonen haalt de Heer Jezus 

twee historische situaties aan. De eerste gaat over Jona, de enige  Joodse profeet die naar een 

heidense stad Ninevé werd gezonden om Gods oordeel aan te kondigen. De mannen van 

Ninevé bekeerden zich echter tot God op de prediking van Jona. Nu is er een veel groter 

persoon dan Jona die tot Zijn eigen volksgenoten predikt, echter zonder veel respons!  

 

Het tweede voorbeeld gaat over de koningin van het Zuiden (koningin van Scheba, 

vergelijkbaar met het tegenwoordige Jemen, het einde van de toen bekende aarde). Zij kwam 

naar Israël om de wijsheid van Salomo te horen. Nu is er iemand in Israël die veel meer is dan 

Salomo. Maar Zijn eigen volksgenoten profiteren niet van Zijn goddelijke wijsheid. 

 

In het oordeel zal God deze situaties als vergelijking gebruiken.  

 

32.9 Zo zal het ook gaan met dit boze geslacht 

 

Aansluitend vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. Een wat merkwaardige gelijkenis omdat 

deze gaat over het gedrag van demonen. Een onreine geest die bij een mens is uitgevaren zal 

proberen terug te komen bij die mens omdat hij in dat huis blijkbaar nog het meeste rust had. 

Als hij dan terugkomt en ook nog een net huis aantreft, maar zonder de inwoning van de 

Heilige Geest, dan zoekt hij zeven andere geesten op, bozer dan hijzelf en zij komen binnen 

en wonen daar. Die mens is er nu erger aan toe dan in  het begin! 

 

Natuurlijk, ik geloof dat demonen zich werkelijk zo gedragen en dat we hier in de dienst van 

de bevrijding rekening mee moeten houden. Maar het gaat hier natuurlijk niet om een lesje 

‘demonologie’. De toepassing is wel in het bijzonder gericht op het Joodse volk ten tijde van 

de Heer Jezus. In zekere zin ‘veegde’ de Heer Jezus het huis ‘Israël’. Hij bracht aan het rijk 

van de duisternis een gevoelige klap toe: 

 

1 Joh. 3:8  wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe 

is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 

 

Toch heeft een groot deel van Zijn eigen volk Hem niet aangenomen: 

 

Joh. 1:11  Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen 
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Het gevolg was dat satan een nieuwe, meer stevige greep kreeg op die generatie en het 

evangelie is uiteindelijk naar de heidenen gegaan. 

 

Eigenlijk zit er ook een waarschuwing in voor ieder die het evangelie hoort om er ook 

werkelijk iets mee te doen en vervuld te worden met de Heilige Geest en daar ook vervuld 

mee te blijven. 

 

32.10 De familie staat buiten 

 

De Heer Jezus bevindt zich blijkbaar in een huis (46) en sprak van daaruit tot de mensen. Zijn 

moeder en broeders staan echter buiten en proberen Hem te spreken te krijgen (Matteüs 

vermeldt niet waarom). Het feit dat Zijn familie buiten staat is mogelijk een indicatie voor 

hun houding ten opzichte van de boodschap van Jezus. Zelfs zijn broers geloofden niet in 

Hem (Joh. 7:3) en ook Maria vond dat Hij te ver was gegaan (10:34-37) [SB].  

De boodschapper wordt echter met een, in onze ogen, wat merkwaardige boodschap 

weggezonden. Wijzende naar Zijn discipelen zegt de Heer Jezus dat zij Zijn geestelijke 

familie zijn. Het kenmerk van deze familie is: Zij doen de wil van de Vader die in de hemelen 

is (50). Het zijn dus niet degenen die alleen maar Here, Here zeggen (Mat. 7:21-23). Blijkbaar 

is het mogelijk om boze geesten uit te werpen etc. en toch niet de wil van de Vader te doen. 

 

32.11 Het parallelgedeelte in Mar. 3:20-35 

 

In Mar. 3:20-35 vinden we dezelfde geschiedenis maar minder uitgebreid. De genezing van de 

man die een demon had en blind en stom was wordt door Marcus niet vermeld, evenmin de 

vraag om een teken. Marcus vermeldt expliciet dat Jezus zich in een huis bevond (Mar. 3:20) 

en dat ze zelfs geen brood konden eten. Dit wordt zijn familie te gortig en dan willen ze Hem 

halen want ze menen dat Hij niet bij zijn zinnen is. 

 

32.12 Het parallelgedeelte in Luc. 8:19-21 

 

Het kleine incident over Jezus en Zijn familie wordt ook door Lucas vermeld. Hij plaatst het 

echter na de gelijkenis van de zaaier in tegenstelling tot Marcus en Matteüs. Mogelijk heeft 

Lucas het daar geplaatst als illustratie van de gelijkenissen. Het gaat erom dat we het woord 

van God horen en doen en dat betekent ook dat Gods zaken prioriteit hebben boven familie 

aangelegenheden. 

 

32.13 Het parallelgedeelte in Luc. 11:14-36 

 

Ook hier weer dezelfde geschiedenis. De lastering van de Geest wordt hier niet genoemd (wel 

in Luc. 12:10). Verder vinden we hier nog het incident van de vrouw die instemt met Jezus 

woorden (Luc. 11:27 en 28). Opvallend is hier dat Jezus de aandacht richt op de zaligheid van 

degenen die het woord van God horen en bewaren in plaats van op Zijn moeder. 
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Lucas lijkt hier ook het gedeelte 33-36 bij te voegen. Het gedeelte begint ermee dat de functie 

van een lamp is om te verlichten. Een lamp moet de kans krijgen om licht te geven anders heb 

je er niets aan. Als we de Heer Jezus vergelijken met een lamp dan moeten we Hem ook de 

kans geven ons te beschijnen zodat we de zaken werkelijk zien zoals ze zijn. De tegenstanders 

van Jezus uit het vorige gedeelte weigerden het licht te aanvaarden waardoor ze geestelijk in 

de duisternis bleven en dat uitte zich door het vragen om een teken en ook door Hem te 

beschuldigen dat Hij demonen uitdreef door Beëlzebul. 

 

We hebben echter ook altijd een lamp bij ons: ons oog. Dit is een wat merkwaardig beeld 

omdat ons natuurlijke oog geen lichtbron is, maar in het Joodse denken kwam dit wel voor 3. 

Heel ons lichaam is goed verlicht als ons oog goed functioneert. Ik vergelijk ons lichaam met 

heel ons doen en laten en ons oog met ons geestelijk hart. We zullen steeds de rechte weg 

gaan en ook het juiste beoordelingsvermogen hebben als ons geestelijk hart goed functioneert 

(Spr. 4:23).  

 

Hoe kan je ervoor zorgen dat je geestelijk hart goed functioneert? Twee zaken: 

 

 Gebed: Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest 

(Ps. 51:10) 

 Het woord tot ons nemen: Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb 

(Joh. 15:3) 
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033. Mat. 13:01-13:52 De gelijkenis van de zaaier 
 

33.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus gaat nu het huis uit (het huis waar Hij woonde te Kapernaüm) en vertrekt naar 

de oever van de zee van Tiberias. Nu (vanuit een schip) kan Hij veel mensen toespreken en 

Hij spreekt tot hen in zeven (of acht) gelijkenissen die alle gaan over het Koninkrijk der 

hemelen.  

 

Het Griekse woord voor gelijkenis is ‘parabole’ en is samengesteld uit de woorden ‘para’ dat 

betekent ‘bij ’of ‘naast’ en ‘ballein’ (werpen of plaatsen) 1.Een gelijkenis is dus iets dat er bij 

wordt geplaatst. In dit geval betekent het dat bij een geestelijke waarheid een aards beeld 

wordt geplaatst om deze waarheid uit te leggen. 

 

Waarom kiest de Heer Jezus nu voor deze vorm van onderwijs (10)? De tegenstand van het 

gewone volk en ook zijn eigen familie is tot een climax gekomen (vgl. 13:1 met 12:46-50) en 

het lijkt erop dat Hij nu een scheiding gaat aanbrengen tussen degenen die Hem alleen maar 

horen en er verder niet veel meedoen en degenen die horen en er wel iets meedoen: de 

discipelen. Van nu aan zal Hij ook niet meer optreden in synagogen (uitgezonderd: 13:54). 

 

Met deze gelijkenissen wil de Heer Jezus Zijn discipelen inwijden in de geheimenissen van 

het Koninkrijk der hemelen. Na zijn opstanding zou Hij hierover ook nog veel onderwijs 

geven aan de apostelen (Hand. 1:3). 

 

We kunnen hoofdstuk 13 tot en met vers 52 opgedeeld denken in de volgende delen: 

 

 de gelijkenis van de zaaier (1-9) 

 waarom gelijkenissen? (10-17) 

 uitleg gelijkenis zaaier (18-23) 

 gelijkenis goed zaad en onkruid (24-30) 

 gelijkenis mosterdzaadje (31 en 32) 

 gelijkenis zuurdesem (33) 

 vervulling profetie (34 en 35) 

 uitleg gelijkenis goed zaad en onkruid (36-43) 

 gelijkenis schat in de akker (44) 

 gelijkenis van de parel (45 en 46) 

 gelijkenis en uitleg van het sleepnet (47-50 ) 

 gelijkenis (?) en uitleg over de heer des huizes (51 en 52) 

 

Er zijn dus zeven gelijkenissen (of ook acht als de verzen 51 en 52 hier ook toe gerekend 

worden). In drie gevallen wordt er ook uitleg gegeven. 

 

33.1 De gelijkenis van de zaaier (1-9) 

 

De gelijkenis ‘op zich’ is heel duidelijk. Het zaad dat de zaaier zaait valt in vier soorten 

‘grond’: langs de weg, steenachtige plaatsen met ondiepe aarde, tussen de dorens en goede 
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aarde. Slechts in het laatste geval is er blijvende opbrengst hoewel verschillend in kwantiteit. 

Opvallend is nu: wie oren heeft die hore. De implicatie is dat niet iedereen geestelijke oren 

heeft. Verder krijgt het gewone volk geen uitleg. 

 

33.2 Waarom gelijkenissen? (10-17) 

 

De discipelen krijgen uitleg maar het gewone volk niet. Worden de discipelen door God dan 

bevoorrecht? In zekere zin wel, maar niet zomaar. God heeft bij hen een hart gevonden dat 

echte belangstelling heeft voor de zaken van het Koninkrijk en daarom kan God verder met 

hen! Het is een geestelijke wet, dat, als we iets doen met de zaken die God ons toevertrouwt, 

we meer zullen ontvangen. Als we het echter verwaarlozen dan neemt God het van ons af.  

De meeste mensen ten tijde van Jesaja, maar ook de meeste mensen in de  tijd van Jezus 

hadden een vet hart, hardhorende oren en toegesloten ogen. Zoiets is steeds het gevolg van 

niets of te weinig doen met datgene wat je ontvangen hebt. Voor veel Joden was godsdienst 

een zaak van je uiterlijk conformeren aan een aantal regels en gewoonten. Maar in geestelijk 

opzicht kom je daar niets verder mee! 

 

Wat zou er gebeurd zijn als de Heer Jezus wel uitleg had gegeven aan het gewone volk?  Dan 

lijkt me van toepassing wat in Mat. 7:6 staat: Gooi uw paarlen niet voor de zwijnen. Ze gaan 

dan met diepere geestelijke waarheden op een verkeerde manier om en maken de boodschap 

van Jezus mogelijk belachelijk! De parels zijn slechts voor hen die er ook goed mee omgaan. 

 

Zowel het horen als het zien is belangrijk! De discipelen hoorden het woord van God en ze 

begrepen het (mede door de uitleg van Jezus). Ze zagen de beloofde Messias en geloofden dat 

Hij het was die door de profeten was aangekondigd. Vele profeten en rechtvaardigen konden 

slechts in het geloof vooruit kijken, maar zij hadden niet de ervaring van de discipelen. 

 

33.3 Uitleg gelijkenis zaaier (18-23) 

 

Nu volgt daadwerkelijk de uitleg van de Heer Jezus aan de discipelen. Duidelijk is dat het 

zaad symbool staat voor het Woord van God. De zaaier staat symbool voor de Heer Jezus (37) 

of ook voor ieder die het goede nieuws verspreid. De grond waarop het zaad valt staat 

symbool voor het menselijk geestelijk hart. De ontvankelijkheid voor het Woord is echter niet 

gelijk en je zou dus kunnen zeggen dat de verschillende soorten grond symbool staan voor de 

verschillende toestanden van het geestelijk hart van de mens.  

De vraag die hier opkomt is: Kun je de toestand van het menselijk hart beïnvloeden? Het 

antwoord lijkt vanzelfsprekend: Ja! Immers: 

 

Spr. 4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des 

levens. 

 

Elke morele beslissing die we nemen beïnvloedt ons geestelijk hart. Het is dus beslist niet zo 

dat we er niets aan kunnen doen hoe de toestand van ons hart is. Natuurlijk is Gods genade in 

staat de hardste harten te doorbreken zodat mensen het evangelie aannemen. Ook van Lydia 

de purperverkoopster staat er: 
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Hand. 16:14  En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad 

Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht 

schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 

 

Overigens valt hier wel op dat Lydia God al vereerde. 

 

Verder nog een paar opmerkingen: 

 

 satan zal graag het Woord roven (19) 

 aanvankelijk enthousiasme is geen garantie voor een voorspoedige groei (20) 

 de dorens (22) maken in de westerse kerken de meeste slachtoffers 

 geestelijke vruchtbaarheid kent gradaties (23) 

 

 

Wat moeten we onder vrucht verstaan? Vrucht is alles wat je (geestelijk) voortbrengt. Is dat 

alleen de heiliging? Het lijkt me dat hier ook goede werken mee bedoeld zijn (Ef. 2:10). 

 

33.4 Gelijkenis goed zaak en onkruid (24-30) 

 

Nu vertelt de Heer Jezus een andere gelijkenis met betrekking tot het Koninkrijk der hemelen. 

Een mens zaait goed zaad in de akker maar een vijandig mens zaait daar ’s-nachts onkruid 

(dolik, dat is een giftig gewas dat op tarwe lijkt) doorheen. Als het onkruid met de tarwe 

tevoorschijn komt willen de slaven van de heer het meteen verwijderen, maar de heer laat dit 

niet toe omdat bij het uittrekken de tarwe er misschien ook uit wordt getrokken.  De tarwe 

moeten ze laten opgroeien tot de oogst. Dan zullen de maaiers de sikkel er in slaan en tegelijk 

laten ze de dolik vallen. De dolik wordt dan in bossen gebonden en als brandstof gebruikt. De 

tarwe wordt nu bijeengebracht in de schuur. 

 

Als de mensen later zijn weggegaan legt Hij deze gelijkenis aan Zijn discipelen uit. 

 

33.5 Gelijkenis mosterdzaadje (31 en 32) 

 

Een mosterdzaadje is een zeer klein zaadje van de zwarte mosterd(plant). Het is het kleinste 

zaadje dat nog met het oog kan worden waargenomen en het kleinste van de toen bekende 

zaden. Maar als de mosterdplant volwassen is, is hij de grootste onder de tuingewassen en kan 

hij wel een hoogte van drie meter bereiken en een soort boom worden 2 . De vogels kunnen 

zich dan goed in de takken nestelen. 

 

De Heer Jezus legt deze gelijkenis niet uit (of: het is in ieder geval niet opgeschreven), maar 

het ligt voor de hand om aan te nemen dat de groei van het mosterdzaadje tot een boom de 

groei van het Koninkrijk Gods in deze wereld verbeeldt. Wat eerst heel nietig begon, groeit 

uit tot een machtig Koninkrijk dat alle volken omvat (de vogels staan symbool voor de 

volkeren). Dit Koninkrijk zal aanbreken als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid. 

 

Sommigen menen in deze gelijkenis de groei van de valse kerk te zien. Maar in deze 

gelijkenis gaat het om de groei van het Koninkrijk van God in deze wereld en niet om de 

groei van de kerk. 
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33.6 Gelijkenis zuurdesem (33) 

 

Weer een gelijkenis waarvan de Heer Jezus de betekenis niet uitlegt, maar deze zou verwant 

zijn met de vorige. Zuurdesem is een oud gegist stukje deeg om het gistingsproces op gang te 

brengen 3. Het werd vermengd met meel en met liet het één nacht staan. Daarna was het hele 

deeg doorzuurd en gerezen.  

De meest recht-toe-recht-aan betekenis is: een klein stukje gist (het zuurdesem) staat symbool 

voor het kleine begin van de manifestatie van Gods Koninkrijk in deze wereld (de kleine 

kring van de discipelen) maar zal uiteindelijk resulteren in een machtig Koninkrijk dat alle 

volken omvat. 

 

Een andere mogelijkheid is om het zuurdesem te zien als het symbool van het kwaad. Zie 1 

Kor. 5:6-8 en ook Mat. 16:6. 

 

Het één en ander betekent dat  de groei van het kwaad en de groei van een valse en corrupte 

leer hand in hand kunnen gaan met de groei van het Koninkrijk Gods  in deze wereld.  

 

Mogelijk zijn er meerdere uitleggingen correct, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan de 

eerste uitleg omdat deze het meest overeenkomt met de voorafgaande gelijkenis. 

 

33.7 Vervulling profetie (34 en 35) 

  

Het onderwijs van de Heer Jezus aan de mensen zou voortaan verder in gelijkenissen 

plaatsvinden en daarmee vervulde de Heer Jezus de profetie van Ps. 78:2: 

 

2  ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen. 

 

Dit is een wat vrije vertaling van de Hebreeuwse tekst (het Grieks lijkt een beetje op de 

Septuagint). De schrijver van de psalm, Asaf (hij wordt in 2 Kron. 29:30 een ‘ziener’ = 

‘profeet’ genoemd), zal niet beseft hebben dat hij in vers 2 profetisch over de Messias sprak. 

 

33.8 Uitleg gelijkenis goed zaad en onkruid (36-43) 

 

De Heer Jezus laat nu de mensen gaan en gaat terug naar huis. Thuisgekomen vragen de 

discipelen om hen de gelijkenis van het onkruid in de akker uit te leggen. Blijkbaar hadden ze 

deze gelijkenis niet begrepen.  

 

Het (goede) zaad heeft hier een andere betekenis als in de eerste gelijkenis. Daar was het 

Woord van God maar hier gaat het om de kinderen van het Koninkrijk. Het onkruid staat 

symbool voor de kinderen van de boze. Er is hier dus ook sprake van twee zaaiers: de Zoon 

des Mensen en de duivel. De duivel maakt dus kinderen van de boze. Dit komt overeen met: 

 

Ef. 2:1   Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 
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2  waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig 

de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der 

ongehoorzaamheid, 

3  (trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, 

handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer 

als de overigen, kinderen des toorns), 

 

Bij de voleinding der wereld komt er pas een grote scheiding. Pas dan worden uit het 

Koninkrijk van Jezus allen verwijderd die daar niet horen. De vurige oven zal hun deel zijn, 

ongetwijfeld een vreselijk uitzicht voor onbekeerden. Dan zal het Messiaanse Rijk aanbreken 

(het Vrederijk) en de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun 

Vader. Vers 43b roept op tot bezinning 4. De implicatie van Jezus woorden is zeer 

veelzeggend. 

 

33.9 Gelijkenis schat in de akker (44) 

 

De nu volgende gelijkenissen worden alleen aan de discipelen gegeven. In de eerste gelijkenis 

wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken met een schat die verborgen is in een akker. De 

schat wordt door een mens ontdekt en hij moet de akker wel kopen om ook de schat zijn 

eigendom te laten zijn. Hij is zo blij over wat hij gevonden heeft dat hij alles wat hij heeft 

verkoopt en de akker koopt. 

 

De uitleg van deze gelijkenis lijkt voor de hand liggend: Het Koninkrijk der hemelen is zo 

waardevol dat, als je het ontdekt hebt, je alles moet doen om hier binnen te gaan. De schat is 

dus een beeld van de verborgenheid van het Koninkrijk der hemelen 5. 

 

Er is nog een tweede uitleg: de schat is Israël (verborgen in de akker oftewel de wereld). Jezus 

koopt die schat en geeft alles om Zijn volk te redden. 

Deze uitleg komt mij wat onwaarschijnlijk over. In de eerste plaats kan je moeilijk zeggen dat 

Jezus Israël ontdekte of vond. Hij was heel bewust gezonden naar de verloren schapen van het 

huis Israëls (Mat. 15:24). Verder heeft Jezus zich ook niet verheugd over deze schat. Hij 

klaagde omdat Zijn volk Hem verwierp (Mat. 11:12) 6. 

 

33.10 Gelijkenis van de parel (45 en 46) 

 

In deze gelijkenis wordt gezocht (i.t.t. de vorige gelijkenis, daar wordt ontdekt). De koopman 

is op mooie parelen uit en hij vindt een kostbare parel, verkoopt alles wat hij heeft en koopt 

die parel. De uitleg is ongeveer gelijk aan die van de vorige gelijkenis. Voor de 

allesovertreffende waarde van het Koninkrijk Gods offer je alles op 7. 

 

Een andere uitleg is dat de parel de gemeente is die door de Heer Jezus wordt gekocht. Deze 

uitleg is wat minder onwaarschijnlijk dan die bij de vorige gelijkenis. Toch past m. i. deze 

uitleg niet erg goed bij het geheel van de gelijkenissen.  

 

33.11 Gelijkenis en uitleg van het sleepnet (47-50) 
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De betekenis van deze gelijkenis (die nu wel uitgelegd wordt)  is dezelfde als van de 

gelijkenis van het onkruid en de tarwe 8 . Op een bepaald moment komt de grote scheiding. 

Het is dan voor mij de vraag wat de toegevoegde waarde van deze gelijkenis is. Mogelijk 

sprak het beeld van het sleepnet de discipelen bijzonder aan. Verder zou je ook nog kunnen 

denken aan het sleepnet ‘van het evangelie’. In dat geval zou het gaan over de scheiding 

tussen echte gelovigen en schijngelovigen, maar dat blijft speculatie. 

 

33.12 Gelijkenis (?) en uitleg over de heer des huizes (51 en 52) 

 

De discipelen zijn nu a.h.w. schriftgeleerden van het Koninkrijk der hemelen geworden door 

het onderwijs dat ze van Jezus ontvangen hebben. Ze worden geacht dit ook door te geven aan 

anderen. Uit hun voorraad kunnen ze nu zowel oude dingen (de leringen van het OT) als 

nieuwe dingen (wat ze van Jezus geleerd hebben) tevoorschijn halen. 

 

33.13 Het parallelgedeelte in Mar. 4:1-34 

 

In Marcus komen we ook de gelijkenis van de zaaier en andere gelijkenissen tegen, zij het wat 

minder uitgebreid dan in Matteüs. Marcus voegt nog toe dat de discipelen de gelijkenis van de 

zaaier blijkbaar niet begrijpen: 

Mar. 4:13  En Hij zeide tot hen: Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult gij dan al de 

gelijkenissen verstaan? 

 

De Heer Jezus lijkt hier te suggereren dat hij al meerdere gelijkenissen gesproken heeft.  

 

Het gedeelte 21-25 komt in Mat. 13 niet voor. Het lijkt allemaal direct te maken te hebben 

met het voorafgaande en wel in het bijzonder met vers 20. Het zaad moet vrucht kunnen 

dragen, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods moeten (in principe) openbaar worden. 

Maar niet iedereen heeft geestelijke oren (23). De verzen 24 en 25 lijken uit te drukken dat de 

mate waarin (het zaad van) het Woord vrucht draagt in onze levens samenhangt met de 

attentie die we aan het Woord gegeven. In positieve zin betekent het dat we rijkelijk beloond 

zullen worden, in negatieve zin kunnen we alles kwijtraken als we het Woord verwaarlozen. 

Vergelijk: 

 

Spreuken 13:13  Wie het woord veracht, moet het ontgelden; maar wie het gebod vreest, hem 

zal vergolden worden.  

 

Opvallend is nog vers 33: 

 

Mar. 4:33  En in vele dergelijke gelijkenissen sprak Hij het woord tot hen, naardat zij het 

konden horen, 

 

Het ‘naardat zij het konden horen’ lijkt hier wat vreemd omdat ze het toch al niet begrepen. 

We nemen aan dat er bedoeld wordt dat Jezus zolang doorging als zij mogelijkerwijs konden 

opnemen 9. 
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33.14 Het parallelgedeelte in Luc. 8:1-18 

 

Dit gedeelte bevat weer de gelijkenis van de zaaier met de uitleg aan de discipelen. Verder is 

er ook hetzelfde gedeelte als in Mar. 4:21-25 over de lamp en de korenmaat. 

In Lucas staat er ook nog het gedeelte bij over de vrouwen die Jezus en de discipelen dienden 

met hetgeen zij bezaten (1-3). Met name worden genoemd: Maria (van Magdala), Johanna en 

Susanna. 

 

33.15 Het parallelgedeelte in Luc. 13:18-21 

 

Hier zijn weer de gelijkenissen van het mosterdzaadje en het zuurdesem. De eerste vinden we 

ook bij Matteüs en Marcus, de tweede alleen bij Matteüs. Overigens zij opgemerkt dat Jezus 

deze gelijkenissen ook bij meerdere gelegenheden uitgesproken kan hebben. 
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034. Mat. 08:23-08:34 Twee spectaculaire gebeurtenissen 
 

34.0 Inleiding 

 

Alle drie de evangelisten plaatsen 

deze twee geschiedenissen na elkaar. 

Marcus en Lucas vermelden de 

gebeurtenissen na de gelijkenis van de 

zaaier terwijl bij Matteüs deze 

gelijkenis pas in hoofdstuk 13 komt.  

 

De Heer Jezus gaat aan het einde van 

de dag waarop  Hij de gelijkenissen 

uitsprak met Zijn discipelen in het 

schip (zie ook Mar. 4:35 en 36, 

blijkbaar zijn er ook andere schepen 

bij) en zij gaan op weg naar de 

overkant. In het plaatje is ‘ongeveer’ 

de richting aangegeven die ze gaan. 

 

34.1 Hij sliep 

 

Er ontstond nu, blijkbaar vrij plotseling, een grote onstuimigheid (Gr.:seismos) op de zee 

(meer van Galilea). Deze onstuimigheid kan veroorzaakt worden door een valwind die langs 

de berghellingen komt opzetten en resulteert in een storm 1. Overigens wordt ook weleens 

gedacht aan pogingen van demonen die probeerden te verhinderen dat Jezus bezetenen zou 

bevrijden. De storm is in ieder geval zeer hevig want de golven slaan over het schip en we 

kunnen ons goed voorstellen dat de discipelen bang werden. Het contrast met de ‘houding’ 

van Jezus is heel groot….Hij sliep. Na een vermoeiende dag was dit ook wel begrijpelijk 

maar in zulke omstandigheden lijkt het niet gemakkelijk. De houding van de Heer Jezus is 

wel karakteristiek voor het verschil tussen Hem en Zijn volgelingen. 

 

34.2 Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? 

 

Het antwoord van de Heer Jezus is zowel een vraag als een berisping. Hoe kun je bevreesd 

zijn als de Heer Jezus aan boord is? Mogelijk had de Heer ook van hen verwacht dat ze zelf 

de storm tot bedaren zouden brengen door hun geloof in Hem! Vervolgens laat Jezus zien dat 

Hij volkomen macht heeft over de natuurelementen. We denken hierbij aan: 

 

Ps. 89:9  Gij heerst over de overmoed der zee; als haar golven zich verheffen, stilt Gij ze. 

 

34.3 Wat voor iemand is deze…? 
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De mensen (want er waren meer boten) vragen zich af wie deze Jezus nu toch eigenlijk is. 

Daaronder zullen mogelijk ook discipelen zijn geweest. Vanuit de Tenach (OT) konden ze 

weten dat God deze dingen alleen kan doen en dat zou betekenen dat deze Jezus ook God is. 

Maar dat zouden ze op dit moment nog niet kunnen bevatten. 

 

34.4 Twee bezetenen 

 

Ze komen nu aan de overkant in het land van de Gadarenen. Gadara was één van de tien 

hellenistische steden van de z.g. Decapolis. Ook Gergesa hoorde tot deze stedengroep (zie het 

kaartje op de vorige bladzijde). Het gebied van de Decapolis werd voornamelijk bewoond 

door niet-joden.  

We weten niet waar precies het incident met de twee bezetenen zich afspeelde. Ze kwamen uit 

de grafsteden (grafspelonken). Ze waren zeer gevaarlijk, niemand kon passeren en het is niet 

verwonderlijk dat deze bezetenen bij graven bivakkeren. Hun bezetters, de demonen, houden 

namelijk van de dood.  

 

34.5 Wat hebt u met ons te maken? 

 

De bezetenen, of beter gezegd de demonen herkennen Jezus onmiddellijk als de Zoon van 

God. Waar een groot deel van de mensheid nooit van Jezus gehoord heeft of Zijn Naam alleen 

kennen als vloek hebben de demonen meteen door met wie ze te maken hebben. Ze weten 

blijkbaar ook wat hun eeuwig lot zal zijn. 

 

34.6 Indien gij ons uitdrijft… 

 

Demonen willen graag een lichaam hebben en ze zijn er dus allesbehalve op gebrand om 

uitgedreven te worden. Het lijkt er zelfs op dat ze nog hopen dat dit niet gebeurt (indien gij 

ons uitdrijft). De zwijnen zijn blijkbaar een beter alternatief dan helemaal niets. Lang hebben 

ze hier echter geen profijt van gehad want de hele kudde stormt de helling af in de zee en 

verdrinkt. We kunnen ons afvragen waarom Jezus het de demonen toestond. De Studiebijbel  

suggereert dat dit als bewijs zou dienen dat de mannen werkelijk bevrijd waren. Een andere 

verklaring is dat anders de demonen de mannen teveel zouden kwellen voordat ze uitgingen, 

maar het blijft speculatie. 

 

De zwijnenhoeders (die zeer waarschijnlijk geen Joden zijn want voor de Joden zijn zwijnen 

onreine dieren (Lev. 11:7)) zijn natuurlijk erg geschrokken en nemen de vlucht. Ze zijn een 

ervaring rijker maar een kudde armer. 

 

34.7 De gehele stad liep uit 

 

De hoeders hebben in de stad (het is niet duidelijk welke stad) hun verhaal gedaan en de hele 

stad liet uit Hem tegemoet (34). Maar Hij werd niet bepaald verwelkomd want ze dringen er 

bij Hem op aan hun gebied te verlaten. Er staat niet bij waarom. Zijn ze bang nog meer te 

verliezen? Zijn ze bang voor het bovennatuurlijke 3? Of is er nog een andere reden?  
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34.8 Het parallelgedeelte in Mar. 4:35-5:20 

 

De geschiedenis van de storm op het meer is praktisch hetzelfde als in Matteüs. Marcus 

vermeldt nog expliciet in vers 35 dat het op die dag (van de gelijkenissen) laat geworden was 

en dat Jezus naar de overkant wil varen. Er zijn nu ook meerdere schepen bij. Opvallend is 

ook dat er staat: 

 

36 ……en namen Hem, zoals Hij was, in het schip mede….. 

 

Het betekent gewoon dat Hij al in het schip was (de HSV vertaalt gewoon: Die al in het schip 

was). Volgens de Studiebijbel kan het ook betekenen: Moe als Hij was. 

 

Tegen de discipelen zegt Jezus volgens Marcus: 

 

Mar. 4:40…Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof? 

 

Nog meer dan bij Matteüs lijkt het erop dat Jezus verwachtte dat de discipelen met hun geloof 

de storm tot bedaren zou brengen. Marcus vermeldt ook nog in vers 41 dat ze bovenmate 

bevreesd werden.  

 

Wat betreft de bevrijding van de bezetene is Marcus veel uitgebreider terwijl er ook 

verschillen zijn. De meest belangrijke zijn: 

 

- Marcus heeft het over het land van de Gerasenen. Ger(g)asa was een andere plaats in de 

Decapolis dus dit lijkt geen probleem. 

 

- Marcus vermeldt ook nog zijn bijzondere lichaamskracht: ketenen en voetboeien werden 

door hem stukgetrokken. 

 

- Bij Marcus is er maar één bezetene terwijl er bij Matteüs twee zijn. Het lijkt me dat Marcus 

alleen de meest in het oog springende man heeft beschreven. 

 

- Marcus vermeldt dat Jezus de leidende demon vraagt naar zijn naam. Het merkwaardige 

antwoord is dat zijn naam legioen is want wij (!) zijn talrijk. Vele demonen waren dus in deze 

mens gevaren. 

 

- In Marcus wordt ook een schatting gegeven van de grote kudde zwijnen: ongeveer 

tweeduizend stuks. 

 

- Marcus vermeldt ook nog dat de bezetene, na zijn bevrijding, graag bij Jezus wil blijven 

maar dat Jezus dit niet toestaat. Hij moet in Decapolis gaan verkondigen wat er gebeurd is en 

zo is het ook gebeurd. Er staat in vers 20: Allen verwonderden zich. 

 

34.9 Het parallelgedeelte in Luc. 8:22-39 

 

In het gedeelte van Lucas dat over de storm gaat zegt Jezus tot Zijn discipelen: 

 

Luc. 8:25: Waar was uw geloof? 
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Lucas noemt ook maar één bezetene en zijn verhaal verschilt niet significant met dat van 

Marcus. 

 

 
Verwijzingen 
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035. Mat. 09:18-09:34 Het dochtertje van Jaïrus 
 

35.0 Inleiding 

 

De gebeurtenissen die hier beschreven zijn door Matteüs gaan over vier wonderen van de 

Heer Jezus: 

 

 de genezing van het dochtertje van Jaïrus (9:18-26) 

 de genezing van de bloedvloeiende vrouw (9:19-22) 

 de genezing van twee blinden (9:27-31) 

 de genezing van de doofstomme bezetene (9:32-34) 

 

De verschillende gebeurtenissen volgen elkaar blijkbaar (kijk naar de tijdsaanduidingen) vrij 

snel op. De eerste twee genezingen worden door alle drie de evangelisten beschreven, de 

laatste twee alleen door Matteüs.  Verder is er nog een probleem met betrekking tot de 

chronologie, we komen daar op terug bij de bespreking van de parallelgedeelten. 

 

35.1 Mijn dochter is zojuist gestorven 

 

De Heer Jezus is nog betrokken in een discussie over het vasten als er een overste van de 

synagoge (te Kapernaüm) naar Hem toekomt met een dringend verzoek. Hij schaamt zich 

blijkbaar niet om voor Hem te knielen (de nood is ook hoog) en Hij doet een opmerkelijke 

uitspraak. Zijn dochter (zijn enige dochter van ongeveer twaalf jaar, Luc. 8:42) is zojuist 

gestorven, maar hij gelooft dat Jezus haar weer kan opwekken (we komen in de 

parallelgedeelten terug op de verschillen met Marcus en Lucas) en de overste laat dus zien dat 

hij echt geloof in Jezus heeft. De Heer reageert direct (mogelijk zat Hij te onderwijzen) en 

volgt met Zijn discipelen deze overste. 

 

35.2 De bloedvloeiende vrouw 

 

Maar de hele gang van zaken wordt onderbroken door een vrouw die genezing nodig heeft. 

Haar bloedvloeiingen, die ze al twaalf jaar had (en haar, volgens Marcus een vermogen had 

gekost terwijl ze eerder achteruit ging),  maakten haar ceremonieel onrein (Lev. 25:12 ev.) en 

dat is dan ook mogelijk de reden dat ze van achteren tot Hem kwam en één van Zijn 

gebedskwasten (hierdoor werden de Joden herinnerd aan Gods geboden, Num. 15:38 en 39) 

aanraakte. Voor een vrome Jood is dit zeer onacceptabel: Een onreine vrouw die een rabbi 

aanraakt. 

 

Matteüs vermeldt ook de overlegging die de vrouw bij zichzelf had: 

 

21  Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. 

 

Onze God, die in het verborgene ziet (Mat. 6:4,6 en 18), zou het haar vergelden. 
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De vrouw probeert onopgemerkt te blijven, maar het mislukt (Jezus voelt kracht van zich 

uitgaan, Luc. 8:46). Marcus en Lucas beschrijven dit uitgebreider, maar het gaat Matteüs 

blijkbaar vooral om het wonder. De vrouw wordt nu gerustgesteld door Jezus. Ze kan in vrede 

heengaan, haar geloof heeft haar genezen. 

 

35.3 Het meisje slaapt 

 

Nu arriveert Jezus in het huis van de overste en Hij wordt geconfronteerd met het vele 

misbaar. Dan doet Hij een merkwaardige uitspraak: 

 

24 Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt 

 

De Heer Jezus weet best dat het meisje is gestorven en het vele misbaar bevestigt dit. Zelfs de 

armste mensen moesten tenminste twee fluitspelers huren en één klaagvrouw. Verder moest 

vanwege het warme klimaat de begrafenis dezelfde dag plaatshebben en ook al omdat een 

dode het huis onrein maakte 1.De mensen nemen Jezus woorden letterlijk, want ze lachen 

Hem uit. Mogelijk heeft Jezus de metafoor van de slaap gebruikt om daarmee aan te geven dat 

haar dood niet permanent zou zijn. 

 

35.4 Het meisje wordt opgewekt 

 

Niemand mag naar binnen behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en de moeder van 

het kind.  Jezus pakt de hand van het meisje en geeft een eenvoudig bevel: Kind sta op! 

(Talitha koem, Mar. 5:41).Matteüs geeft aan dat het kind ontwaakte terwijl Lucas vermeldt 

dat haar geest terugkeerde. Marcus en Lucas vermelden beiden dat men haar te eten zou 

geven! 

De aanwezige discipelen en de vader en de moeder van het kind krijgen ‘zwijgplicht’ 

opgelegd (Mar. 5:43, Luc. 8:56). Hier in Galilea wil Jezus niet meer opzien baren dan Hij al 

doet 2mogelijk wil Hij voorkomen dat op deze manier er veel ‘goedkope’ gelovigen komen. 

Maar hoe dan ook, Matteüs vermeldt dat de roep over deze gebeurtenis zich verbreidde in de 

gehele streek (Mat. 9:26). 

 

35.5 De twee blinden 

 

Alleen Matteüs vermeldt deze geschiedenis. Blindheid kwam veel voor in die dagen o.a., 

vanwege de slechte hygiëne 3. Ze roepen Jezus aan met Zijn Messiaanse titel: Zoon van David 

en vragen om medelijden. Aanvankelijk lijkt de Heer Jezus niet te reageren, waarschijnlijk 

omdat Hij nu nog niet wilde dat Hij als zodanig bekend zou worden (mogelijk vanwege 

politieke opstootjes omdat men van de Messias verwachtte dat Hij een bevrijder zou zijn). Pas 

als Hij het huis (waarschijnlijk dat van Petrus te Kapernaüm) is binnengegaan dan reageert 

Hij (de blinden hebben ondertussen moedig volgehouden).  

De Heer Jezus vraagt nu naar hun geloof en als ze hier positief op reageren raakt Hij hun ogen 

aan en die gaan open. Ondanks het strenge verbod van de Heer Jezus maken ze Hem toch 

bekend in de gehele streek. Ze waren dus uiteindelijk ongehoorzaam, helaas. Maar het valt 

ook niet mee om over zo’n geweldig wonder in je leven te zwijgen. 
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35.6 De doofstomme bezetene 

 

Ook deze geschiedenis wordt alleen door Matteüs vermeld.  

Onmiddellijk na de genezing van de blinden wordt een doofstomme bezetene bij Jezus 

gebracht. Doofstom wil zeggen: niet kunnen horen en slecht, tot helemaal niet, kunnen 

spreken. De kwaal wordt hier blijkbaar veroorzaakt door een boze geest en nadat Jezus deze 

geest (of geesten) heeft uitgedreven kan de doofstomme spreken (en we mogen rustig 

aannemen: ook horen). We nemen nu twee soorten reacties waar: 

 

 van de omringende mensen: zoiets is nog nooit in Israël voorgekomen 

 van de Farizeeën: Door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit. 

 

Deze laatste, duivelse reactie, zijn we al eerder tegengekomen. Interessant is het commentaar 

van de Tyndall Commentaries waarin Ladd wordt geciteerd 4: 

 

‘De schriftgeleerden leerden en er gebeurde niets. Jezus sprak en demonen vluchtten, stormen 

werden gestild, doden werden opgewekt, zonden vergeven….Zijn autoriteit in daden en 

woorden was niets minder dan de aanwezigheid van het Koninkrijk van God’. 

 

35.7  De parallelgedeelten in Marcus (5:21-43) en Lucas (8:40-56) 

 

In het voorgaande zijn al een paar zaken uit deze bijbelgedeelten aangegeven. Kortweg 

kunnen we zeggen dat zowel Marcus als Lucas de gebeurtenissen rond het dochtertje van 

Jaïris en de bloedvloeiende vrouw uitvoeriger beschrijven. Toch zijn er nog twee zaken die 

we apart bespreken: 

 

 De schijnbare verschillen tussen Matteüs enerzijds en Marcus en Lucas anderzijds 

over de gebeurtenissen voorafgaand aan Mat. 9:18 

 Was het dochtertje van Jaïrus al gestorven toen Jaïrus Jezus om hulp vroeg? Volgens 

het verhaal in Matteüs wel maar volgens Lucas en Marcus niet. 

 

Wat het eerste punt betreft merken we op dat Matteüs duidelijk een direct verband legt met 

het voorafgaande: 

 

Mat. 9:18 Terwijl Hij dit tot hen sprak, zie, een overste kwam tot Hem….. 

 

De discussie  met de discipelen van Johannes gaat dan over het vasten. 

 

Zowel bij Marcus als bij Lucas komt Jezus terug van de overkant van het meer van Tiberias 

(waar Hij de bezetenen bevrijd heeft) en dan komt Jaïrus met zijn verzoek. Deze evangelisten 

vermelden op deze plaats dus niets van een gesprek met de discipelen van Johannes.  
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Schematisch: 

 

gebeurtenis In Matteüs In Marcus In Lucas 

Terugkomst van overkant 9:1 5:21 8:40 

Genezing verlamde 9:1-8 2:1-12 5:17-26 

Roeping Matteüs 9:9-13 2:13-17 5:27-32 

Discussie vasten 9:14-17 2:18-22 5:33-39 

Ontmoeting Jaïrus 9:18 5:21 8:41 

 

Als we ervan uitgaan dat Matteüs hier chronologisch is (hij beschrijft immers zijn eigen 

roeping) dan komen we tot de conclusie dat Marcus en Lucas hier niet chronologisch zijn en 

datgene wat Matteüs beschrijft in 1:1-17 om bepaalde redenen naar voren gehaald is. Ze 

beschrijven hier dus niet de gebeurtenissen die er liggen tussen de aankomst aan de overkant 

van het meer en de ontmoeting met Jaïrus. Voor een uitvoeriger discussie over dertgelijke 

zaken zij men verwezen naar de website van xenos.org 5:  

 

Voor het tweede punt kijken we naar Mat. 9:18: 

 

18  Terwijl Hij dit tot hen sprak, zie, een overste der synagoge kwam tot Hem en viel voor 

Hem neder, en zeide: Mijn dochter is zo juist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en 

zij zal leven (NBG). 

 

We vergelijken dit met Mar. 5:21: 

 

22  En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus, en toen deze Hem zag, 

wierp hij zich neder aan zijn voeten, (NBG) 

 

en ook Luc. 8:41 en 42: 

 

41  En zie, er kwam een man, genaamd Jairus, en deze was een overste der synagoge. En hij 

viel neder aan de voeten van Jezus en smeekte Hem naar zijn huis te komen, 

42  omdat zijn enige dochter, die ongeveer twaalf jaar oud was, op sterven lag (NBG). 

 

In het eerste geval is het dochtertje al gestorven terwijl in de andere twee gevallen ze op 

sterven ligt. In alle drie de gevallen wordt de ontmoeting met Jaïrus gevolgd door het verhaal 

van de bloedvloeiende vrouw. Marcus en Lucas vermelden nog dat als Jezus nog spreekt met 

de inmiddels genezen vrouw de mededeling komt dat het dochtertje al gestorven is. 

 

Het één en ander is moeilijk met elkaar te harmoniseren. Je zou nog kunnen zeggen dat Jaïrus 

zijn smeekbede nog eens (wat gewijzigd) herhaalde toen de mededeling kwam dat zijn 

dochtertje al gestorven was 6.We kunnen dit niet uitsluiten maar dan lijkt de volgorde in het 

verslag van Matteüs geweld aangedaan. Dan wordt immers de smeekbede van Jaïrus gevolgd 

door het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Toch lijkt het er nog het meeste op dat Jaïrus 

twee smeekbeden heeft gedaan en dat Matteüs die, in zijn verslag, heeft samengevoegd tot 

één en die geplaatst heeft aan het begin van het verhaal. Zaken verkort weergeven treffen we 

wel meer bij Matteüs aan (zie bijv. 29.9). 

 

 
Verwijzingen 
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036. Mat. 13:53-13:58 Verwerping te Nazareth 
 

36.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis wordt verteld door Matteüs, Marcus en Lucas. Bij de eerstgenoemde twee 

evangelisten gaat het duidelijk om dezelfde geschiedenis, maar of het bij Lucas ook om 

dezelfde geschiedenis gaat is de vraag. De laatstgenoemde plaatst de geschiedenis aan het 

begin van de bediening van de Heer Jezus, maar het is twijfelachtig of dit qua chronologie 

klopt. Het meest waarschijnlijk lijkt het me dat het in alle gevallen om dezelfde geschiedenis 

gaat en we zullen hier bij de behandeling ook van uitgaan.  

 

Het is niet duidelijk hoeveel tijd er zit tussen de verzen 53 en 54 maar de Heer Jezus arriveert 

hier met zijn discipelen in de synagoge van Nazareth (de naam wordt door  Marcus niet 

genoemd).  

 

36.1 Hij deed daar niet vele krachten 

 

In eerste instantie wordt de Heer Jezus in de synagoge goed ontvangen. Ze zijn verbaasd over 

zijn leer en zijn wonderen. Maar tegelijkertijd beseffen ze dat Hij toch maar uit een ‘gewone’ 

familie komt. Ze kennen Zijn moeder en broers en zussen en ze weten dat Zijn vader 

timmerman is (was). Voor hun idee klopt het één niet met het ander en ze nemen aanstoot aan 

Hem (eigenlijk ergerden ze zich aan Hem). Uiteindelijk had dit tot gevolg dat ze veel zegen 

misten. De geestelijke atmosfeer was dermate geladen met ongeloof dat Hij daar niet vele 

krachten kon doen. Dat een profeet alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd is 

ondervond de Heer Jezus maar al te zeer. 

 

36.2 Het parallelgedeelte in Marcus 6:1-6 

 

Hier weer dezelfde geschiedenis. Marcus vermeldt dat de Heer Jezus daar geen enkele kracht 

kon doen, maar wel enige zieken genas door handoplegging. Mogelijk rekent Matteüs deze 

genezingen ook tot krachten omdat hij vermeldt dat de Heer Jezus daar niet vele krachten kon 

doen. Verder vermeldt Marcus nog dat Jezus zich verwondert over hun ongeloof. 

 

36.3 Het parallelgedeelte in Lucas 4:14-30 

 

Lucas geeft nog de meeste details over deze geschiedenis (vooropgesteld dat het over dezelfde 

geschiedenis gaat, de CSB plaatst overigens de geschiedenis aan het begin van de bediening 

in Galilea, zie ook 19.6). Lucas vermeldt echter niets over genezingen, maar noemt wel de 

verwondering over Jezus in de synagoge. Verder gaat hij veel uitgebreider in op de heersende 

atmosfeer van ongeloof en vermeldt ook de woede die door de preek van de Heer 

Jezus (over het ongeloof in Israël ten tijde van Elia) opgewekt werd bij de synagogegangers 

en die uiteindelijk resulteerde in een poging om Hem te vermoorden. Door een wonder van 

God gebeurt dit niet. 
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037. Joh. 05:01-05:47 De genezing te Bethesda 
 

37.0 Inleiding 

 

De eerste twee wonderen die door de apostel Johannes zijn opgetekend hebben een wat 

‘besloten’ karakter 1 : water veranderd in wijn (Joh. 2) en de genezing van de zoon van de 

hoveling (Joh. 4:46-54). Het derde wonder (een tijd later) in het Johannes-evangelie dat nu 

aan de orde is heeft echter een wat meer publiek karakter en wordt ook op de sabbat 

uitgevoerd en het is ook hier dat de officiële vervolging van de Heer Jezus door de 

godsdienstige leiders begint. 

 

De Heer Jezus gaat hier op naar een feest in Jeruzalem (waarschijnlijk: het wekenfeest: een 

feest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd en het was oorspronkelijk een oogstfeest. De 

eerstelingen van de oogst werden aan God aangeboden. Later werd het feest van het 

herdenken van het ontvangen van de Thora). Er staat niet bij dat Zijn discipelen Hem 

vergezellen. Van de bezoeken van de Heer Jezus aan Jeruzalem zijn er vijf opgetekend in de 

Bijbel, dit is alweer het derde bezoek. Het ‘klimaat’ was mogelijk al wat moeilijk voor Hem 

geworden te Jeruzalem (Hij had er ook al een tempelreiniging volbracht) maar dat belette 

Hem niet om weer naar Jeruzalem te gaan. Het was trouwens ook wettelijk voorgeschreven 

dat elke Jood van het mannelijk geslacht driemaal per jaar zou opgaan naar Jeruzalem om 

daar de drie grote Joodse feesten te vieren. Hoe de Heer Jezus dat zelf gedaan heeft, weet ik 

niet. 

 

37.1 Het bad te Bethesda 

 

De Heer Jezus komt dan bij een bad. In het Hebreeuws heeft het bad de bijnaam: Bethesda 

(dit kan zowel huis van genade als huis van schaamte betekenen). Tot voor 1888 had men dit 

bad nooit waargenomen en dat staafde een aantal geleerden in hun mening dat de Bijbel 

onbetrouwbaar was. Maar de opgravingen in dat jaar toonden aan dat dit bad wel degelijk 

bestond en de ruïneachtige onderdelen daarvan kun je nu nog bezichtigen bij de St. Anna kerk 

in Jeruzalem (plaatjes op internet). 

 

37.2 Een merkwaardige reputatie 

 

Dit bad heeft wel een heel merkwaardige reputatie. U kunt dat lezen in de verzen 3b en 4. 

Maar deze anderhalve tekst staan wel tussen haken (in de NBG-bijbel, de NBV en de GNB 

laten dit gedeelte zelfs weg) en dat betekent dat het in belangrijke oude handschriften 

ontbreekt. Sommigen vragen zich ook af of dit gedeelte werkelijk in de Bijbel thuishoort. 

Anderen denken weer dat het hier gaat om een oud volksgeloof of zelfs een occult gebeuren. 

Maar wat we er ook van mogen denken, zeker is in elk geval dat er iets gebeurde, want zo’n 

verlamde man blijft daar niet voor niets liggen. 

 

37.3 Hem zag Jezus liggen…. 
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De Heer Jezus arriveert hier in een poel van menselijke ellende. De Bijbel spreekt over een 

menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden. Wat een narigheid om dit allemaal 

te zien! En toch pikt de Heer hier precies die ene man uit, misschien wel degene die er het 

ergst aan toe is, deze was al achtendertig jaar ziek (mogelijk wist Jezus dit op 

bovennatuurlijke wijze). Waarom ziet Jezus juist hem? We weten het niet zeker. Behalve dat 

de Heer ook de massa’s ziet en met ontferming over hen bewogen is, ziet Hij ook de enkeling.  

 

Hij openbaart zich aan de Samaritaanse vrouw als de Christus 

Hij ziet Nathanaël onder de vijgenboom zitten 

Hij is met ontferming bewogen over de weduwe te Naïn die haar enige zoon verloor etc. 

Hij gaat een gesprek aan met Nicodemus  

 

Misschien zijn er nu ook hier die denken: Ziet Hij ook mij, met mijn problemen? Ik geloof dar 

er een overvloed van bijbelse gegevens is om dit aan te tonen. Een heel bekende tekst is: 

 

1 Pet.5:7:  Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  

 

En wat denkt u van: 

 

Heb. 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, 

die het heil zullen beerven? 

 

37.4 Wilt u gezond worden? 

 

Wat een vraag hè? Je zou zeggen….natuurlijk! Achtendertig jaar lang ziek en lange tijd daar 

in Bethesda, we kunnen ons goed voorstellen dat deze man het anders wil! Waarom stelt de 

Heer Jezus deze vreemde vraag? We weten het niet zeker, maar het zou kunnen zijn dat de 

zieke zich, in zekere zin, geborgen voelt door zijn ziekte (het hospitalisatiesyndroom). 

Mensen met problemen kunnen zich weleens beschermd voelen juist door hun probleem en 

zijn weinig geneigd om stappen te ondernemen om hun probleem op te lossen. 

 

Maar nogmaals, we weten het niet en deze man gaat ook niet direct in op de vraag van de 

Heer Jezus, hij geeft alleen de nood van het moment weer. 

 

37.5 Sta op, neem uw matras op, en wandel 

 

De Heer Jezus gaat niet verder hier op in maar spreekt eenvoudig zijn machtswoord: 

 

8 Sta op, neem uw matras op en wandel 

 

De Bijbel vermeldt nu eenvoudig: 

 

Joh. 5:9  En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. 

 

Zoiets geeft mij te denken. Een man, 38 jaar ziek, min of meer verlepte spieren en in een 

hopeloze omgeving en dan een paar machtswoorden van de Zoon van God en de man wordt 

direct gezond en kan, terwijl hij zijn matras draagt, zijn weg gaan. Wat een geweldig wonder!  
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Het opvallende is ook dat er hier helemaal geen sprake is van geloof van de kant van de 

verlamde. De genezing is geheel het initiatief van de Heer Jezus.  

 

37.6 De Zoon kan niets doen van Zichzelf…. 

 

Op grond van Joh. 5:19 geloof ik dat de Vader Zijn Zoon ertoe leidde om juist deze man uit te 

kiezen. Op een gegeven moment wist Jezus wat Hij kon gaan doen bij deze man. Hij vroeg 

ook van de man datgene te doen wat Hij juist niet kon: opstaan. 

 

Maar als Jezus iets gebiedt dan kunnen we het ook en het resultaat is dat de man volkomen 

gezond wordt.  Hier ligt trouwens ook een belangrijk principe. Toen Petrus Jezus op de 

golven zag wandelen sprak hij: 
 

Mat. 14:28  Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te 

komen over het water. 

29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. 

 

Ik denk dat als Petrus in zijn eigen onbesuisde enthousiasme meteen uit de boot was gekomen 

dat hij meteen gezonken was. Maar toen Jezus zei ‘Kom’ toen kon hij het ook. Hoe belangrijk 

is het om in zulke gevallen de stem van de Heer te verstaan en je niet te laten leiden door 

emotioneel enthousiasme. Degenen die de serie over genezing hebben gezien (dr. Gill) die 

weten (of kunnen weten) dat als je een bijzondere kracht/genezing wil doen in de naam van de 

Heer, heb je daar dan ook een aanwijzing voor (stap uit je boot) Bijvoorbeeld: een woord van 

wijsheid, een gave van geloof etc. Denk ook aan Joh. 13:12-14. 

 

Een ander voorbeeld. Karel Hoekendijk liep al tegen de vijftig en lag met een ernstige hartziekte 

op sterven. Geheel onverwacht kwam er een vrouw uit Bilthoven de kamer binnen en legde hem 

de handen op en bad voor genezing. Karel herstelde onmiddellijk. Later dat jaar vroeg men Karel 

te getuigen in een openbare samenkomst in Utrecht en de zaal was tot de nok toe gevuld. De neef 

van Karel was in de dienst, hij  was al acht jaar geheel verlamd. God had tot hem gesproken dat 

als hij naar Utrecht zou gaan, hij daar een man Gods zou vinden die voor hem zou bidden en dat 

hij dan gezond zou worden. Nadat Karel over Marcus 16 gepreekt had vroeg Frits Karel om 

gebed. Tot Karels en ieders grote verbazing stond Frits op van zijn stoel en was genezen. Ze 

stonden te dansen op hun stoelen, inclusief de gereformeerde ouderlingen. 

 

37.7 Sabbatschender? 

 

Het verhaal had hier kunnen stoppen en dat zou ook misschien gebeurd zijn als het geen 

sabbat was. De man droeg echter zijn matras (op het bevel van Jezus) en dat mocht volgens de 

Joden op de sabbat niet. Had God dat werkelijk gezegd? Nee, want dat zou betekenen dat de 

Zoon van God ongehoorzaam was aan Zijn eigen Vader. Maar Joodse geleerden hadden in de 

z.g. Misjna (mondelinge Thora) met commentaren 39 typen werk laten vastleggen die men op 

sabbat niet mocht doen (o.a. vuur aanmaken of uitmaken) en daar hoorde blijkbaar ook je 

matras dragen bij.  

 

Het valt ook op dat ze helemaal niet blij met de genezing op zich, het lijkt ze zelfs helemaal 

niet te interesseren. Het enige wat hen lijkt te interesseren is dat je je houdt aan hun uitleg van 

de Thora. Op deze manier maken ze waar wat ook de Heer Jezus later zegt: 
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Matteüs 23:4  Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar 

zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. 

 

Het juk van de religie, het juk van wetten en regeltjes is altijd een zwaar juk. Daarentegen 

biedt de Heer Jezus zijn juk aan dat zacht is en Zijn last die licht is. Maar om dat te ervaren 

moet u wel Zijn juk aannemen en dat betekent ook: 

 

Mat. 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die 

verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 

25  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 

leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 

 

De sabbat is ook gegeven om van te genieten, maar dan wel op Gods manier (13). De belofte 

van Jes. 58: 14 geldt als we vers 13 in praktijk brengen. Het echte genieten betekent ‘je 

verlustigen in de HERE. Hij is in staat om je uit te tillen boven de dingen van alledag en je te 

laten genieten van alles wat Hij je gegeven (zo ‘vertaal’ ik vers 14). Zie ook Pred. 2:25. 

 

In onze tijd moet je vooral ‘productief’ zijn. Maar echt geestelijk productief  ben je pas als je 

eerst bij God bent geweest. Zijn aanwezigheid verfrist je lichamelijk en geestelijk en dan kun 

je er weer een tijdje ‘tegenaan’. Ik geloof dat God de sabbat ook zo bedoeld heeft: een 

wekelijkse lichamelijke en geestelijke verfrissing. Hoe anders zou onze maatschappij eruit 

zien als dit ‘sabbatprincipe’ werd nageleefd. Hoeveel miljarden voor gezondheidszorg zouden 

er op deze manier bespaard kunnen worden! Denk ook aan de vele burn-outs! Psychische 

problemen kosten de Nederlandse maatschappij jaarlijks 20 miljard euro (ruim 3 % van de 

omvang van onze economie). Daarin zitten de kosten voor zorg, ziekteverzuim, 

productieverlies en arbeidsongeschiktheid. 

 

Ik merkte al op dat de sabbatdag gegeven werd aan Israël en hoewel we, naar mijn mening, 

niet verplicht zijn om het op de Joodse manier te vieren is het wel belangrijk dat het 

‘sabbatsprincipe’ in ons leven overeind blijft. Laten we aan dit principe vasthouden, niet op 

een wettische manier zoals bij de Farizeeën, dat geeft geen zegen, maar wel op een manier dat 

we echt rusten en wel in het bijzonder rusten bij God. De christen die regelmatig deze rust 

verwaarloost zal merken dat hij/zij letterlijk ‘moe’ wordt  en geestelijk ‘opdroogt’.  De enige 

genezing is dan ‘terug naar de Bron’. 

 

Er waren ook andere vreemde wetten in die tijd. Een daarvan was dat een vrouw op sabbat 

niet in de spiegel mocht kijken. Ze zou dan een haar kunnen zien die er uitstak en dan zou ze 

in de verleiding komen die er uit te trekken en dat zou dan werk zijn! 

 

37.8 Zondig niet meer…. 

 

Er ontstaat wat geharrewar met de Joden maar Jezus is inmiddels van de plaats verdwenen. Ik 

stel me voor dat er toch wel wat opschudding is geweest want eerst lag die man er nog en zo 

werd hij ook gekend. En nu staat hij ineens op en gaat weg! Dat kan toch niet onopgemerkt 

zijn gebleven! Ik kan me dus goed voorstellen dat er op die plaats een grote menigte gekomen 

is (vers 13) maar Jezus is inmiddels verdwenen. Hij heeft geen behoefte om in de 

schijnwerpers gezet te worden want Hij zoekt Zijn eigen eer niet. Ook bij een andere 

gelegenheid wilden ze Hem met geweld koning maken (even later in Joh. 6:15). 
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Hij zal wel koning worden, maar niet op deze manier! Zijn koningschap zal gaan via de weg 

van het kruis en zal op de aarde gerealiseerd worden als Hij terugkomt! De Heer Jezus zou 

eerst de lijdende Messias zijn (Jes. 53), maar hoevelen hadden daar in die tijd inzicht in, men 

verwachtte eerder een Messias die hen van hun vijanden zou bevrijden. Hij zou eerst Zijn 

lichaam en bloed geven voor de zonde van de wereld en opstaan uit de dood, ten hemel varen 

en later weer terugkomen en Zijn koningschap hier op aarde vestigen. En dan gaat in 

vervulling wat Jesaja al 700 jaar eerder (voor ons 2700 jaar) al had geprofeteerd (Jes. 2:2-4). 

 

Later zoekt de Heer Jezus deze man weer op (overigens ook een wonder want hoe vind je 

zo’n man in een menigte van mensen?) en Hij komt dan met een toch wel bijzonder ‘pastoraal 

advies’ (in plaats van te zeggen gefeliciteerd met je genezing of iets dergelijks) : 

 

5:14 zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome 

 

Dat wordt gezegd tegen deze man. Hij is genezen maar hij weet niet wie Jezus is en Hij heeft 

er geen idee van dat dit de Messias is en hij krijgt te horen: zondig niet meer…. Wat moeten 

we hiermee? Zegt Jezus ooit een woord teveel? Verschillende vragen komen hier naar voren: 

 

 Had de man in het verleden gezondigd en was zijn ziekte daar het gevolg van? 

 Was de man nog steeds aan het zondigen en bedoelde de Heer Jezus dat hij daarmee 

moest stoppen? 

 Wat is…iets ergers? 

 

Persoonlijk geloof ik dat ziekte het gevolg kan (!) zijn van persoonlijke zonde. Jak: 1:16: 

 

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. 

 

Door belijden kan de weg tot genezing gebaand worden (geschiedenis van vrouw in rolstoel). 

Ook bij de viering van het avondmaal stellen we dikwijls aan elkaar de vraag of het in orde is 

met God en mensen!  

 

Maar wat ook bij de man aan de hand mocht zijn (de tweede optie is de beste, zie ook de NIV 

en de NLB vertaling), hij moest in ieder geval zorgen dat het in orde kwam met God. Of hij 

ook overeenkomstig gehandeld heeft, weten we niet. Hierna gaat hij in ieder geval naar de 

Joden (wat hij beter niet had kunnen doen), want het kwam de Heer Jezus uiteindelijk op 

flinke vervolging te staan. In de ogen van de Joden was Hij nu: 

 

 een sabbatschender (Hij genas op de sabbat) 

 een godslasteraar (Hij noemde God Zijn eigen Vader) 

 

De Heer Jezus wist nu bij uitstek wat het is om een vervolgde te zijn ter wille van de 

gerechtigheid en dat NB door de geestelijke elite van die tijd.   

 

37.9 Betekenis voor ons  

 

Ik heb me ook afgevraagd wat betekent het één en ander voor ons. Tegen de man werd gezegd 

om te stoppen met zondigen opdat hem niet wat ergers zou overkomen (weer ziek worden of 

zelfs verloren gaan). Hoe is dat bij u en mij? 
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 Voor een christen is het niet normaal om door te gaan met zondigen. In Rom. 6:11  . 

staat: 11  Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar 

levend voor God in Christus Jezus. Tegelijk zegt het volgende vers: 

 

 12  Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat 

gij aan zijn begeerten (maar de begeerten zijn nog geen zonde) zoudt gehoorzamen, 

 

En als je dan toch in de fout gaat? 

 

 1 Joh. 1:9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid 

 

Dat is een leven in ware vrijheid, onder een open hemel en daar zijn we toe geroepen. 

Tegelijk heb je steeds met geestelijke strijd te maken. De duisternis zal steeds proberen ons te 

ontmoedigen, de wereld zal blijven komen met zijn vele verleidingen en je vlees zal trachten 

zich van tijd tot tijd te doen gelden. Bedenk dan de woorden van de Heer Jezus: 

 

Joh. 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem,  die draagt 

veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 

 

37.10 Jezus verdedigt Zijn optreden 

   

De verzen 19 tot en met 47 staan in het teken van de confrontatie met de Joden. Met Zijn 

claim dat God Zijn eigen Vader is heeft Hij hun woede op de hals gehaald (terwijl hun 

achterdocht al was gewekt door Zijn optreden op de sabbatten) en het is dan ook hier dat de 

vervolging goed losbreekt. Hij laat nu aan Zijn tegenstanders zien wat de relatie met Zijn 

Vader verder betekent. De volgende zaken vallen op: 

 

 De afhankelijkheid van de Vader 

 

Deze afhankelijkheid wordt expliciet beleden in de verzen 19 en 30. Alles wat de Zoon doet 

(inclusief het oordelen) doet Hij in afhankelijkheid van de Vader. Hij zoekt steeds de wil van 

de Vader. Deze verzen hebben ons veel te zeggen. Kennen wij ook deze afhankelijkheid in 

alles wat we op geestelijk niveau ondernemen? Zonder Jezus kunnen we niets doen (Joh. 

15:5). 

 

 Zowel de Vader als de Zoon hebben leven in Zichzelf (26) 

 

De Zoon heeft dit ontvangen van de Vader. Zowel de Zoon als de Vader doen leven wie zij 

willen (21, 27-29). In vers 21 is er sprake van opwekken van doden zoals ook in vers 25. Hier 

worden ook twee opstandingen genoemd: die van de rechtvaardigen en die van de 

onrechtvaardigen. Deze twee opstandingen lijken, qua tijd, zo’n duizend jaar uit elkaar te 

liggen. De eerste opstanding vindt plaats bij de wederkomst van de Heer Jezus (1 Tes. 4:16) 

en de tweede aan het eind van het Vrederijk (Opb. 20:11-15). Vers 25 kan ook weer uitgelegd 

worden als het opwekken van doden, maar ook als het opwekken van geestelijke doden 

(vergelijk vers 24 en het ‘is nu’ in vers 25). 

 



Hoofdstuk 37                                                    037. Joh. 05:01-05:47 De genezing te Bethesda 

Het leven van Jezus                                          037                                                                 174 

 

Het eerste item is niet strijdig met het tweede item. Hoewel de Zoon leven heeft in Zichzelf 

blijft er toch een volmaakte samenwerking met de Vader 

 

 Het gehele oordeel is aan de Zoon gegeven (22) opdat allen de Zoon eren gelijk zij de 

Vader eren, maar ook omdat Jezus de Zoon des Mensen is (27). Jezus weet uit 

ervaring wat het is om mens te zijn. 

 

 De Heer Jezus heeft twee belangrijke getuigen (het getuigenis van Hemzelf was 

volgens de Joodse wet niet geldig): het getuigenis van Johannes de Doper (33,34 en 

35) maar dat hebben ze uiteindelijk toch niet aanvaard, maar bovenal het getuigenis 

van de Vader zelf (32, 36 en 37). Dit getuigenis kwam zowel door de werken die Hij 

deed alsook de woorden die de Vader sprak (Mat. 3:17). 

 

 In feite was er nog een getuigenis: het getuigenis der Schriften (39).  

 

De Joden hadden de Messias moeten herkennen als ze de Schriften gekend en begrepen 

zouden hebben (39 en 40). In de verzen 38 tot en met 44 worden drie, onderling 

samenhangende, redenen gegeven waarom hun innerlijk ‘op slot’ bleef:,  

 

o Zijn woord was niet blijvend in hen (gevaar van oppervlakkige bijbelstudie) 

o Ze hadden de liefde Gods niet in zichzelf (dus ook geen liefde voor de 

waarheid) 

o Ze hadden eer van elkaar nodig in plaats van de eer van God te zoeken (direct 

gevolg van het tweede item, immers: je moet toch ergens je ‘opbouw’ vandaan 

halen). 

 

Ze beriepen zich op de geschriften van Mozes (de Thora), maar die geloofden ze ook niet 

want anders hadden ze hieruit de Messias wel herkend. 

Nog één opmerking. Het zal de ‘vrome’ Joden vreemd in de oren geklonken hebben dat ze de 

Vader niet eerden (23). Naar hun eigen opvattingen waren ze echte vereerders van God en 

hielden ze zich aan allerlei wetten. Hoe groot kan geestelijke blindheid zijn! 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Warren W. Wiersbe, The Wiersbe Bible Commentary NT, Colorado Springs 2007, U.S.A., pag. 243 
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038. Mat. 09:35-11:1 Uitzending van de apostelen 
 

38.0 Inleiding 

 

Marcus en Lucas behandelen de uitzending van de twaalf discipelen gedurende de bediening 

van de Heer Jezus op een beknopte manier terwijl Matteüs hier veel meer aandacht aan 

besteed omdat hij bijzonder geïnteresseerd is in de zendingsopdracht van de kerk (Mat. 28:18-

20) . 

 

De uitzendingsrede van de Heer Jezus wordt weleens gezien als de tweede grote leerrede van 

de Heer Jezus in het Matteüs-evangelie. Je zou er vijf kunnen onderscheiden: 

 

nr. korte benaming waar (Mat.)? korte inhoud 

1 bergrede 5:1-7:28 leven in het Koninkrijk 

2 uitzendingsrede 10:1-11:1 verkondiging van het Koninkrijk 

3 gelijkenis zaaier 13:1-52 groei van het Koninkrijk 

4 zonde en vergeving 18:1-35 zonde en vergeving in het Koninkrijk 

5 rede over de laatste dingen 24:1-25:46 voltooiing van het Koninkrijk op aarde 

 

 

De verzen 35 tot en met 38 zou je kunnen zien als een inleiding op de uitzendingsrede in 

hoofdstuk 10.  De volgende zaken vallen op: 

 

 De Heer Jezus doet het eigenlijke werk en Zijn discipelen gaan als leerlingen mee 

(35). Dit laatste staat er trouwens niet bij. 

 Drie hoofdactiviteiten van de Heer Jezus: 

o verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk 

o leren in hun synagogen 

o genezingen doen van alle ziekte en alle kwaal (meer algemeen: lichamelijke 

zwakte). Dit omvatte zonder twijfel ook bevrijdingen. 

 Zijn motivatie: innerlijke ontferming. De schapen zijn voortgejaagd en afgemat. 

 Zijn doel: De oogst binnenhalen. De mensen moeten het Koninkrijk Gods binnengaan, 

daar vinden ze vrede en rust en zijn ze verzoend met God. 

 Zijn nood: meer arbeiders  

 Zijn opdracht: God bidden om meer arbeiders voor de oogst. God geeft dus niet 

automatisch de benodigde arbeiders 

 

Nu gaat de Heer Jezus instructies geven voor de apostelen die Hij uitzendt. De geestelijke 

principes achter de instructies blijven onverminderd geldig tot op de dag van vandaag. Een 

aantal zaken hebben echter betrekking op de specifieke situatie van die tijd en geen directe 

betekenis voor ons. Een voorbeeld van het laatste zijn de verzen 5 en 6. 

 

38.1 Wie zijn de werkers?(2-5) 

 

De namen van de twaalf apostelen (gezondenen) worden hier gegeven. Het gaat hier niet om 

hun keuze, die is al eerder geweest (Mar. 3:13-15, Luc. 6:13), maar om hun uitzending. Uit 
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Mar. 6:7 weten we dat ze twee aan twee uitgezonden werden. Vooral Petrus, Jakobus en 

Johannes (de laatste twee zijn de zonen van Zebedeüs) zijn bekend geworden. Zij behoorden 

tot de binnenste groep van de discipelen. Van de andere discipelen, uitgezonderd Judas 

Iskariot, weten we veel minder.  

 

De opdracht om uit te gaan wordt via de discipelen gegeven aan de gemeente wereldwijd: 

 

Mat. 28:19  Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam 

des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u 

bevolen heb. 

20  En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. 

 

Dit betekent niet dat iedere discipel geroepen is ‘ergens anders’ naar toe te gaan. In de brieven 

van Paulus lezen we niets over een dergelijk bevel. De meesten zullen Jezus dienen binnen de 

lokale gemeente. Ook op deze manier kun je delen in de grote opdracht. 

 

38.2 De opdracht voor de werkers (1,7,8) 

 

De opdracht is om boze geesten uit te drijven, alle ziekte en kwaal te genezen, melaatsen te 

reinigen, doden op te wekken en het Koninkrijk Gods te prediken.  

 

Deze opdracht werd in het bijzonder gegeven aan de apostelen van de Heer Jezus. Geldt dit nu 

ook nog voor de gemeente heden ten dage? In het algemeen geloof ik dit zeker, hoewel er 

relatief weinig christenen grote wonderen  doen (zoals het opwekken van doden). In Mar. 

16:17 staat:  

 

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten 

uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 

18  slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen 

schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

 

38.3 Het werkgebied van de werkers (5,6) 

 

Het werkgebied van de apostelen was in eerste instantie zeer beperkt: ze moesten zich 

begeven tot de verloren schapen van het huis Israëls en niet een stad van de Samaritanen 

binnengaan of op een weg naar de heidenen gaan (5). Ook de Heer Jezus zou later zeggen dat 

Hij slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls (Mat. 15:24). Later, na 

het ontvangen van de Heilige Geest, zou hun werkgebied vergroot worden tot het uiterste der 

aarde (Hand. 1:8). 

Hetzelfde geldt nu voor de gemeente van de Heer Jezus wereldwijd.   

 

38.4 De verzorging van de werkers (9-11) 

 

De verzorging van de werkers is vanuit menselijk oogpunt minimaal. Ze mogen niets extra’s 

meenemen. Ook geen extra staf en sandalen (de nadruk op extra, anders ontstaat een 

tegenstrijdigheid met Mar. 6:8,9). Als ze veel zouden meenemen zou dit waarschijnlijk geen 
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goede indruk maken op de dorpen en steden die ze zouden bezoeken. Ze moesten erop 

vertrouwen dat God via de mensen zou voorzien in het nodige (de arbeider is zijn voedsel 

waard). Ook voor hun onderdak zouden ze zijn aangewezen op betrouwbare mensen. Ze 

moesten verder niet in een plaats van adres veranderen, maar op één plaats blijven totdat ze 

uit dat dorp of die stad zouden vertrekken. 

 

Het principe dat God zorgt voor de door Hem uitgezonden werkers blijft natuurlijk 

onverminderd geldig. Natuurlijk hoeft dat nu niet te betekenen dat ze geen planning mogen 

maken voor onderhoud en onderdak. De verzen 9, 10 en 11 golden in het bijzonder voor de 

apostelen die door de Heer waren uitgezonden. 

 

38.5 Het al of niet ontvangen van de werkers (12-15, 40-42) 

 

Een bijzondere test is die van de vredegroet. Jouw vredewens kan al of niet aanvaard worden 

en dat moet op de één of andere manier te merken zijn.  

Het kan zelfs zo ver gaan dat een bepaalde stad of dorp je niet wil ontvangen. Het zal dan 

voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad. Dit is 

een hele boute uitspraak. We moeten hierbij er echter van uitgaan dat het ontvangen van veel 

licht ook een des te grotere verantwoordelijkheid betekent. De inwoners van een dergelijke 

stad wacht een zwaarder oordeel omdat ze zondigen in het licht van de waarheid (ook door de 

bovennatuurlijke tekenen).  

 

De verzen 40, 41 en 42 gaan weer over het ontvangen van Gods dienaren. Als ze op een 

goede manier ontvangen worden (Gods werkers waardig) dan is er loon voor de ontvangers. 

Blijkbaar is er gradatie in de beloning. Zelfs een beker koud omdat iemand een discipel van 

de Heer Jezus is geeft al loon bij God. 

 

De Heer Jezus werd te Nazareth niet als een profeet ontvangen (Mat. 13:53-58). Hij kon daar 

ook weinig doen en de bewoners misten de zegen van veel genezingen en bevrijdingen. 

 

38.6 Tegenstand voor de werkers (16-33) 

 

De Heer Jezus wil Zijn discipelen ook voorbereiden op tegenstand (die vaak verder gaat dan 

alleen maar het ‘niet ontvangen worden ’in het vorige gedeelte). Een flink deel van de 

uitzendingsrede is hieraan gewijd. 

 

Ze worden als schapen gezonden te midden van wolven (zegt iets over vijandigheid). Ze 

zullen wijs en voorzichtig moeten zijn (geen nodeloze provocaties) en verder kinderlijk zuiver 

in hun optreden. Ze zullen erop moeten rekenen dat de voor gerechten gedaagd worden en 

geselslagen zullen ontvangen. Tegelijk zal hierdoor een gelegenheid tot getuigenis ontstaan 

(18). In het boek Handelingen vinden we hier meer dan één voorbeeld van. Ze hoeven zich 

geen zorgen te maken over wat ze moeten zeggen omdat de Heilige Geest hen zal inspireren 

(20). De vervolging kan er zelfs op uitlopen dat kinderen hun ouders ter dood zullen brengen 

en broeders elkaar zullen overleveren. Er zal een wijdverspreide haat zijn tegen de 

volgelingen van Jezus. Ze zullen beproefd worden en zij die volharden tot het einde zullen 

behouden worden. 
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Een dergelijke situatie zal er zich voorgedaan hebben in Israël tot AD 70 maar ook in de 

eeuwen daarna in vele landen en wel (in het bijzonder) tot aan de dag van vandaag. Je zou dus 

kunnen zeggen dat de Heer Jezus hier ook profetisch spreekt. 

 

Vers 23 is een wat moeilijk vers waar verschillende uitleggingen voor bestaan. Het eerste 

gedeelte van dit vers is duidelijk: Blijf niet te lang in een stad als je daar vervolgd wordt, je 

verknoeit gewoon je tijd. De moeilijkheid zit in het tweede deel van het vers. Het zou het 

volgende kunnen betekenen: 

 

 Nog voordat de discipelen alle steden zijn rondgekomen zullen ze weer een 

ontmoeting met Jezus hebben zoals in zoals in Joh. 20: 19-23. Een soort bemoediging 

van: Houdt vol, je zult Mij weer zien. 

 Nog voordat de discipelen alle steden zijn rondgekomen (en ook de generaties 

discipelen na hen) zal Jezus teruggekomen zijn in heerlijkheid. Als Jezus  is 

teruggekomen en het evangelie gepredikt is aan alle volkeren dan zal het evangelie 

ook aan de gehele Joodse natie zijn gebracht. 

 

Beide opvattingen zijn mogelijk 1. Verder zijn er nog verschillende andere (minder 

waarschijnlijke) uitleggingen. 

 

In de verzen 24 tot en met 33 gaat het grotendeels over ‘vrees’. De omstandigheden onder 

vervolgingen kunnen gemakkelijk leiden tot vrees bij de vervolgde discipelen en ze moeten 

verwachten geen betere behandeling te krijgen dan hun Meester (die ervan werd beschuldigd 

dat hij de werken deed door de macht van satan). Ze worden opgeroepen om niet te vrezen en 

wel om de volgende redenen: 

 

 De geheimenissen van het Koninkrijk moeten bekend gemaakt worden. Vrees bij de 

discipelen zou dat kunnen verhinderen (27) 

 Vrees voor mensen spant een strik en is onterecht. Mensen kunnen niet meer dan het 

lichaam doden en daarna is hun rol uitgespeeld. De enige ware en gezonde vrees is de 

vrees voor Hem die macht heeft om lichaam en ziel te verderven in de hel (28)  

 Gods zorg voor de discipelen blijft en zeker ook onder zware omstandigheden (29,30 

en 31) 

 Vrees zou kunnen leiden tot verloochening van Jezus en dat zou ernstige gevolgen 

kunnen hebben (32, 33) 

 

38.7 Mogelijke misvattingen bij de werkers (34-36) 

 

Jezus maakt Zijn discipelen duidelijk dat Zijn komst hier op aarde geen vrede zal brengen 

maar het zwaard. Het evangelie van de Heer Jezus gaat verdeeldheid scheppen, ook binnen 

families en gezinnen. Sommigen zullen de boodschap aanvaarden, anderen weer niet. De 

vrede die Zijn boodschap wel zal brengen voor degenen die de boodschap aanvaarden is vrede 

met God. 

 

38.8 Prioriteiten voor de werkers en bekeerlingen (37-39) 
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De verzen 37 tot en met 39 volgen op  het gedeelte 34 tot en met 36 en zijn kernverzen voor 

elke ware volgeling van de Heer Jezus. Het is niet alleen zo dat de Heer Jezus steeds de eerste 

plaats moet hebben in ons leven, maar we moeten ook ons kruis (dagelijks) opnemen en ook 

ons leven verliezen om Zijnentwil. Het kruis was in die tijd een wrede straf voor een ter dood 

veroordeelde, deze moest zelf Zijn kruis naar de executieplaats dragen.  

Voor ons betekent het praktisch in ieder geval een steeds  ‘in de dood geven ’ van onze oude, 

van nature, egocentrische natuur, zodat Christus zijn opstandingsleven in ons kan leven. In 

deze zin verliezen we ons leven om Zijnentwil en vinden we het ware leven in Hem: 

 

Gal. 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar 

Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 

Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

 

We kunnen aan vers 39b ook een meer letterlijke (eschatologische) betekenis geven. Velen 

hebben hun leven letterlijk gegeven ter wille van de naam van Jezus. Ze zullen deel krijgen 

aan een betere opstanding (Heb. 11:35). 

 

38.9 Prediken in hun steden 

 

11:1 lijkt logischer bij hoofdstuk 10 te horen maar is toch gevoegd bij hoofdstuk 11 omdat 

Johannes de Doper (in hoofdstuk 11) vanuit de gevangenis hoorde van de werken van 

Christus. De Heer Jezus gaat nu prediken en leren (dat deden de discipelen niet) in steden in 

Galilea waar Hij al eerder was geweest om het onderwijs daar voort te zetten 2. 

 

38.10 Het parallelgedeelte in Mar. 6:7-13 

 

Dit gedeelte is een verkorte weergave van de uitzendingsrede in Mat. 10. Marcus vermeldt er 

nog bij dat ze predikten dat zij zich zouden bekeren. Ook noemt hij nog het uitdrijven van 

boze geesten en het zalven van zieken met olie gevolgd door genezing (Mar. 10:12). 

 

38.11 Het parallelgedeelte in Luc. 9:1-6 

 

Ook hier staat (evenals in Marcus) dat Jezus de discipelen twee aan twee uitzond. Verder 

heeft Lucas het over dat ze overal het evangelie predikten (bij Marcus was het dat ze zich 

zouden bekeren) en genezingen deden. 

  

 
Verwijzingen 

 

1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 

 

2.  Studiebijbel, Mat 11:1, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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039. Mat. 14:01-14:12 Dood van Johannes de Doper 
 

39.0 Inleiding 

 

 

In die tijd (een tijdsaanduiding die je 

wel meer bij Matteüs tegenkomt) 

hoorde Herodes (Antipas) wat van 

Jezus verteld werd. Herodes Antipas 

was een zoon van Herodes de Grote 

(de kindermoordenaar). Na zijn dood 

werd zijn gebied verdeeld onder drie 

zonen. In het kaartje hiernaast is het 

één en ander aangegeven. 

Zowel Matteüs als Marcus verhalen 

de geschiedenis van de 

gevangenneming en onthoofding van 

Johannes als een flashback terwijl 

Lucas het in twee delen vertelt. Het 

eerste deel plaatst hij voor het begin 

van de bediening van de Heer Jezus. 

 

 

39.1 Herodes bijgelovig 

 

Geloofde Herodes werkelijk dat Johannes de Doper uit de doden was opgewekt? Dit geloof 

was in die tijd algemener (Mar. 6:14, Luc. 7:9). Het lijkt er wel op! Mogelijk werd dit geloof 

ook ingegeven door het feit dat het volk zeer afkeurend reageerde op de onthoofding (aldus de 

Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus) terwijl ook het nemen van de vrouw van zijn 

broer hem behoorlijk aangerekend zal zijn (het ging rechtstreeks in tegen de Joodse wet).  

 

39.2 De onthoofding van Johannes 

 

De gevangenneming van Johannes was een gevolg van de vermaning die Herodes van hem 

kreeg over het ‘stelen’ van Herodias. Hoewel Herodes Johannes zeer respecteerde (Mar. 6:20) 

en hij er ook bedroefd om werd (Mat. 14:12) gaf hij toch bevel Johannes te laten onthoofden. 

Het executiebevel was het rechtstreeks gevolg van het sterk manipulerende gedrag van zijn 

gestolen vrouw en haar mooie dochter. Ze slaagden erin het geweten van Herodes (of wat 

daar nog van over was) te ‘overrulen’ en hem zijn macht (via een dwaze eed) te laten 

misbruiken. De kracht (in dit geval destructief) van  verleidelijke vrouwen.  

De discipelen van Johannes kregen toestemming het lijk weg te halen en te begraven. 

 

39.3 Het parallelgedeelte in Mar. 6:14-29 
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Marcus geeft een wat uitgebreider verslag van de gebeurtenissen rond de dood van Johannes 

de Doper dan Matteüs. Hier lezen we ook duidelijk dat Herodes veel respect had voor 

Johannes en dat hij hem zelfs gaarne hoorde (Mar. 6:20). Het feest dat Herodes gaf ter 

gelegenheid van zijn verjaardag was blijkbaar zeer uitgebreid (vers 21). 

 

39.4 Het parallelgedeelte in Luc. 3:19 en 20 en 9:7-9 

 

Over het eerste deel hebben we al iets gezegd. Lucas vermeldt trouwens niet expliciet dat 

Herodes geloofde dat Johannes uit de doden was opgewekt. Wel dat Herodes pogingen deed 

om Hem te zien te krijgen.
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040. Mat. 14:13-14:21 De eerste wonderbare spijziging 
 

40.0 Inleiding 

 

Alle vier de evangelisten vermelden 

de geschiedenis van de eerste 

wonderbare spijziging en de eerste 

drie plaatsen deze geschiedenis na 

het bekend worden van de dood van 

Johannes de Doper. Dit is ook de 

directe reden dat de Heer Jezus zich, 

met zijn discipelen, terugtrekt (via 

een schip) naar Betsaïda dat aan de 

noordzijde van het meer van Tiberias 

ligt (Luc. 9:10). Hier is Hij uit het 

gebied van Herodes Antipas en in het 

meer veilige gebied van de viervorst 

Filippus. Ongetwijfeld zal Hij ook 

behoefte hebben gehad om de dood 

van Johannes de Doper te verwerken. 

Een andere reden om zich terug te 

trekken was dat de apostelen 

terugkwamen van hun missie (zie 

vorige hoofdstuk) en behoefte 

hadden rust en verwerking (Mar. 

6:30, Luc. 9:10). 

 

40.1 De rust is van korte duur 

De rust is echter van korte duur. Matteüs vermeldt dat de mensen hoorden  dat Hij zich 

terugtrok en dat de mensen Hem te voet volgden uit de steden en al vrij spoedig ziet Hij weer 

een grote groep mensen (Mat. 14:13 en 14). Marcus vermeldt iets dergelijks (Mar. 6:33 en 34) 

en ook Lucas (Luc. 9:11). Johannes (Joh. 6:2) geeft ook de hoofdreden aan waarom de 

mensen Hem volgden. Ze zagen de tekenen die Hij aan zieken verrichte.  

 

40.2 Met ontferming bewogen 

 

Mat. 14:14 vermeldt dat Jezus met ontferming over hen bewogen was en hun zieken genas. 

Marcus vermeldt ook dat Hij met ontferming over hen bewogen was als schapen die geen 

herder hadden en Hij begon hen vele dingen te leren. Onderwijs als antwoord op de nood van 

de mens! Vele herders in die tijd waren valse herders. De gevestigde geestelijkheid had geen 

echt antwoord op de nood van die tijd.  

Lucas vermeldt dat Hij tot hen sprak over het Koninkrijk Gods en dat Hij gezond maakte 

degenen die genezing nodig hadden (Luc. 9:11). 
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40.3 Zend de mensen weg om eten voor zich te kopen 

 

In al de drie synoptische evangeliën zijn het de discipelen die Jezus er op attent maken dat het 

tijd is voor de avondmaaltijd en dat de mensen nu wel weggezonden moeten worden on 

hiervoor voorzieningen te treffen (de plaats is eenzaam). De evangelist Johannes geeft weer 

andere details. Hij merkt twee zaken op: 

 

 Het feest der Joden, het Pascha, was nabij (Joh. 6:4) 

 

Normaal zou Jezus naar Jeruzalem gaan. Dat deed Hij nu niet vanwege de toegenomen 

vijandigheid. Johannes wil echter iets meer zeggen dan een gewone tijdsaanduiding. De 

Studiebijbel 1 zegt daarover het volgende: 

 

“Hij zegt daarmee ook iets betreffende de inhoud van de nu volgende wonderbare spijziging: 

de paasmaaltijd was het hoogtepunt van de joodse Pascha-viering en Jezus wil Zelf op deze 

wijze de mensen die tot Hem komen, een maaltijd bereiden. Deze maaltijd gaat even later 

over in Jezus’ toespraak over het Brood des Levens (vs.26-59), over de verlossing die veel 

verder voert dan de verlossing uit Egypte (waar het joodse Pascha immers aan herinnerde!).” 

 

 Jezus stelt Filippus een vraag om Hem op de proef te stellen (Joh. 6:5-7) 

 

Het lijkt logisch dat de Heer Jezus het aan Filippus vraagt, want Filippus kwam uit de 

omgeving van Betsaïda. De Heer Jezus lijkt het  geloof van hem (en mogelijk ook van de 

andere discipelen) op de proef te stellen. Ze waren al eerder getuige geweest van een 

wonderbaarlijke voorziening in hetgeen nodig was namelijk: Het water dat in wijn veranderd 

werd op de bruiloft te Kana (Joh. 2:2-11). Zouden ze nu ook iets van Jezus verwachten? Was 

hun geloof inmiddels gegroeid? Blijkens de antwoorden van Filippus en Petrus lijkt het er niet 

erg op. 

 

De drie synoptici vermelden dat er vijf broden en twee vissen ‘beschikbaar’ zijn. Maar wat 

betekent dat voor vijfduizend man, vrouwen en kinderen niet meegerekend (Mat. 5:21)?   

 

40.4 Het eigenlijke wonder 

 

De mensen moeten nu gaan zitten in groepen van 50 of 100 en de Heer deelt de vijf broden en 

de twee vissen (het bezit van een jongen, Joh. 5:9) uit via de discipelen. Op deze manier 

gaven de discipelen de mensen te eten (Mat. 14:16). Iedereen eet tot verzadiging toe en het 

overschot, twaalf manden vol, wordt opgeraapt en verzameld.  

Opmerkelijk is ook Mat. 14:19, waar wordt gesproken over: opzien naar de hemel, de zegen 

uitspreken, het brood breken en het uitdelen. Het was in Joodse kringen een dagelijks ritueel 

en het zal ook zo gebezigd zijn bij Jezus en de discipelen. Het komt ook voor (met kleine 

variaties) in alle zes bijbelgedeelten over de twee wonderbare spijzigingen en ook in alle vier 

gedeelten over het laatste avondmaal (incl. 1 Kor. 11:23, 24) en de maaltijd te Emmaüs (Luc. 

24:30). Zowel de wonderbare spijziging alsook het laatste avondmaal wijzen vooruit naar het 

grote feest waar de Heer Jezus de gastheer zal zijn van al de zijnen 2. 
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40.5 De profeet, die in de wereld komen zou 

De mensen komen nu tot de conclusie dat Jezus de profeet moet zijn die in de wereld komen 

zou. Ze zullen daarbij gedacht hebben aan Deut. 18:15 en mogelijk zullen ze in Hem ook de 

Messias gezien hebben. Dat is Hij ook inderdaad, alleen hadden zij een Messias op het oog 

die hen bevrijden zou van het Romeinse juk. 

 

40.6 Ze wilden Hem koning maken 

Ze willen Hem dan ook met geweld koning maken. Hij was voor hen degene die voorzag in 

hun noden en dat zou een ideale koning zijn en zeker als Hij ook nog hun bevrijder zou zijn. 

Dat Hij eerst een lijdende Messias zou zijn om de zonden van de wereld te verzoenen, 

daarvan zullen ze geen benul hebben gehad.  

 

40.7 De parallelgedeelten 

 

Zoals gezegd vinden we de geschiedenis van de eerste wonderbare spijziging bij alle vier de 

evangelisten. In het bijzonder lijken de verslagen van de drie synoptici veel op elkaar (Mat. 

14:13-21, Mar. 6:30-44, Luc. 9:10-17). Johannes (Joh. 6:1-15) geeft wat andere details. De 

verzen 14 en 15 komen niet bij de andere evangelisten voor. 

 
 

Verwijzingen 
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041. Mat. 14:22-14:33 Het is een spook 
 

 

41.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis is opgetekend door Matteüs, Marcus en Johannes. De laatste is nog de 

meest summiere. Uit Luc. 9:10 weten we dat de wonderbare spijziging plaatsvond in de buurt 

van een stad Betsaïda. Maar in Mar. 6:45 lezen we juist dat Jezus de discipelen dwong in het 

schip te gaan en Hem vooruit te varen richting Betsaïda. Dit lijkt tegenstrijdig, maar het wordt 

opgelost door aan te nemen dat er twee Betsaïda’s waren. De eerste Betsaïda (ook wel 

Betsaïda Julias genoemd) lag in het gebied van de viervorst Filippus. In de buurt hiervan vond 

de wonderbare spijziging plaats. Het andere Betsaïda (van Galilea) moet in de buurt van 

Kafarnaüm gelegen hebben. De apostelen Petrus, Andreas en Filippus kwamen uit deze 

plaats.  

 

Uit Joh. 6:15 weten we dat de mensen Jezus (een politieke) koning wilden maken en dat Hij 

zich toen terugtrok in het gebergte. Mat. 14:22 vermeldt dat Hij zich terugtrok om te bidden. 

De discipelen waren al eerder weggezonden in een schip. De Heer had hen direct gedwongen 

om zonder Hem in het schip te gaan en uit te varen naar de overkant. Mogelijk heeft de Heer 

deze actie ondernomen om de discipelen te vrijwaren van de invloed van de enthousiaste 

menigte die Hem mogelijk als een bevrijder zagen. Maar de Heer wilde hen ook een les leren. 

Ook nu zou er weer een soort storm opsteken, maar nu was Jezus er niet bij zoals bij de 

oversteek naar het land van de Gerasenen (Mar. 4:35-41). Hoe zouden ze nu reageren? 

 

41.1 De wind is tegen 

 

Ook al zendt Jezus je vooruit dan betekent dat niet automatisch dat je de wind mee hebt. 

Integendeel, zouden de discipelen ondervinden. Het schip werd geteisterd door de golven, 

want de wind was tegen en bij het vallen van de avond was het schip al vele stadiën van het 

land verwijderd. Toen ze zo’n 25 of 30 stadiën (1 stadie = 185 m, ze hadden dus zo’n 5 km 

afgelegd) geroeid hadden zagen ze Jezus (Joh. 6:19), hoewel ze Hem in eerste instantie voor 

een spook aanzagen. Mat. 14:25 vermeldt dat Hij in de vierde nachtwake tot hen kwam. 

Volgens de Studiebijbel 1 wordt hier een wachtindeling overgenomen uit oude tijden (een 

vierdeling: avond (18-21 uur), middernacht (21-24 uur), hanengekraai (24-3 uur) en ochtend 

(3-6 uur)). Als we de tijdsaanduiding van vers 23 in acht nemen dan komen we tot de 

conclusie dat de Heer Zijn discipelen toch zeker zo’n 6 uur ‘alleen’ heeft gelaten (van 9 uur 

’s-avonds tot 3 uur ’s-nachts). De Heer zal in die tijd veel gebeden hebben (waar was Zijn 

rusttijd?) en de discipelen veel geroeid. Marcus vermeldt (Mar. 6:48) dat ze zich aftobden om 

vooruit te komen, hun gemiddelde snelheid is een stuk lager geweest dan de wandelsnelheid. 

We kunnen ons afvragen hoe Jezus dit zag. Hij was immers ver van hen verwijderd en het 

was donker en ook nog slecht weer. Zonder twijfel gaat het over een ‘bovennatuurlijk zien’. 

 

41.2 Het is een spook 
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Alle drie de evangelisten vermelden dat de discipelen bevreesd werden toen ze ‘iets’ over het 

water zagen komen aanlopen (ook bepaald geen alledaagse ervaring). Ook in het OT vinden 

we al aanwijzingen dat God op het water wandelt 2: 

 

Job 9:8  Hij spant geheel alleen de hemel uit, en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee. 

 

Eigenlijk laat de Heer Jezus hiermee zien dat Hij ook God is en dat Hij volkomen heerst over 

de elementen van de natuur. 

 

Matteüs en Marcus geven aan dat ze Hem, in eerste instanti, voor een ‘spook’ aanzagen. 

Opvallend is ook dat Hij hen in ook wilde voorbijgaan (Mar. 6:48). Ook hier een vergelijking 

met het OT 3: 

 

 Ervaring van Mozes die vraagt Gods heerlijkheid te zien: 

 

Ex. 33:19  Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN 

voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij 

ontferm. 

20  Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven. 

21  De HERE zeide: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan; 

22  wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand 

bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan. 

23  Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht 

zal niet gezien worden. 

 

 Mozes is op de berg om twee nieuwe stenen tafelen in ontvangst te nemen: 

 

Ex.34:6  De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en 

genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, 

 

 Ervaring van Elia: 

 

1 Kon. 19:11  En hij sprak: Ga uit en treed op dezen berg voor de ogen des Heren. En zie, de 

Heer ging voorbij; en een grote en sterke wind, die de bergen scheurde en de steenrotsen 

verbrak, ging voor den Heer uit; doch de Heer was in dien wind niet. En na dien wind kwam 

er ene aardbeving, doch de Heer was in die aardbeving niet. 

 

Uit deze voorbeelden blijkt duidelijk dat de Heer Jezus ook JWHW is. Mogelijk is dit ook al 

aanwezig in het antwoord dat de Heer Jezus geeft: 

 

Mat. 14:27  Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet 

bevreesd! 

 

In het Grieks staat er voor ‘Ik ben het’  ἐγὼ εἰμι, ( egō eimi) ofwel ‘Ik ben’. Deze twee 

woorden drukken de zelfopenbaring van God uit. Het ‘spook’ blijkt niemand minder te zijn 

dan de Heer Jezus zelf. 

 

We kunnen ons de vraag stellen of de vrees van de discipelen terecht was. Menselijk was het 

in elk geval! Maar was het ook niet een uiting van ongeloof? In zekere zin wel. De Heer had 

al eerder Zijn nabijheid doen blijken en de discipelen zouden nog veel moeten leren. 
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41.3 De reactie van Petrus 

 

Alleen Matteüs heeft het gedeelte over de actie van Petrus (28-31). Spontaan als altijd 

reageert hij op de nieuwe situatie (evenals in Joh. 21:7). Eerst was er ongeloof, nu is er 

geloof. Terecht wacht hij het ‘kom’ van Jezus af (zonder dit woord van Jezus zou er sprake 

zijn van aanmatiging) en loopt hij over het water naar Jezus toe! Maar het kleinste beetje 

twijfel (doordat hij op de wind ging zien en niet meer op Jezus (!)) was al voldoende om hem 

te doen zinken. Maar Jezus is aanwezig en steekt hem de hand toe en spreekt de woorden die 

ook nu nog in vele situaties doorklinken: 

 

14:31 Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? 

 

41.4 De wind ging liggen 

 

Ze klommen bij hen in het schip en de wind ging liggen. Zowel Matteüs als Marcus 

vermelden dit opvallende feit. Johannes vermeldt hier nog dat het schip direct het land 

bereikte waar zij heengingen (met Jezus erbij gaat het snel!) 

 

41.5 Aanbidding, maar toch.. 

 

De discipelen, overweldigd door de macht van Jezus over de natuur, komen nu tot de 

belijdenis dat Jezus de Zoon van God is . Marcus vermeldt echter (Mar. 6:51) dat ze innerlijk 

bovenmate ontsteld waren want ze waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun 

hart was verhard.  

Dit betekent dat ze eigenlijk helemaal niet innerlijk bovenmate ontsteld zouden moeten zijn 

omdat ze bij de broden al het inzicht verkregen zouden moeten hebben dat Jezus de Christus 

was. Dit zou nog ‘duren tot Mar. 8:29’. 

 

41.6 De parallelgedeelten in Mar. 6:45-52 en Joh. 6:16-21 

 

In de hier voorafgaande tekst is al voldoende aangehaald uit de parallelgedeelten. 

 
 

Verwijzingen 
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042. Mat. 14:34-36 In Gennesaret en Kafarnaüm 
 

42.0 Inleiding 

 

Ze komen nu aan land bij Gennesaret 

(zowel een plaats als een vlakte) en worden 

door de mannen van die plaats herkend. In 

de buurt hiervan is ook de wonderbare 

spijziging geweest en wilden de mensen 

Hem koning maken. Geen wonder dat ze 

bericht sturen naar de omgeving en meteen 

met hun zieken naar Hem toekomen en ze 

ook naar de markten (Mar. 6:55) brengen.  

 

42.1 Allen die Hem aanraakten 

 

Let wel dat er nu staat dat allen die Hem 

aanraakten (of ook alleen maar de kwast 

van Zijn kleed) gezond werden. Er werd 

dus een actie van de zieken gevraagd en 

het lijkt dus een beetje op een beperking 

van de genezingsbediening van Jezus. Ze 

moeten nu bij Hem komen. Betekent dit dat Jezus zich in die tijd begon terug te trekken? 1 . 

De bediening van de Heer Jezus is hier overigens wel weer honderd procent succesvol! 

 

42.2 Het parallelgedeelte in Mar. 6:53-56 

 

Marcus voegt hier geen essentiële nieuwe informatie toe. 

 

42.3 Het parallelgedeelte in Joh. 6:22-71 

 

Het volgende gedeelte, Joh. 6:22-71, is eigenlijk geen parallelgedeelte te noemen omdat het in 

de twee eerder genoemde gedeeltes niet voorkomt. Uit Mat. 14:34 en Mar. 6:53 weten we dat 

ze in Gennesaret aan land komen maar over het gesprek van Jezus met de mensen met 

betrekking tot het ware brood lezen we daar niets. We bespreken nu de volgende gedeelten: 

 

 de volgende dag (22-25) 

 

De volgende dag is de dag na de wonderbare spijziging. De Heer Jezus had de mensen 

weggezonden (ze wilden Hem koning maken) en Hij had de discipelen gedwongen (!) in het 

schip te gaan en naar de overkant te varen terwijl Hij Zichzelf teruggetrokken had in het 

gebergte om te bidden. De discipelen waren op het meer van Tiberias in moeilijkheden 

geraakt maar de Heer was hen, lopend over het water, te hulp gekomen en het schip had de 

wal bereikt.  
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Maar blijkbaar waren er mensen die Hem graag weer wilden ontmoeten maar gemerkt hadden 

dat Hij niet met de discipelen in het schip was gegaan en Hem dus eigenlijk weer zochten. Het 

feit dat er scheepjes komen uit Tiberias (dat aan de westoever gelegen was) kan betekenen dat 

het bericht van de wonderbare spijziging zich als een lopend vuurtje heeft verspreid en dat 

ook deze mensen Jezus zoeken. Opvallend is ook dat erbij staat: Nadat de Here gedankt had. 

Blijkbaar heeft dit dankgebed een diepe indruk gemaakt 2.  

De mensen gaan dan met de scheepjes uit Tiberias mee en uiteindelijk vinden ze Jezus te 

Kafarnaüm (dat was Zijn eigen woonplaats). Ze hebben dus best enige moeite moeten doen 

om Jezus te vinden. 

 

 waarom zoeken zij Jezus? (26-27) 

 

De Heer Jezus gaat niet in op hun vraag. Hij dringt meteen door tot hun diepere beweegreden 

(motief) waarom ze Hem zoeken. Ze hebben van de broden gegeten en zijn verzadigd. 

Begrijpelijk dat ze deze Jezus graag koning wilden maken, Hij kan immers goed voor hen 

zorgen en mogelijk is Hij ook wel Iemand die hen bevrijdt van het juk van de vijand. Toch 

lijkt, wat er staat, een beetje tegenstrijdig want de Heer zegt dat ze Hem niet zoeken omdat ze 

tekenen gezien hebben terwijl in vers 2 staat dat Hem een grote schare volgde omdat zij de 

tekenen zagen die Hij aan zieken verrichte. Maar wat ze niet begrepen was dat deze tekenen 

er primair voor bedoeld waren dat ze in Jezus hun Messias zouden zien die ze nodig hadden 

om het Leven te verkrijgen. Dit Leven met een hoofdletter bedoelt God voor alle mensen en 

niet alleen het gewone biologische leven.. 

 

Als christen kun je ook gemakkelijk een dergelijke houding krijgen. De Heer Jezus is mijn 

voorziener. Op zich is dat zeker waar, maar mag Hij ook degene zijn die onze Heer is en ons 

in zodanige omstandigheden leiden dat we vrucht voortbrengen zodat we aan het einde van 

ons leven kunnen zeggen: 

 

Joh. 17:4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen 

gegeven hebt. 

 

Vers 27 is ook zeker geen oproep om je gewone dagelijkse werk te verwaarlozen, maar wel 

om eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken en dan zal God ervoor zorgen dat 

allerlei, minder belangrijke zaken, op hun plaats komen. Eigenlijk legt Hij hier de nadruk op 

het geestelijk voedsel dat eeuwig leven geeft en ook onderhoudt. Je krijgt het van Jezus want 

op Hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Het één en ander doet ook denken aan Jes. 

55:1, 2. 

 

 dit is het werk Gods (28-29) 

 

De menigte begrijpt nu wel dat ze moeten werken ‘in godsdienstige zin’: de werken Gods. 

Maar hoe doe je dat dan? Zeker voor de Joden waren werken belangrijk, vermeende werken: 

 

Rom. 9:31  doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet 

toegekomen. 

32  Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij 

hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 

 

Het merkwaardige is nu dat Jezus niet begint met een opsomming van mogelijke werken maar 

slechts één werk noemt dat helemaal geen werk lijkt: geloof. Dat zou niet alleen inhouden dat 
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ze geloven dat Hij de Messias is, maar ook, dat ze hun vertrouwen ook echt en blijvend op 

Hem stellen. Wat zeiden Paulus en Silas tegen de gevangenbewaarder toen hij aan hen vroeg:  

 

Hand. 16:30  En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te 

worden? 

31  En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw 

huis. 

 

Let wel, dat vertrouwen moet een blijvende zaak zijn, heel ons leven lang en als u aan mij 

vraagt waarom vindt God dat vertrouwen (geloof) zo belangrijk dan denk ik omdat God een 

hartsrelatie met ieder van ons wil. Als Hij ons hart heeft, dan heeft Hij ons. Dan kan Hij ons 

vormen naar het beeld van Zijn Zoon en dan zijn wij betrouwbare partners om later met Jezus 

te regeren over de vernieuwde schepping. 

 

 wat voor teken doet Gij? (30-34) 

 

Het bijzondere is nu, dat ze toch weer een teken verlangen terwijl ze al zoveel tekenen gezien 

hebben. Maar blijkbaar willen ze toch nog een bijzonder teken. Ze haken daarbij aan bij het 

manna dat ze in de woestijn te eten kregen, blijkbaar vonden ze dit een groter teken dan wat 

Jezus gedaan heeft. Het manna kwam uit de hemel en Jezus moest volgens hen nu ook meer 

laten zien. De Heer Jezus maakt nu duidelijk dat het ware brood door de Vader in de hemel 

gegeven wordt. Dit brood geeft aan de wereld het (eeuwige) leven. 

 

 Ik ben het ware brood (35) 

 

Natuurlijk willen de mensen dat brood graag hebben en dan maakt de Heer Jezus maakt nu 

duidelijk dat Hijzelf het ware brood is. Als we tot Hem komen zullen we nooit meer hongeren 

en als we in Hem geloven zullen we nooit meer dorsten. 

 

Wat een belofte! Nooit meer geestelijk hongeren of dorsten, voor altijd innerlijk tot rust en 

verzadiging gekomen. Het is bijna niet voor te stellen en de kinderen Gods zouden hiervan 

moeten kunnen getuigen. Natuurlijk betekent het niet dat er nooit meer (innerlijke) problemen 

zullen zijn voor een christen. Hoe dan ook, ze hebben een voorziening. Hun levende fontein 

zit van binnen. 

 

 alles wat de Vader Mij geeft (36-51) 

 

Dit gedeelte bevat het moeilijke probleem van de uitverkiezing. De Joden die Jezus nu 

hoorden geloofden niet in Jezus en behoorden blijkbaar ook niet tot degenen die de Vader 

Hem gegeven heeft. In vers 44 en vers 65 wordt nogmaals dezelfde gedachte herhaald. De 

Heer Jezus ziet het één en ander ook als en vervulling van profetieën uit het OT (45). Het feit 

dat de Vader bepaalde mensen aan de Heer Jezus geeft wordt op verschillende plaatsen in het 

Johannes-evangelie herhaald (6:39; 10:29; 17:2, 6, 9, 24). Ze zullen niet verloren gaan en 

opgewekt worden op de jongste dag (39). Het roept vragen op die we aan deze kant van de 

eeuwigheid niet bevredigend kunnen beantwoorden. Aan de andere kant geloof ik ook niet dat 

God bepaalde mensen bestemd om verloren te gaan zonder dat ze hier iets aan kunnen doen. 

 

De Joden begrijpen niet wat het betekent dat Hij uit de hemel is neergedaald (42) omdat ze 

menen dat Jezus een aardse afkomst heeft. De Heer gaat verder niet in op deze vermeende 

aardse afkomst maar benadrukt dat wie gelooft (en nogmaals: dit is een blijvende houding van 
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vertrouwen) eeuwig leven heeft (47). Het manna in de woestijn hield de mensen niet in leven 

(49) maar wie van het levende brood eet zal in eeuwigheid leven (51). In dit laatste vers legt 

de Heer Jezus uit dat Zijn vlees dat levende brood is. Hij zal Zijn vlees ten offer geven voor 

het leven van deze (geestelijk dode) wereld.  

 

 tenzij u (52-59) 

 

De Joden begrijpen niet goed wat de Heer Jezus bedoelt met ‘zijn vlees eten’. Hij gaat dit ook 

niet uitleggen maar doet wel een heel opmerkelijke en sterke uitspraak: 

 

Joh. 6:53  Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de 

Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 

 

Nu wordt voor de eerste keer in dit hoofdstuk ook het bloed genoemd. Voor de  Joden zal dit 

weerzinwekkend zijn overgekomen omdat Lev. 17:10-14 uitdrukkelijk verbiedt om bloed te 

nuttigen. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat hier een verwijzing naar het avondmaal in zit, 

maar het is niet uitsluitend een verwijzing. Want, wat wordt bedoeld met Zijn bloed drinken 

en Zijn vlees eten? Misschien kun je kortweg zeggen: in alles met Hem verbonden zijn. Dan 

leeft niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij (Gal. 2:20). Ik geloof dat dit meer inhoudt 

dan hier in een paar woorden gezegd wordt maar laat ik een paar punten noemen om het meer 

praktisch te maken: 

 

 betrek ik Hem bij mijn beslissingen, mag Hij daarin Heer zijn? 

 versta ik Zijn onhoorbare stem? (Joh. 10:27) en neem ik de tijd om Zijn woord te 

bestuderen? 

 werk ik mee als Hij mij in zodanige situaties leidt dat de vrucht van de Geest in mij 

meer zichtbaar wordt? (bijv. hoe reageer ik als iemand Mij kwetst?) 

 

We moeten hierbij bedenken dat de Heer ons vormt in het leven van alledag. Niet alleen in 

onze stille momenten met Hem, hoe kostbaar die ook mogen zijn maar ook in onze 

werksituatie, in onze vreugden maar vooral ook in onze tegenslagen. Laten we ons ook 

reinigen als we in de fout zijn gegaan:?  

 

Joh. 13:8: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij. 

 

En natuurlijk, als we eenmaal deel hebben gekregen aan Christus dan moeten we dat ook 

vasthouden: 

 

Heb. 3:14  want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze 

verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. 

 

 een harde reden (60-66) 

 

Veel van degenen die Jezus volgden (Johannes noemt ze toch  ‘discipelen’) vonden Zijn rede 

hard, wie kan haar aanhoren? De vraag is of ze het ‘hard’ vinden in de zin van ‘moelijk te 

begrijpen’ of  hard in de zin van ‘het vraagt teveel van me’. Mogelijk zitten beide aspecten 

erin. Maar toch zal het duidelijk zijn dat datgene wat Hij vraagt een voor hen te sterke 

verbondenheid vraagt met Zijn persoon. Dat Hij zieken geneest en mensen van brood voorziet 

en goede woorden spreekt is natuurlijk prima, maar dit? Blijkbaar namen ze er aanstoot aan.  
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De betekenis van het volgende vers is (voor mij) niet helemaal duidelijk. De Heer Jezus heeft 

erover gesproken dat Hij uit de hemel is neergedaald en dat hebben ze al vreemd gevonden. 

Hoe zullen ze dan reageren als ze Hem weer zien opstijgen naar de hemel ( de discipelen 

zagen later Zijn hemelvaart)? Hij lijkt ziets te zeggen als: “deze zaken zijn eigenlijk te 

wonderlijk voor jullie” en de reden daarvan wordt gegeven in het volgende vers. De Heilige 

Geest moet de woorden van Jezus uitleggen aan hun hart en dat doet Hij voor degenen die in 

Hem geloven.  

Maar dat is nu juist het punt: sommigen geloven niet echt in Hem. Zelfs is er een verrader 

onder de discipelen. De Bijbel vermeldt dat Jezus van den beginne wist wie niet in Hem 

geloofden en wie Hem zelfs verraden zou. Het is dezen blijkbaar niet van de Vader gegeven 

om echt in Hem te geloven. (65). Denk ook aan 1 Kor. 2:14 en 15. 

 

Wat bedoelt de Heer Jezus met ‘het vlees doet geen nut’ (63)? Hij zou ermee kunnen 

bedoelen dat het niet gaat om Zijn gewone vlees, dat vlees is hier niet aan de orde. Het gaat 

om de woorden die Hij spreekt, die, in de harten van toehoorders levend gemaakt zijn door de 

Heilige Geest, echt Leven produceren. Een andere betekenis is dat de natuurlijke mens met al 

zijn vleselijke inspanning niet in staat is de woorden van de Heer Jezus echt te begrijpen. 

Mogelijk zijn beide betekenissen bedoeld.  

 

Voor veel discipelen is nu de maat wel vol en ze gaan (helaas) niet langer met Hem mee (66). 

 

 wij hebben geloofd en erkend (67-71) 

 

De engere kring van discipelen blijft (waaronder Judas!). De vraag van Jezus is eigenlijk een 

smekende bede om toch vooral te blijven en het antwoord van Petrus is veelzeggend. Jezus 

alleen heeft woorden van eeuwig leven en ze hebben geloofd en erkend dat Hij de Heilige 

Gods is. Tot wie zullen ze anders gaan? 

 

In eerste instantie is dit zeer positief en het antwoord van Jezus laat ook duidelijk Zijn keuze 

voor hen zien! Toch zal één van hen, ondanks deze keuze, uiteindelijk toch verloren gaan: 

Judas Iskariot Jezus wist trouwens van den beginne dat Hij Hem verraden zou (64) en toch 

bleef Hij lange tijd optrekken met Judas. Wat mij betreft: een Goddelijk mysterie! 

 
Verwijzingen 
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043. Mat. 15:01-15:20 Rein en onrein   
 

43.0 Inleiding 

 

Vers 1 begint met ‘toen’ (Gr.: tote) . De uitdrukking is vrij onbepaald en kan mogelijk het 

beste met ‘op zekere dag’ worden vertaald. Mogelijk moeten we denken aan een tijd na het 

optreden van de Heer Jezus in Kafarnaüm in Johannes 6. De Farizeeën en schriftgeleerden 

waarvan hier sprake is, komen uit Jeruzalem, het centrum van de orthodoxe godsdienst en ze 

komen blijkbaar, als officiële delegatie, speciaal naar het minder orthodoxe Galilea om Jezus 

te bespioneren. Het nieuws over Hem begon steeds meer de aandacht te trekken van de 

geestelijke autoriteiten. 

 

43.1 De overlevering der ouden 

 

Ze komen bij Jezus (de rabbi is verantwoordelijk voor het gedrag van Zijn discipelen) met een 

vraag: Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? Deze ‘overlevering der 

ouden’ betrof de z.g. mondelinge wet die als uitleg van de wet van God uit het OT als de 

enige juiste uitleg werd beschouwd en rond de tweede eeuw werd vastgelegd in de z.g. Misjna 
1. Als aangrijpingspunt voor hun aanklacht maakten ze gebruik van een waarnemingsfeit dat 

de discipelen hun handen niet wasten als ze brood aten (mogelijk deden ze dat gewoonlijk 

niet of zijn ze dat gewoon een aantal keren ‘vergeten’).  

 

In het OT is inderdaad sprake van ceremoniële wassingen (Ex. 30:18 ev.), maar een gebod 

van God over het wassen van handen voor en na het eten is niet in de Thora te vinden. De 

Joden hielden er echter een rituele reiniging van de handen met water op na, voor en na de 

maaltijd. Op zich niets mis mee natuurlijk, mits men het maar niet verheft tot een goddelijk 

gebod. 

 

43.2 Waarom overtreedt ook gij…? 

 

De Heer Jezus ontkent niet dat Zijn discipelen het gebod der ouden overtreden, maar stelt er 

wel tegenover dat zij zelf een veel groter gebod overtreden, namelijk een gebod Gods (nog 

afgezien van het feit dat het gebod der ouden geen enkele goddelijke autoriteit had). Jezus 

haalt hier het goddelijke gebod aan: “eert uw vader en uw moeder (Ex. 20:12) en: “wie vader 

of moeder vervloekt” zal de dood sterven (Deut. 5:16). In welke zin overtraden de 

schriftgeleerden en Farizeeën het gebod van God?  

 

Het vijfde gebod van de decaloog (tien geboden) impliceert dat kinderen hun ouders 

liefhebben en respecteren en ook voor hen zorgen als ze dat zelf niet goed meer kunnen. Nu 

hadden de rabbijnen een ‘slimmigheidje’ bedacht om de financiële verantwoordelijkheid van 

de kinderen ten opzichte van hun ouders te omzeilen. Er was een traditie van een 

tempelgelofte die er op neerkwam dat de gelofte om giften aan de tempel te schenken je 

ontsloeg van financiële verplichtingen tegenover anderen 2. In de praktijk kwam dit erop neer 

dat je je bezittingen in eigen hand hield terwijl je ouders ‘buiten schot’ bleven. De korban, de 

(aan God opgedragen) offergave, ontsloeg je van je verplichting tegenover je ouders. 
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Het spreekt vanzelf dat je met zo’n huichelachtige regel niet bij Jezus moet aankomen. 

Terecht noemt Hij hen huichelaars (iemand die optreedt achter een masker [SB]). 

 

43.3 De profetie van Jesaja 

 

De Heer Jezus citeert dan Jes. 29:13 (niet letterlijk, maar een parafrase). De oorspronkelijke 

tekst luidt: 

 

Jes. 29:13  En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn 

lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd 

gebod van mensen is,….. 

 

De Nederlandse vertaling komt aardig overeen met die van de Septuagint (Engels): 

 

The Lord said, “Because this people draws near with their mouth and with their lips to honor 

me, but they have removed their heart far from me, and their fear of me is a commandment of 

men which has been taught; 

 

Natuurlijk, de profetie van Jesaja was gericht tegen zijn tijdsgenoten, maar Jezus geeft er een 

ruimere betekenis aan. 

 

43.4 Rein en onrein 

 

Het volk heeft blijkbaar op een afstand gestaan. Mogelijk heeft het zich uit respect voor de 

geestelijke leiders op afstand gehouden. Maar nu vindt de Heer Jezus het nodig dat zij horen 

dat je niet onrein wordt van wat de mond binnengaat (zoals het vuil van handen) maar van 

wat de mond uitkomt. Zouden de mensen dit begrepen hebben? Het lijkt me van niet. Let in 

het bijzonder op het woordje  ‘ook’ in vers 16! 

 

Thuisgekomen (zie Mar. 6:17) ontspint zich een gesprek met de discipelen. De discipelen 

hebben goed door dat de geestelijken aanstoot genomen hebben aan de woorden van Jezus. 

Het lijkt me ook niet fijn om als geestelijk leider te worden uitgemaakt voor huichelaar. We 

weten niet waarfom de discipelen de opmerking maken van vers 12. Mogelijk zijn ze zelf wat 

bang geworden! 

 

De Heer Jezus maakt nu aan zijn discipelen duidelijk dat dergelijke geestelijken niet behoren 

tot de planten die Zijn hemelse Vader geplant heeft en dat te zijner tijd uitroeiing zal volgen 

(ze zullen worden veroordeeld). Het zijn blinden die blinden leiden en ze vallen beiden in een 

put. Alleen wat God geplant heeft houdt stand (komt hier ook niet ‘uitverkiezing’ om de hoek 

kijken?). 

 

Verder blijken de discipelen de gelijkenis (vers 11) toch niet goed te begrijpen, iets dat ook de 

Heer Jezus teleurstelt! De kern van de zaak is dat wat de mond uitgaat uit het hart komt. En 

van het hart van de niet wedergeboren mens geeft de Bijbel geen goed getuigenis (zie bijv. 

Jer. 19:7). De onreinheid zit van binnen en zal zich uiten door daden of handelingen. Maar 

eten met ongewassen handen maken een mens niet (geestelijk) onrein. 
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43.5 Het parallelgedeelte in Mar. 7:1-23 

 

Het gedeelte in Marcus komt grotendeels overeen met dat in Matteüs. Marcus is iets 

uitvoeriger over de reinigingsgebruiken (3,4). Verder vermeldt hij de thuiskomst van de Heer 

nadat Hij de menigte heeft toegesproken (vers 17), iets dat Matteüs niet doet. Matteüs 

vermeldt, in tegenstelling met Marcus, de reactie van de discipelen over het ‘aanstoot nemen’ 

(Mat. 15:12-14). Marcus voegt aan vers 19 de zin toe: 

 

En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. 

 

De vraag is hoe dit bedoeld wordt en het ‘heikele’ punt hierbij is of hiermee de voedselwetten 

uit Lev. 11 en Deut. 14 nu niet meer geldig zijn. Het is wel de meest voor de hand liggende 

uitleg van deze uitspraak (die trouwens van Marcus afkomstig is en niet van Jezus, Marcus 

trekt hier een bepaalde conclusie uit de woorden van Jezus). Het zou ook overeenkomen met 

Hand. 10:15. De verschillende commentaren die ik raadpleegde  wijzen alle in deze richting, 

maar het lijkt me dat gelovigen uit Messiaanse gemeenten hier een andere visie op hebben 3. . 
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044. Mat. 15:21-15:31 Een heiden toont geloof 
 

44.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus vertrekt nu 

(vermoedelijk uit Kafarnaüm) 

richting Tyrus en Sidon (zie 

kaartje hiernaast, Sidon, 30 

km noordelijker is  

aangegeven op dit kaartje). Er 

lijkt niet een bepaald reisdoel 

te zijn en het vertrek houdt 

vermoedelijk verband met de 

toegenomen vijandigheid van 

de geestelijkheid. Hij gaat dus 

de richting uit van de 

heidenen die bekend stonden 

om de afkerigheid van de 

Joden 1. 

 

44.1 Zoon van David 

 

Hij ontmoet nu een Kananese vrouw (een oude benaming voor de inwoners van deze streek, 

hiermee wordt de afstand tussen Jood en heiden zo diep mogelijk uitgedrukt 2). De vrouw 

heeft blijkbaar van Hem gehoord en ondanks het Jood zijn van Jezus roept ze toch Zijn hulp 

in (de nood is ook wel heel hoog). Verder is het opvallend dat ze Jezus aanspreekt met een 

Messiaanse titel: Zoon van David. Hieruit blijkt dat ze tenminste enig idee had van Zijn 

‘Messias-zijn’. 

 

44.2 Deerlijk bezeten 

 

De vrouw heeft blijkbaar door dat haar dochtertje niet zomaar ziek is. De verschijnselen 

zullen zodanig geweest zijn dat er geen andere conclusie mogelijk was dan dat er demon 

(mogelijk ook meer) bij betrokken was (waren). 

 

44.3 Jezus antwoordt in eerste instantie niet 

 

We kunnen ons afvragen waarom de Heer Jezus haar in eerste instantie niet antwoordt. De 

discipelen, die nu aandringen om haar weg te zenden, hebben blijkbaar zoiets tegen Jezus 

gezegd als: Help haar nu maar, want anders is de reactie van Jezus in vers 24 moeilijk te 

begrijpen. We kunnen nu drie redenen bedenken: 

 

1. Jezus was gezonden voor de verloren schapen van het huis Israëls (24) 
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2. Om verschillende redenen wilde Hij niet een volksoploop uit de streek waar Hij was 

(hangt ook samen met het eerste punt) 

 

3. Jezus wist wat Hij ging doen, Hij wilde het geloof van de vrouw testen. 

 

Mogelijk zijn al deze redenen juist, al ligt het accent wel bij de eerste reden. 

 

44.4 Here, help mij 

 

De vrouw zal de uitspraak van de Heer Jezus waarschijnlijk niet gehoord hebben, maar ze liet 

zich niet afschrikken en ze kwam naar het huis waar Jezus verbleef (Mar. 7:24 en 25), ze viel 

voor Hem neder en riep om Zijn hulp. Nu moet de Heer Jezus wel reageren (Hij kan nu 

moeilijk doorlopen).  

Het antwoord dat Hij geeft lijkt nogal ruw en het komt erop neer dat Jezus haar tot de honden  

rekent die niet zouden mogen eten van het brood der kinderen. Met het brood der kinderen 

worden de zegeningen bedoeld die in eerste instantie voor Israël bestemd waren en hieronder 

vielen ook genezingen en bevrijdingen.  

Nu was de opvatting van de heidenen als honden niet een kwetsende uitspraak van Jezus, 

maar het drukte de minachtende houding uit die de Joden voor de heidenen hadden 3.Anderen 

menen weer dat ‘honden’ hier niet negatief bedoeld is. In het Grieks wordt de term ‘kunaria’ 

(kleine hondjes) gebruikt. Deze mogen ook in het huis komen en mee-eten van het brood 

zodat ze niet verhongeren. Het gaat hier dan over het verschillende aandeel dat de kinderen en 

de honden hebben aan de maaltijd, eerst de Jood en dan de heiden 4.Maar of het nu kwetsend 

overkomt of niet: de vrouw heeft haar antwoord al klaar. 

 

44.5 Een groot geloof 

 

De vrouw, die al een nederige houding heeft laten zien, geeft een slim antwoord: 

 

27  Maar zij zeide: Zeker, Here ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel 

van hun meesters vallen. 

 

Deze vrouw toont met dit antwoord een groot (Jezus bevestigt het zelf!) en vasthoudend 

geloof (en is daarbij een voorbeeld voor velen die geneigd zijn om het eerder op te geven). 

Het is de tweede heiden die uit de mond van Jezus te horen kreeg dat ze een groot geloof had 

(de eerste was de hoofdman te Kafarnaüm (Mat. 8:10)). 

Haar wens wordt vervuld en Matteüs vermeldt dat haar dochter genezen was van dat ogenblik 

af.  

 

44.6 Naar Dekapolis 

 

We weten niet hoelang de Heer Jezus in het gebied van Tyrus en Sidon is geweest, maar nu 

gaat Hij naar het gebied van Dekapolis (waar Hij al eerder is geweest, Mar. 5:1-20). Een 

mogelijke (rechte) route is aangegeven in het kaartje hieronder, maar het is goed mogelijk dat 

Jezus ook met een grote boog om het Joodse land heen gereisd heeft. Hij reist nu langs het 

meer van Galilea en gaat daar ergens een berg op. Tot Hem komen nu vele zieken (lammen, 
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kreupelen, blinden en stommen) en Hij geneest ze allen. Vanzelfsprekend zijn de mensen zeer 

verbaasd en ze verheerlijken de God van Israël (waaruit blijkt dat het hier om heidenen gaat). 

 

44.7 Het parallelgedeelte in Mar. 7:24-30 

 

Uit een vergelijking met het gedeelte in Matteüs krijgen we de indruk dat Jezus door de 

vrouw eerst werd nageroepen en toen een huis binnenging. De vrouw benaderde Jezus toen 

Hij al in het huis was en viel Hem te voet. De poging van de Heer Jezus om verborgen te 

blijven was mislukt.  

De vrouw wordt door Marcus aangeduid als een Griekse terwijl ze een Syrofenicische van 

geboorte was. De vrouw was dus thuis in de Grieks-Hellenistische wereld maar was geboren 

in de streek van Syro-Fenicië (Fenicië was toen een onderdeel van de Romeinse provincie 

Syrië). 

Verder vermeldt Marcus nog dat de moeder, toen ze thuis kwam, het kind te bed vond en de 

boze geest was uitgevaren. 

 

44.8 De genezing van een doofstomme 

 

Alleen Marcus vertelt het 

verhaal van de genezing van 

de doofstomme (Mar. 7:31-

37). Hoe de Heer Jezus 

precies terugreisde is niet 

helemaal duidelijk. De HSV 

geeft: 

 

31 En toen Hij weer 

weggegaan was uit het 

gebied van Tyrus en Sidon, 

kwam Hij bij de zee van 

Galilea, midden door het 

gebied van Dekapolis. 

 

Op het kaartje hiernaast is 

een mogelijke route 

aangegeven (zie ook de 

opmerking bij 44.7 ). Deze 

geschiedenis lijkt ook deel 

uit te maken van de 

‘campagne’ die beschreven 

is in Mat. 15:29-31. 

 

Nu brachten ze bij Hem (ergens aan de oostkant van het meer van Galilea) een dove die 

moeilijk sprak en zij smeekten Hem om deze de hand op te leggen. De man kon dus wel 

spreken, maar was blijkbaar toch niet goed in staat om zijn wens bij Jezus bekend te maken.  

 

Jezus zondert de man af van de mensen. Waarom? Waarschijnlijkom dezelfde reden die in 

44.9 wordt genoemd. 
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44.9 Bijzondere handelingen 

 

De Heer Jezus legt de man niet de handen op maar verricht een aantal bijzondere handelingen: 

 

 Hij steekt Zijn vingers in de oren van de man 

 

Jezus geeft aan dat Hij iets voor zijn oren gaat doen (de man kan zelf niet horen) 

 

 Hij spuwt 

 

Speeksel gold in de Oudheid als een geneesmiddel en dit wekt vertrouwen en geloof 

bij de man. Waarschijnlijk spuwt Hij op Zijn vingers en raakt met het speeksel zijn 

tong aan. 

 

 Hij raakt zijn tong aan 

 

De Heer maakt hiermee duidelijk dat Hij iets voor zijn tong gaat doen 

 

 Hij ziet op naar de hemel 

 

Hiermee laat de Heer Jezus de afhankelijkheid van de Vader zien 

 

 Hij zucht 

 

De Heer toont hier emotie. Hij is bewogen met deze man 

 

 Hij spreekt uit: Effata (wordt geopend) 

 

Dit is het machtwoord van de Zoon van God waarop het wonder plaatsvindt. 

“Ephphatha!” is Aramees (de moedertaal van Jezus). In die streek werd Aramees 

gesproken en Marcus vertaalt de term voor niet-Joodse lezers. 

 

44.10 Zegt het tegen niemand 

 

De man en zijn begeleiders mogen het tegen niemand zeggen, maar hieraan hebben ze zich 

niet gehouden. Er staat zelfs dat ze het temeer ruchtbaar maakten naarmate Hij het hen 

verbood (hierin wordt de ongehoorzaamheid van de menselijke natuur weer openbaar). Het is 

natuurlijk ook moeilijk om hierover te zwijgen.  

 

Waarom wilde Jezus niet dat dit wonder openbaar wordt? Een tijd geleden wilde Hij juist dat 

een bevrijde man in Dekapolis zou verkondigen al wat de Here voor hem gedaan had in Zijn 

ontferming (Mar. 5:19,20). Verder blijkt uit Mat. 15:29-31 dat Hij in Dekapolis al aardig 

bekend werd. Een mogelijke reden is dat een openbaar optreden van Jezus nu (Hij heeft 

inmiddels al aardig wat vijanden onder de geestelijkheid) het einde van Zijn bediening te snel 

dichterbij zou brengen 5. Mogelijk was de genezing van deze doofstomme de ‘trigger’ voor de 

vele andere genezingen, hoewel dat oorspronkelijk niet de opzet van de Heer Jezus was. 
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045. Mat. 15:32-15:39 Tweede wonderbare spijziging 
 

45.0 Inleiding 

 

De plaats van handeling is Dekapolis en wel ergens aan de oostkant van het meer van Galilea. 

Er is een grote genezingsbediening geweest en de mensen (heidenen) hebben de God van 

Israël daarom verheerlijkt. Maar de menigte is al drie dagen bij Hem  en de streek is eenzaam. 

Het wordt nu wel tijd dat de mensen eten gaan halen (blijkbaar is het meeste wat ze nog 

hebben op) maar als Jezus ze zou wegsturen dan zouden ze onderweg kunnen bezwijken. Dus 

menselijkerwijs gesproken dient zich een groot probleem aan. 

 

45.1 Jezus is innerlijk met ontferming bewogen 

De mensen die bij Jezus zijn in Dekapolis zijn voornamelijk heidenen en ze hebben wonderen 

gezien. Zullen ze ook discipelen geworden zijn? We weten het niet! Maar hoe dan ook, de 

Heer is met ontferming over ze bewogen. Hier zijn mensen, geschapen naar Gods beeld en 

gelijkenis met niet alleen geestelijke noden maar ook fysieke noden. Met de genezingen heeft 

Hij al in veel nood voorzien, maar nu zijn er ook nog de gewone behoeften aan eten en 

drinken (hoewel dit laatste waarschijnlijk geen probleem was door het nabijgelegen meer van 

Galilea).  

 

45.2 De tweede wonderbare spijziging 

 

Het is niet duidelijk of de discipelen nu een wonder 

verwachten of niet. Jezus vraagt nu wat ze wel ter 

beschikking hadden . Nu zijn het zeven broden en 

enkele visjes (de eerste keer waren het vijf broden 

en twee vissen). Na het bevel aan de mensen om te 

gaan zitten spreekt de Heer een dankgebed uit en 

laat het voedsel via de discipelen uitdelen. Men eet 

tot verzadiging toe en het overschot der brokken 

levert nu zeven korven op (de eerste keer waren het 

twaalf manden). Nu waren het vierduizend mannen 

(de eerste keer vijfduizend) die aten, vrouwen en 

kinderen niet meegerekend. Na de mensen te 

hebben weggezonden vertrok Hij in een schip naar 

Magadan, dat aan de overzijde van het meer lag. 

 

45.3 Het parallelgedeelte in Mar. 8:1-10 

 

Een opvallend verschil met het gedeelte in Matteüs is dat nu ook de visjes apart gezegend en 

uitgedeeld worden.  

Het gebied van Dalmanuta lag aan de overzijde van het meer iets boven Magdala.  In dit 

gebied zou ook Magadan gelegen hebben (zie het kaartje hierboven).
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046. Mat. 16:01-16:12 Vergeten broden 
 

46.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus is nu met Zijn discipelen aangekomen in het gebied van Dalmanuta (Mar. 7:9, 

aan de westkant van het meer van Galilea).  

 

In dit hoofdstuk komen drie geschiedenissen aan de orde: 

 

 de vraag om een teken (16:1-4) 

 

 vergeten broden (16:5-12) 

 

 de blinde te Betsaïda (Mar. 7:22) 

 

 

46.1 De vraag om een teken 

 

De Heer heeft in het gebied van Dekapolis (waar veel heidenen wonen) vele genezingen 

gedaan en op bovennatuurlijke wijze voor voedsel gezorgd en nu komt Hij in het gebied van 

Dalmanuta Farizeeën en Sadduceeën tegen die Hem om een teken vragen. Ze vragen Hem dus 

eigenlijk een bovennatuurlijk teken uit de hemel te geven waaruit blijkt dat Hij de Messias is. 

Wat voor teken hebben ze nog nodig?  

Ongetwijfeld hebben ze gehoord van Zijn bovennatuurlijke bediening, is dat dan niet genoeg 

teken? Maar er staat bij dat ze het teken vragen om Hem te verzoeken. Ze wilden Hem uit de 

weg ruimen, hoe dan ook. Als Hij op de één of andere manier zou laten zien dat Hij de 

Messias was dan zouden ze gelegenheid hebben om Hem te grijpen (want ze zouden het toch 

niet geloven) terwijl als Hij zou weigeren dan zouden ze daardoor Hem ook in diskrediet 

kunnen brengen. Het is ook opmerkelijk dat hier de Farizeeën samen optrekken met de 

Sadduceeën omdat het absoluut tegengestelde groeperingen waren, zowel in politiek opzicht 

alsook in godsdienstig opzicht 1 . Maar als het gaat om Jezus uit de weg te ruimen, dan waren 

ze het eens. 

 

Dan volgt er een gedeelte dat in een aantal belangrijke handschriften ontbreekt en in de NBG 

vertaling tussen haken is opgenomen. De meeste vertalingen (maar de HSV niet) laten 

trouwens ‘huichelaars’ weg. Het antwoord van Jezus komt erop neer dat ze met het gezonde 

verstand van alles kunnen onderscheiden maar de tekenen der tijden zogenaamd niet. Daarna 

zet de Heer hen weg als behorende tot een boos en overspelig (dit heeft te maken met 

geestelijke ontucht) geslacht. Ze zouden inderdaad een teken ontvangen, namelijk het teken 

van Jona. Wat was het teken van Jona? 

 

Jona stond (a.h.w.) na drie dagen (in de buik van de vis te zijn geweest) op uit de dood en was 

op deze wijze een teken voor de inwoners van Ninevé (Mat. 12:38-40). Zo zal de opstanding 

van de Heer Jezus uit de dood aantonen dat Hij de Messias was. In Rom. 1:4 staat: 

 



Hoofdstuk 46                                                               046. Mat. 16:01-16:12 Vergeten broden 

Het leven van Jezus                                          046                                                                203 

 

4  naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn 

in kracht, Jezus Christus, onze Here, 

 

Op deze wijze laat de Heer Jezus Zijn ‘belagers’ met een raadsel achter en dit lijkt in dit geval 

ook de beste manier om je van je tegenstanders te ontdoen. 

 

46.2 Vergeten broden 

 

Het volgende incident heeft betrekking op de discipelen en lijkt in eerste instantie vrij 

onbeduidend. Ze gaan weer naar de overkant (de oostkant van het meer van Galilea) en 

vergeten om broden mee te nemen (Marcus 8:14 vermeldt dat ze nog één brood hadden. Dit 

was uiteraard te weinig). Er ontstaat nu een misverstand bij de discipelen naar aanleiding van 

de opmerking van de Heer Jezus dat ze zich moeten wachten voor de zuurdesem der 

Farizeeën en Sadduceeën.  

De Heer had zelf pas een aanvaring met ze gehad en vond het nodig om Zijn discipelen te 

waarschuwen voor hun valse leer. Deze zou hun geestelijk inzicht vertroebelen en ook het 

onderwijs dat ze van Jezus ontvingen. Maar omdat ze met de  vergeten broden bezig waren en 

ook omdat ze geen lering hadden getrokken van de wonderbare spijzigingen  begrepen ze de 

opmerking van Jezus niet. Ze meenden veeleer dat ze weer aan land moesten gaan en broden 

kopen maar niet van de Farizeeën en Sadduceeën. 

 

De Heer neemt hen dit kwalijk, ze hadden beter moeten weten. Door na te denken over de 

wonderbare spijzigingen hadden ze moeten concluderen dat ‘vergeten broden’voor  Jezus 

geen item is en dat Hij daar geen probleem mee heeft.  Desnoods zorgt Hij weer voor nieuwe 

broden. Ze hadden dan door moeten hebben dat Hij een geestelijke betekenis voor ogen heeft. 

Uiteindelijk, na het commentaar van Jezus, dringt het tot hen door (vers 12). 

 

De les voor ons is, dat een gebrek aan geestelijk inzicht kan ontstaan doordat we eerdere 

geestelijke lessen (ook door het lezen van de Bijbel) niet ter harte hebben genomen en ook 

doordat we teveel bezig zijn met minder belangrijke zaken. Lees verder ook Heb. 5:11-14. 

 

46.3 Het parallelgedeelte in Mar. 8:11:21 

 

Marcus geeft nog wat extra informatie. Hij laat de emotie zien van de Heer Jezus in vers 12 

(diep zuchtend in de geest). Verder beschrijft Hij de reactie van Jezus op het onbegrip van de 

discipelen wat uitvoeriger. 

 

46.4 De blinde te Betsaïda (Mar. 8:22-26) 

 

Voor Betsaïda (Julias) zie het kaartje bij 45.3. Dit verhaal (dat alleen in Marcus beschreven 

is) lijkt op de genezing van de doofstomme (Mar. 7:13-37).  

 

In Betsaïda wordt een blinde bij Jezus gebracht en ze (familie, vrienden?) smeekten Jezus 

deze blinde aan te raken. De blinde wordt nu eerst door Jezus buiten het dorp gebracht (niet 

helemaal duidelijk waarom, mogelijk om ongewenste aandacht te vermijden) en vervolgens 

doet de Heer Jezus een paar handelingen die voor ons vreemd overkomen. De betekenis 
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hiervan zal ongeveer overeenkomen met die bij de genezing van de doofstomme. Verder is 

deze gebeurtenis de enige in het NT waarbij de genezing in fasen plaatsvindt. De eerste 

handeling alleen is niet voldoende (zelfs bij Jezus) en er is een tweede aanraking nodig. 

Waarom de genezing op deze manier verloopt, blijft in de sfeer van speculaties. De blinde is 

in ieder geval genezen en ziet voortaan alles scherp.  

 

De blinde wordt door Jezus naar huis gestuurd met de opdracht om het dorp niet in te gaan. 

Blijkbaar woonde hij dus zelf niet in dat dorp. Waarom hij het dorp niet in mocht is ook niet 

helemaal duidelijk. Wilde Jezus hiermee een grote oploop vermijden? Ook is wel 

gesuggereerd dat de blinde niet naar het dorp mocht omdat hij dan zijn genezing zou kunnen 

kwijtraken door een sceptische houding van de bewoners. Dit is niet ondenkbaar, vergelijk de 

gebeurtenissen te Nazareth (Mar. 6:1-6) en ook het latere (!) wee over Betsaïda (Mat. 11:21). 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1 StudieBijbel, Mat. 16:1, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

https://online.studiebijbel.nl/


Hoofdstuk 47                                           047. Mat. 16:13-16:28 Ik zal Mijn gemeente bouwen 

Het leven van Jezus                                          047                                                                205 

 

047. Mat. 16:13-16:28 Ik zal Mijn gemeente bouwen 
 

47.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus en Zijn discipelen zijn gekomen in de omgeving van Caesarea Filippi, een 

prachtige maar zeer heidense omgeving (maar ook een veilige omgeving met weinig 

vijanden). De stad, die hoog in het noorden van het Joodse land lag en aan de voet van de 

berg Hermon, dichtbij de plek waar één van de bronnen van de Jordaan ontspringt, heette 

vroeger Paneas (genoemd naar de Griekse god Pan (paniek is hiervan afgeleid). Een grot in 

die buurt was gewijd aan deze god, tegenwoordig heet deze plaats Banjas. 

 

De viervorst Filippus (Luc. 3:1) had deze stad herbouwd en haar Caesarea genoemd om de 

keizer te eren. Om de stad te onderscheiden van het meer aan de kust gelegen Caesarea werd 

er hier Filippi aan toegevoegd 1. Herodes had er ook een witmarmeren tempel gewijd aan de 

aanbidding van  keizer Augustus.  

 

Al met al een occulte heidense omgeving en de vraag die de Heer Jezus hier stelt aan de 

discipelen en het antwoord van Petrus steken hierbij schril af. 

 

47.1 Een bijzondere vraag 

 

De vraag is wie de mensen zeggen dat de Zoon des mensen is. Uit de antwoorden van de 

discipelen blijkt wel dat Hij in het algemeen wel als zeer bijzonder werd beschouwd. 

Niemand kon zulke wonderen doen als Hij. Een groep Samaritanen was inmiddels wel tot de 

conclusie gekomen dat Hij de Messias was (Joh. 4:29,43).Verder lezen we ook over een groep 

mensen die zich afvragen of Jezus niet de Zoon van David is, een Messiaanse titel (Mat. 

12:23). Ook waren er een paar anderen die genezing nodig hadden (Mat. 9:27 en 15:22) en die 

Jezus ook aanriepen met Zijn Messiaanse titel. Maar in het algemeen hield men het op één 

van de profeten of ook Elia (Mal. 4:5) of Johannes de Doper (Mat. 14:1,2).   

 

47.2 De vraag aan de discipelen 

 

Maar nu wordt de vraag gesteld aan de discipelen. Die waren inmiddels ‘verder’ gekomen dan 

het gewone volk (zie bijv. Mat. 8:27 en 14:33.) In Mat.13:16 en 17 zegt Hij ook tegen Zijn 

discipelen: 

 

Mat. 13:16  Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen. 

17  Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, 

en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. 

 

47.3 Het antwoord van Petrus 

 

Petrus antwoordt namens de discipelen en belijdt volmondig dat Jezus is de Messias 

(Christus), de Zoon van de levende God. Dit is de eerste maal in de evangeliën dat het 
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openlijk uitgesproken wordt dat Jezus de Messias is. Alleen Matteüs heeft de toevoeging 

‘Zoon van de levende God’. Mogelijk is opzettelijk het bijvoeglijk naamwoord  ‘levende’ 

toegevoegd als contrast met de lokale afgoden. 

 

47.4 Geen menselijke aangelegenheid 

 

De Heer Jezus maakt nu duidelijk aan Simon Barjona (= zoon van Johannes) dat de 

overtuiging van Petrus dat Jezus de Christus is niet door  menselijke inzichten is ontstaan. 

Natuurlijk geldt dit ook voor de andere discipelen. Het is waar dat de discipelen goed 

onderwijs van de Heer Jezus ontvingen en ook Zijn wonderen en tekenen gezien hebben en 

deze zelf ook (in een bepaalde mate) gedaan hebben en toch is hun innerlijke overtuiging niet 

het resultaat van menselijke waarneming en redenering, maar van Gods openbaring aan hun 

hart. Dit geldt uiteraard voor elke ware gelovige en het komt ook overeen met de Schrift zelf 

(zie bijv. Joh. 6:37, 44 en 45, 68 en 69). Waar geloof zit in het hart van de mens en niet alleen 

in het verstand: 

 

Romeinen 10:10  want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men 

tot behoudenis. 

 

47.5 Petrus de rots (?) 

 

Simon had al eerder de bijnaam ‘Kefas’ gekregen (Joh. 1:42, Mar. 3:16). De omgangstaal in 

de tijd van Jezus was het Aramees en de betekenis van het Aramese ‘Kefas’ is rots. In het 

Grieks (de taal van het NT) wordt ‘rots’ vertaald met ‘petros’ en dit is de eigennaam ‘Petros’ 

geworden (oftewel ‘Petrus’ in onze taal). Eigenlijk zegt de Heer Jezus in vers 16: 

 

U bent Rots (eigennaam) en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen….  

 

Nu is er veel verschil van mening wie nu met die tweede ‘rots’ bedoeld wordt. Er zijn drie 

mogelijkheden: 

 

 de rots is Petrus 

 de rots is de uitgesproken geloofsbelijdenis van Petrus 

 de rots is Jezus 

 

Gezien de context is de eerste mogelijkheid de meest voor de hand liggende. Natuurlijk wordt 

de gemeente niet gebouwd op de niet altijd zo stabiele Petrus. Christus zelf is de hoeksteen: 

 

1 Pet. 2:7  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, 

die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des 

aanstoots en een rots der ergernis, 

 

Maar Petrus was wel de eerste die de geloofsbelijdenis van de gemeente duidelijk heeft 

uitgesproken en hierbij zullen anderen zich aansluiten 2. Voor de tweede mogelijkheid is dus 

ook wel iets te zeggen. Anderen (o.a. Derek Prince) houden het op de derde mogelijkheid. 

Inderdaad zijn er behalve 1 Pet. 2:7 nog twee andere teksten waarin Christus als de rots wordt 

aangeduid: 
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1 Kor. 10:4  en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke 

rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. 

 

Rom. 9:33  gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der 

ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 

 

Alles bij elkaar houd ik het toch op de eerste mogelijkheid omdat, zoals al gezegd, dit het 

beste past bij de context. 

 

47.6 De poorten van het dodenrijk…. 

 

Duidelijk is dat Jezus de bouwmeester van de gemeente is (18). Zijn huis zijn wij (Hebr. 3:6) 

zegt de schrijver aan de Hebreeën-brief. De gemeente (universeel) wordt echter voortdurend 

aangevallen, maar de belofte van de Heer Jezus is dat de poorten van het dodenrijk (Gr. 

‘haidou’) haar niet zullen overweldigen. De poorten van het dodenrijk is beeldspraak voor de 

geestelijke onderwereld. Alle geestelijke negatieve machten zullen niet in staat zijn om de 

gemeente te overwinnen. 

 

Inderdaad, onze strijd is niet tegen vlees en bloed (Ef. 6:12). De vraag is echter of de 

traditionele uitleg van Mat. 16:18b de juiste is. Hierin wordt sterk gesuggereerd, zoals ook de 

NBG-vertaling aangeeft, dat de gemeente stand zal houden tegenover negatieve vijandelijke 

(geestelijke) machten. Derek Prince stelt echter dat de tekst bedoelt dat de gemeente niet 

alleen in de verdediging succesvol is, maar ook in de aanval. De letterlijke vertaling vanuit 

het Grieks is: 

 

poorten van dodenrijk zullen niet sterk zijn tegen…. 

 

Het is de gemeente die in de aanval is en de poorten van het dodenrijk zullen niet sterk 

genoeg zijn om de aanval tegen te houden. Door de hele kerkgeschiedenis heen zien we 

inderdaad dat de gemeente niet kapot te krijgen is (hoewel er natuurlijk wel veel plaatselijke 

gemeenten verdwenen zijn) en ook in de aanval succesvol is (ook nu, anno mei 2015 komen 

er dagelijks in de niet westerse landen velen tot geloof). Dit zou niet gebeurd zijn als de 

gemeente zwakker zou zijn dan de tegenwerkende geestelijke machten. De reden is dat Jezus 

alle macht heeft in hemel en op aarde (Mat. 28:18). 

 

47.7 De sleutels van het Koninkrijk, binden en ontbinden 

 

Er is veel te zeggen over dit gedeelte en wel in het bijzonder over de sleutels en het binden en 

ontbinden. Maar laten we ons beperken tot waar het voor ons praktisch op neerkomt.  

 

De sleutels staan hier symbool voor autoriteit en macht. Petrus en de andere apostelen 

ontvingen deze autoriteit maar ze is nu in de handen gelegd van de gemeente van Christus. De 

gemeente van Christus heeft autoriteit en volmacht van het Hoofd ontvangen om de handelen 

in Zijn Naam. Verder wordt er gesproken over binden en ontbinden. In die tijd waren dit 

gebruikelijke termen voor rabbi’s en dat had te maken met het toestaan of het verbieden van 

bepaalde zaken. Bepaalde besluiten konden bindend verklaard worden maar ook weer 

ontbonden worden. Maar wat betekent het nu als de gemeente bepaalde zaken op aarde kan 

binden of ontbinden? Daar zijn verschillende voorbeelden van te geven. Binden kan 
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bijvoorbeeld betrekking hebben op het uitschakelen van de invloed van boze machten in een 

bepaald gebied. Als in een gebied het evangelie gebracht moet worden dan kan dit zeer 

noodzakelijk zijn. Daar kan een hele gebedsstrijd voor nodig zijn (hoeveel is er al gebeden 

voor Noord Korea?). Een voorbeeld van ontbinden is iemand vrijspreken van zijn zonden: 

 

Joh. 20:23  Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, 

die zijn ze toegerekend. 

 

Maar in het algemeen kun je zeggen dat binden en ontbinden te maken heeft met het hanteren 

van de sleutels en dus in bepaalde zaken als gemeente handelen in de volmacht die ze van de 

Heer ontvangen heeft. Nu is de vertaling in de NBG wat misleidend. Ik heb begrepen dat een 

betere vertaling vanuit het Grieks is: 

 

En wat u ook bindt op aarde zal al gebonden zijn in de hemel en wat u ook ontbindt op aarde 

zal al ontbonden zijn in de hemel. 

 

Ik kwam alleen bij de YLT en de NASB 95 een dergelijke vertaling tegen. Waar het omgaat, 

is dat de hemel niet doet wat op de aarde besloten is maar juist omgekeerd. De gemeente voert 

op aarde de aanwijzingen van de hemel uit (als het goed is). De hemel heeft het initiatief en de 

gemeente volgt. Dit komt ook overeen met wat er staat in: 

 

1 Joh. 5:14  En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij 

iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. 

 

Dit is in het bijzonder van belang bij onze bidstonden als we gezamenlijk optrekken tegen 

geestelijke bolwerken. Hoe moeten we strijden? Wat mogen we binden of ook ontbinden? 

Ook hier is het weer belangrijk dat Zijn wil geschiedt op aarde. 

 

We hebben (als gemeente) van de Heer autoriteit gekregen: 

 

Ef. 2:6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, 

in Christus Jezus, 

 

Opb. 5:10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde (HSV). 

 

Toch zijn er ook situaties in de Bijbel waarbij de hemel een besluit neemt en dat vervolgens 

op aarde ongedaan wordt gemaakt.  

Een voorbeeld daarvan is dat God zo vertoornd was op Zijn oude volk dat Hij het wilde 

vernietigen. Dankzij de tussenkomst van Mozes schonk God het vergeving (Num. 14:20).   

 

Een ander voorbeeld gaat over Hizkia. God had besloten dat hij zou sterven, maar door zijn 

smeken verlengde God zijn leven met 15 jaar (Jes. 38:1-8) 

 

47.8 Vertel nog niet dat Jezus de Messias is 

 

De discipelen hadden nu geweldige dingen gehoord, waarom mochten ze nu niet gaan 

vertellen dat Jezus de Messias is? De reden blijkt vooral uit het vervolg (21 ev.) : De Heer 

Jezus had nog niet geleden. Het Messias zijn had bij vele Joden vooral een politieke 
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betekenis: bevrijding van het Romeinse juk. Wanneer ze nu zouden verkondigen dat Jezus de 

Messias was terwijl Hij ook nog de prijs voor de zonden van de mensen zou moeten betalen 

dan zou dat Gods bedoelingen met Zijn Zoon behoorlijk gaan dwarsbomen. 

 

47.9 Van toen aan 

 

Nu was blijkbaar de tijd aangebroken dat de discipelen over Zijn dood zouden horen. Ze 

hadden nu gehoord dat Hij Zijn gemeente zou bouwen en dat niets dat zou kunnen 

tegenhouden, maar nu zouden ze nog moeten leren dat hun Messias eerst een lijdende Messias 

zou zijn (iets dat ze trouwens hadden kunnen weten vanuit Jesaja 53). Ze waren al getuige 

geweest van het lijden van de Heer Jezus in de confrontaties met de schriftgeleerden en 

Farizeeën, maar ze hadden de toespelingen van de Heer Jezus op Zijn tijdelijke dood duidelijk 

niet begrepen. Zie bijv. Mat. 9:15: 

 

15  Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? 

Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij 

vasten.. 

 

en ook Mat. 12:40: 

 

40  Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de 

Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. 

 

De hogepriesters (de Sadduceese geestelijke adel), de (Farizeese) schriftgeleerden en de 

oudsten (wereldlijke aristocratie, Luc.19:47) zijn de drie groepen, waaruit het Sanhedrin, de 

hoogste joodse autoriteit in de Romeinse tijd, bestond 3. Zij zouden volgens vers 21 

verantwoordelijk zijn voor veel lijden van Jezus. 

 

Let er ook op dat er staat dat Hij naar Jeruzalem moest gaan (om uiteindelijk de verlossing 

van de Zijnen te bewerken). De derde dag werd Jezus opgewekt (dat was dus op zondag), 

maar bij Mat. 12:40 moet men bedenken dat bij de Joden ook dagdelen als hele dagen werden 

gerekend.(zie ook bij 32.7). 

 

47.10 De reactie van Petrus 

 

Wat de Heer Jezus zojuist verteld heeft valt in het bijzonder bij Petrus slecht. We weten niet 

hoe de andere discipelen reageerden maar zonder twijfel zullen ook zij teleurgesteld zijn. 

Petrus, de natuurlijke leider, verwoordde misschien ook wel hun gedachten. In eerste instantie 

stelde de Heer Jezus geweldige dingen in het vooruitzicht en dan ineens iets heel 

teleurstellends.  

 

Petrus verwoordde niet alleen zijn gedachten maar werd tegelijk ook een spreekbuis van 

satan. Zijn, vanuit menselijk oogpunt begrijpelijke reactie, was ook nog satanisch 

geïnspireerd. Het is schokkend om te constateren dat een discipel die eerder tot zo’n 

geweldige belijdenis gekomen was en door de Heer Jezus een rots werd genoemd waarop Hij 

Zijn gemeente zou bouwen even later door de tegenstander misbruikt zou worden. Was Petrus 

overmoedig geworden of misschien wel zelfs hoogmoedig en kreeg de boze daarom vat op 

Hem? Hoe dan ook, deze discipel werd verleid door satan maar gelukkig is er meteen de 
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correctie van de Heer Jezus. Deze correctie zal Petrus, die het zo goed bedoelde (Dat 

verhoede God, Here….) rauw op het dak zijn gevallen. Want Jezus spreekt Petrus aan als Hij 

zegt: 

 

23  Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een 

aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. 

 

Een discipel, ook al leeft hij dichtbij de Heer, is niet automatisch gevrijwaard van misleiding. 

Niet voor niets staat (praktisch) aan het begin van de eindtijdrede van de Heer Jezus: 

 

Mat. 24:4:  …….. Ziet toe, dat niemand u verleide! 

 

De Heer spreekt hier Zijn discipelen aan. Ook echte volgelingen van Christus kunnen misleid 

worden als ze geestelijk niet op hun hoede zijn. Te vaak is het voorgekomen dat christelijke 

leiders goed begonnen en later leerstellingen verkondigden die van de waarheid afweken 

(bijv. William Branham). 

 

47.11 Jezus zet hier de trend voor Zijn discipelen 

 

De weg van de Heer Jezus naar de troon loopt via het kruis en dat geldt ook (in zekere zin) 

voor Zijn discipelen. Ook zij zijn bestemd voor de troon en zullen, als ze de Heer trouw 

gebleven zijn, met Hem heersen over de vernieuwde schepping (zie bijv. Opb. 3:21). Maar 

ook voor hen loopt de weg naar de heerlijkheid via het kruis, ook al zal dit, in tegenstelling tot 

het kruis van hun Meester, in het algemeen geen letterlijk kruis zijn. Wel wordt van hen 

gevraagd zichzelf te verloochenen, hun kruis op zich te nemen en Hem te volgen. Evenals de 

Heer Jezus Zijn leven gaf, moet ook de discipel bereid zijn om zijn leven te verliezen om 

Zijnentwil om vervolgens het ware leven te vinden. 

 

Het kruis op zich nemen in die tijd betekende letterlijk ‘ter dood veroordeeld’ zijn, je had dan 

ook niets meer te vertellen. Wat betekent het nu voor ons als we een discipel willen zijn en 

niet ‘alleen maar een christen’? Naar mijn mening betekent het steeds ‘ het ín de dood geven’ 

van je oude egocentrische natuur. Het komt overeen met wat Paulus schrijft in 

 

Gal. 2:20  Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar 

Christus leeft in mij.   

 

Het vlees, met zijn hartstochten en begeerten, blijven een rol spelen maar we moeten dan in 

acht nemen wat er even later staat: 

 

Gal. 5:24  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en 

begeerten gekruisigd. 

 

Tegelijk wil ik er bij vermelden dat ‘je kruis opnemen’ niet betekent dat je geen persoonlijke 

wensen meer zou mogen hebben. Het is niet verkeerd om van een maaltijd te genieten, van 

mode te houden, vakantie te nemen etc. Maar al deze zaken dienen wel ondergeschikt te zijn 

aan de belangen van het Koninkrijk Gods Mat. 6:33). 
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Opgemerkt zij dat je niet alles in wetten en regels kunt vangen. Zo is het hebben van een 

hobby op zich natuurlijk niet verkeerd. Maar als die hobby ‘te belangrijk’ wordt dan kan het 

nodig zijn om deze ‘in te leveren’. De Heilige Geest zal de betrokkene hier dan persoonlijk 

van overtuigen ook al kan de betrokkene (tot zijn/haar schade) dat weigeren. 

 

Wanneer we ons (zelf-leven) leven om Zijnentwil verliezen dan zullen we er een ander leven 

voor in de plaats krijgen: 

 

1 Joh. 5:12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 

leven niet. 

 

Wanneer men aan zijn zelfzuchtige leven wil vasthouden zal men het uiteindelijk verliezen. 

Hierop heeft vers 26 betrekking en ook vers 27. Bij de komst van Christus zal men 

veroordeeld worden en schade lijden aan zijn ziel ook al heb je in deze tijd misschien (in 

zekere zin) de gehele wereld gewonnen (materieel bezit, roem etc.).  

 

Je zou ook nog kunnen denken aan een minder eschatologisch gerichte uitleg. Ook nu zijn, in 

zekere zin, veel mensen hun leven aan het verliezen en lijden schade aan hun ziel (hoewel ze 

mogelijk materieel gezien niets tekort komen). Het ‘zelf-leven’ geeft op den duur geen 

voldoening. Volgens Prof. Derksen  slikken op dit moment (mei 2015) een miljoen (van de 

16,9 miljoen) Nederlanders een antidepressivum (Iedereen een psychische aandoening?, de 

Tijdstroom 2015, pag. 89). 

 

47.12 De toekomst 

 

Vers 27 en 28 gaan over de toekomst. Vers 27 heeft betrekking op de wederkomst (en het is 

de eerste keer dat de Heer over Zijn wederkomst spreekt, Hij komt in de heerlijkheid van Zijn 

Vader met zijn engelen) maar bij vers 28 ligt dat anders. Het ligt voor de hand dat dit vers niet 

op de wederkomst betrekking heeft omdat de Heer Jezus zelf de tijd hiervoor niet kent (Mat. 

24:36) terwijl er ook niets op wijst dat dit spoedig zou zijn. Ook heeft men wel gedacht dat 

het te maken zou hebben met de verheerlijking op de berg, zes dagen later. Maar dit is erg 

onwaarschijnlijk omdat dan de opmerking over degenen die hier staan etc. buitengewoon 

triviaal wordt.  

 

Het meest waarschijnlijk is dat er een komst bedoeld wordt in de persoon van de Heilige 

Geest, zoals plaatsvond op de Pinksterdag. De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats 

nadat Jezus verheerlijkt was (Joh. 7:39) en dat betekent dat Hij toen de koninklijke 

waardigheid verkregen had. In Joh. 14:18 zegt Jezus tot Zijn discipelen: 

 

Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 

 

Hoe komt Hij dan tot hen? In de persoon van de Heilige Geest! In Joh. 14:23 is er weer 

dezelfde gedachte: 

 

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren 

en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 

 

Nu komt ook nog de Vader mee. De Heilige Geest is met de Vader en de Zoon verbonden 

(Joh. 15:26, 16:14 en 15) en als de Geest komt komen de Vader en de Zoon mee. 
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Het komen van Jezus hoeft dus zeker niet op de wederkomst betrekking te hebben. Het kan 

ook een oordeelkomst zijn, zie bijv.: 

 

Opb. 3:3  Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. 

Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur 

Ik u zal overvallen. 

 

47.13 Het parallelgedeelte in Marcus (8:27-9:1) 

 

Marcus heeft hetzelfde gedeelte, alleen wat korter. Verder heeft Marcus de toevoeging van 

vers 38: 

 

38  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig 

geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de 

heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen. 

 

Hier wordt voor de vierde maal het woordje ‘want’ gebruikt (ook in 37, 36 en 35). Het legt 

steeds de verbinding met het vorige vers. Als Jezus nu niet ‘jouw leven’ is zoals ook staat in 

Kol. 3:4: 

 

4  Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 

heerlijkheid. 

 

dan zal dat zeer nare consequenties hebben als Hij verschijnt. 

 

Verder zetten we ook de laatste tekst uit de drie gedeeltes naast elkaar: 

 

Mat. 16:28 Mar. 9:1 Luc. 9:27 

Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen onder degenen, 

die hier staan, die de dood 

voorzeker niet zullen 

smaken, voordat zij de Zoon 

des mensen hebben zien 

komen in zijn koninklijke 

waardigheid. 

En Hij zeide tot hen: 

Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn 

sommigen onder degenen, 

die hier staan, die de dood 

voorzeker niet zullen 

smaken, voordat zij zien, dat 

het Koninkrijk Gods 

gekomen is met kracht. 

Ik zeg u in waarheid, er zijn 

sommigen onder degenen die 

hier staan, welke voorzeker 

de dood niet zullen smaken, 

voordat zij het Koninkrijk 

Gods gezien hebben. 

 

 

Hiermee wordt des te duidelijker wat met deze laatste tekst bedoeld wordt. 

 

47.14 Het parallelgedeelte in Lucas 9:18-27 

 

Het gedeelte in Lucas is nog korter. Lucas vermeldt niet de bestraffing van Petrus, maar 

(evenals Marcus) wel weer de tekst over het schamen (26). Een opmerkelijk detail is dat 

alleen Lucas vermeldt dat de Heer eerst alleen in gebed was, en dan, als de discipelen 

dichterbij komen, Hij hun de bekende vraag stelt over wie de mensen zeggen dat Hij is (vers 

18).  
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048. Mat. 17:01-17:13 De berg der verheerlijking 
 

48.0 Inleiding 

 

Zes dagen later, na de 

gebeurtenissen beschreven in 17:21-

28, neemt de Heer Jezus drie van 

Zijn discipelen, Petrus, Jakobus en 

Johannes (een ‘select’ groepje, zie 

ook Mar. 5:37 waar het gaat over de 

opwekking van het dochtertje van 

Jaïrus. Dezelfde discipelen zouden 

ook getuige zijn van Zijn strijd in de 

hof van Getsemane, Mat. 26:37 ev.), 

mee naar een hoge berg. Alleen 

deze discipelen mogen met Hem 

mee en zullen getuigen zijn van een 

bijzondere gebeurtenis. De traditie 

vermeldt dat het de berg Tabor was 

(zie kaartje) maar die ligt niet in de 

buurt van Caesarea Filippi. 

Waarschijnlijker is dat het om de 

berg Hermon gaat. Later zou Petrus 

schrijven over hun ’bergervaring’ (2 Pet. 1:16-18). 

 

Overigens: ook Mozes ging, bij de verbondssluiting met drie mensen Aäron en Nadab en 

Abihu de berg op maar ook met de zeventig oudsten van Israël (Ex. 24:1,9). Later zou Hij 

alleen verder gaan en tot God opklimmen. 

 

48.1 Zijn gedaante veranderde 

 

Het lijkt erop dat deze tijdelijke verheerlijking in de nacht plaatsvond (vergelijk ook met Luc. 

9:32, de discipelen waren blijkbaar eerder in slaap gevallen). In het Grieks staat er dat Hij een 

metamorfose onderging, de verandering kwam klaarblijkelijk van binnenuit. Zijn kleren 

werden wit als het licht en Zijn gelaat straalde als de zon. Waarom deed God dit? Onder 

andere lijkt het me een bevestiging uit de hemel van de belijdenis van Petrus: 

 

16:16  …….. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 

 

evenals de woorden in 17:5: 

 

Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 

 

Het zijn, behalve het ‘hoort naar Hem’, dezelfde woorden als bij de doop van Jezus (Mat. 

3:17).  
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De bevestiging zal vooral voor de discipelen geweest zijn. Later zal Petrus schrijven: 

 

2 Pet. 1:19 Wij achten het profetische woord des te vaster…. 

 

De gebeurtenissen op de berg droegen bij aan het geloof in het profetische woord (over de 

wederkomst).  

 

Het lijkt me dat gelovigen een dergelijke ervaring zullen krijgen bij de wederkomst van de 

Heer Jezus (Mat. 13:43), zie ook: 

 

1 Joh. 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 

zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want 

wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 

 

Wat een geweldige ervaring zal dat zijn op die dag voor de kinderen Gods, maar wat een 

vreselijke ervaring voor hen die Hem niet wilden kennen. 

 

Overigens, de ervaring van de  heerlijkheid Gods, valt ons ook nu al in een bepaalde mate ten 

deel (2 Kor. 3:18): 

 

 

48.2 Mozes en Elia 

 

Mozes en Elia, die ook een hemelse uitstraling hadden (Luc. 9:31) spraken met Jezus. Alleen 

Lucas vermeldt waarover ze spraken, namelijk over de uitgang die Hij te Jeruzalem zou 

volbrengen. 

 

Waarom deze twee? Men zegt weleens dat dit is omdat Mozes en Elia de vertegenwoordigers 

zijn van de wet en de profeten (hoewel Elia niet in de profetische geschriften van het OT 

wordt gevonden 1). Later zagen de discipelen niemand dan Jezus alleen. In plaats van naar de 

wet en de profeten te kijken richten we ons nu (voornamelijk) op Jezus. Jezus kwam om de 

wet en de profeten te vervullen, Mat. 5:17). Maar er zijn nog meer bijzonderheden: 

 

 Beiden spraken met God op de berg Horeb (Deut. 1:6, 1 Kon. 19:8) 

 

 Beide leiders gingen op een bijzondere wijze heen (Deut. 34:5-7, 2 Kon. 2:11) 

 

 Mozes is het voorbeeld van de Messias (Deut. 18:15) en Elia de voorloper (Mal. 4:5) 

 

48.3 De reactie van Petrus 

 

Petrus spreekt vaak eerst en denkt later. Maar hij is, evenals de andere discipelen ook nog niet 

zo lang wakker (Luc. 9:32 en 33). Positief is nog dat hij met het voorstel om de tenten op te 

slaan bij Jezus komt en ook reserveert hij geen tent voor zichzelf of voor de andere discipelen. 

Niettemin is het een vreemd voorstel want de heerlijke ervaring kan niet blijven. Voor Jezus 

ligt een andere weg in het verschiet maar dat was ondanks de eerdere bestraffing (16:23) nog 

niet goed tot Petrus doorgedrongen. Overigens krijgt Petrus niet eens de kans om uit te 

spreken. 
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48.4 Een lichtende wolk 

De aanwezigheid van God wordt in de Schrift vaak aangeduid door het noemen van een wolk. 

Enkele teksten: Ex. 13:21 en 40:34.  

 

Ook lezen we van een wolk bij het opnemen van mensen in de hemel: 

 

Hand. 1:9  En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen. 

 

1 Tes. 4:17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in 

een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de 

Here wezen. 

 

Opb. 11:12  En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En 

zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. 

 

De tenten van Petrus waren niet nodig. God zelf overschaduwde Jezus, Mozes en Elia met een 

lichtende wolk, waaruit de stem kwam 2. De inhoud van Gods spreken hebben we al eerder 

genoemd. Als de discipelen de stem horen worden ze zeer bevreesd, maar Jezus komt naar 

hen toe en stelt hen gerust. 

 

48.5 Vertelt niemand voordat…. 

 

Dit is de vijfde en laatste keer in het evangelie van Matteüs dat zwijgplicht wordt opgelegd 

(8:4, 9:30, 12:16, 16:20) [SB]. Als de discipelen het voortijdig zouden vertellen dan zou er 

veel tumult rondom Jezus ontstaan en zou het plan van God gedwarsboomd worden. Ook de 

andere discipelen mochten nog niet horen over dit gezicht. 

 

48.6 Hoe zit het dan met Elia? 

  

Toch begrijpen de discipelen het nog niet goed. Ze refereren naar de profetie van Maleachi 

die door de schriftgeleerden wordt gebruikt: 

 

Mal. 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 

  

Jezus opmerking (vers 9) impliceert dat Hij zou gaan sterven. Maar toch moet Elia ook nog 

komen (de zeer tijdelijke verschijning van Elia behoort natuurlijk niet tot de vervulling van de 

profetie). Hoe kan dan Mal. 4:5 vervuld worden? De Heer Jezus legt hen dan uit dat Johannes 

de Doper de Elia was die komen zou (hij kwam in de geest en kracht van de Elia uit het OT). 

Hij maakt deel uit van de vervulling van de profetie en niet de Elia uit het OT (zoals veel 

mensen dachten). Evenals Johannes de Doper zou lijden zo zou ook de Messias lijden. 
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48.7 Het parallelgedeelte in Mar. 9:2-13 

 

Weinig verschil met het gedeelte uit Matteüs. Marcus vermeldt nog dat de discipelen onder 

elkaar trachtten te weten te komen wat het was om uit de doden op te staan (vers 10). 

 

48.8 Het parallelgedeelte uit Luc. 9:28-36 

 

Het gedeelte uit Lucas geeft wat extra informatie maar laat de discussie over Elia weg. Lucas 

vermeldt dat Jezus de berg opging om te bidden (28) en dat tijdens het gebed zijn gedaante en 

kleding veranderde. De drie moeten dit gezien hebben (Mar. 8:2,3) maar zijn desondanks in 

slaap gevallen want in vers 32 ontwaken ze weer en zien dat twee mannen bij Jezus staan. 

Lucas vermeldt ook nog dat de drie discipelen zich hielden aan het gebod van Jezus om 

niemand te vertellen wat ze gezien hadden (36).  

Tenslotte: Lucas vermeldt dat ‘ze ongeveer acht dagen na deze woorden de berg opgingen’ 

terwijl Matteüs en Marcus het over ‘zes dagen’ hebben. Hierover twee opmerkingen. Ten 

eerste gebruikt Lucas het ‘ongeveer’ en ten tweede zal het verschil te maken hebben met de 

manier waarop Lucas de dagen telt. Lucas rekent inclusief  dat wil zeggen hij rekent de dag 

mee waarop het gesprek plaatsvond en ook de dag van de verheerlijking en op deze manier 

komt hij blijkbaar ongeveer twee dagen hoger uit 3. 
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049. Mat. 17:14-17:23 Genezing van de bezeten jongen 
 

49.0 Inleiding 

 

Alle drie synoptische evangelisten hebben deze geschiedenis, Marcus geeft het meest 

uitgebreide verslag. Na de geweldige ervaring op de berg van de afgelopen nacht komen ze nu 

van de berg af en meteen komt een grote menigte Hem tegemoet (Luc. 9:37). Marcus 

vermeldt dat de discipelen (die achtergebleven waren) met de schriftgeleerden aan het 

redetwisten zijn (Mar. 9:14). Het speelt af in de buurt of aan de voet van de berg 

(waarschijnlijk de Hermon of anders de berg Tabor. In het laatste geval is de menigte 

gemakkelijker te verklaren omdat de Tabor in Galilea lag) 

 

49.1 Waarover redetwisten? 

De aanleiding tot het redetwisten is blijkbaar een vader die zijn bezeten zoon (zijn enige, Luc. 

9:38) naar de overgebleven discipelen heeft gebracht om de geest uit te drijven, maar zij 

hebben het niet gekund (Mar. 7:18). Waarschijnlijk is door deze mislukking een discussie met 

de aanwezige schriftgeleerden ontstaan. De laatstgenoemden konden met al hun orthodoxie de 

geest ook niet uitdrijven (hoewel het uitdrijven van demonen door orthodoxe Joden in die tijd 

wel voorkwam, Mat. 12:27).  

 

49.2 Maanziek? 

 

Matteüs heeft het over ‘maanziek’ (vers 15) maar spreekt in vers 18 wel over een demon. 

Maanziekte is een kwaal die gepaard gaat met stemmingswisselingen (waarvan met dacht dat 

ze verband hielden met de bewegingen van de maan). In de middeleeuwen was het de term 

voor epilepsie of vallende ziekte. In Mat. 4:24 lezen we dat Jezus ook maanzieken genas. 

 

Marcus spreekt over een stomme geest maar later ook over een dove geest (9:17, 25). Lucas 

spreekt gewoon over een geest (9:37) en later een onreine geest (42). 

 

Matteüs vertelt dat hij er slecht aan toe is en dikwijls in het vuur en in het water valt (15). 

Marcus zegt dat hij het al van zijn kindsheid af heeft en dat de geest hem ook dikwijls in het 

water en het vuur drijft om hem een ongeluk te doen krijgen (22). Ook spreekt hij over 

schuim op de mond, stuiptrekkingen en knersen met de tanden en verstijven (18). Ook Lucas 

heeft het over schuim op de mond en stuiptrekkingen (39, 42). 

 

De verschijnselen lijken op epilepsie, maar de grondoorzaak is demonische bezetting. Toch 

spreekt het gedeelte in Matteüs van genezing (16, 18). Vers 18 zegt dat de knaap genezen was 

van het ogenblik dat de boze geest uitging.  Ook in Luc.9:42 wordt  ‘genezen’ gebruikt (Hij 

genas de knaap). Mogelijk was er dus ook sprake van een lichamelijke afwijking (i.h.a. 

gebruikt men bij situaties van bevrijding niet de term ‘genezing’). 
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49.3 O, ongelovig en verkeerd geslacht 

 

De vader was met ‘zijn probleem’ naar de discipelen van de Heer Jezus gegaan. Waar moest 

hij anders naar toe? Als er een demon in het spel is, dan helpen gewone dokters niet. Mogelijk 

was hij eerst te rade gegaan bij de schriftgeleerden die niet hadden kunnen helpen. Demonen 

herkennen geestelijke autoriteit (Hand. 19:15) en iemand met te weinig gezag moet niet 

proberen ze uit te drijven. Ook de achtergebleven discipelen faalden in dit geval. In Luc. 9:40 

staat dat de vader de discipelen gesmeekt heeft om hem uit te drijven, maar ze hebben het niet 

gekund. 

 

De Heer Jezus is hier duidelijk teleurgesteld over. Hij spreekt zelfs van een ‘ongelovig en 

verkeerd geslacht’. Dat liegt er niet om en het lijkt erop dat Hij hier ook de achtergebleven 

discipelen mee bedoelt. We kunnen rustig stellen dat de Heer hier verwacht had dat Zijn 

volgelingen deze autoriteit wel beza ten. 

 

49.4 De boze geest wordt uitgedreven 

 

De Heer moet er dus zelf aan te pas komen en dan is de strijd snel gestreden hoewel de demon 

(er staat niet dat het er meer zijn) niet rustig verdwijnt (wat ze wel vaak doen). Alleen de 

nadering van Jezus doet de demon in de jongen al sterk reageren (Luc. 9:42). Marcus besteedt 

nog aandacht aan het zwakke geloof van de vader (9:24) die Jezus vraagt zijn ongeloof te hulp 

te komen (9:24) (vooral dit laatste wordt veel geciteerd).  

De onreine geest wordt door Jezus bestraft en Marcus vermeldt ook nog dat de demon 

bevolen wordt om niet meer in Hem te komen (9:25). Nadat de demon is uitgedreven is de 

knaap meteen genezen (Mat. 17:18) al leek het er eerst op dat hij gestorven was (Mar. 9:26). 

 

49.5 Waarom konden de discipelen het niet? 

 

De discipelen zitten nu met een probleem: waarom hebben wij het niet gekund? Ze vragen dat 

aan Jezus, vanzelfsprekend, in een privé setting (alleen met Hem toen ze een huis waren 

binnengegaan, Mar. 19:28). De vraag is des te ‘prangender’ omdat de Heer de discipelen daar 

wel macht voor gegeven had: 

 

Mat.10:1: En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten 

om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. 

 

Het volgende kan hierover opgemerkt worden: 

 

 Uit vers 21 (dat blijkbaar niet in alle handschriften voorkomt) blijkt dat we hier te 

maken hebben met zeer hardnekkige demonen. De Heer heeft het over ‘dit geslacht’. 

Blijkbaar zijn er ook demonen die gemakkelijker zijn uit te drijven. 

 

 In vers 20 zegt Jezus dat het hun kleingeloof is dat de oorzaak is van hun mislukking. 

In feite komt dit neer op ongeloof, want een geloof als een mosterdzaadje is al 

voldoende om een berg te verplaatsen. Maar hoe zit het dan met de gave van 

genezingen die ze al eerder ontvangen hadden?  Het lijkt me dat elke gave van de 

Heilige Geest, hoewel onberouwelijk, ook onderhoud nodig heeft door deze gave te 
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praktiseren en ook door gebed en vasten (Marcus heeft alleen gebed, Mar. 9:29). In 1 

Tim. 4:14 (en mogelijk kan er ook 2 Tim. 1:6 bij betrokken worden) lezen we:  

 

Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is 

onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. 

 

De les voor ons is dat we moeten woekeren met datgene wat God ons heeft 

toevertrouwd. Maar in het algemeen kan gezegd worden dat gebed en ook vasten zeer 

geloofsopbouwend is. 

 

49.6 De tweede aankondiging van het lijden 

 

Zie 49.7. 

 

49.7 De parallelgedeelten in Mar. 9:14-32 en Luc. 9:37-45 

 

In het voorgaande is al veel gezegd over de parallelteksten. We schenken hier alleen nog 

aandacht aan het gedeelte over de aankondiging van het lijden en doen dat aan de hand van 

het gedeelte uit Luc. 9:43-45 (Mat. 17:22 en 23, Mar. 9:30-32) 

 

Inmiddels zijn ze in Galilea (Mat. 17:22 en Mar. 9:30) en Jezus wil incognito blijven (Mar. 

9:30) om Zijn discipelen rustig te onderwijzen. De woorden die Jezus nu spreekt (Luc. 9:44) 

moeten voor de discipelen als een anticlimax zijn overgekomen. Er staat immers dat ze zich 

verwonderden over alles wat Jezus deed en mogelijk heerste er een euforische stemming en 

dan ineens die moeilijke woorden van Jezus. Hij legt er zelfs de nadruk op: leg deze woorden 

in uw oren.  

 

Hoewel dit niet de eerste aankondiging van het lijden is (Mat. 16:21) begrijpen ze het woord 

toch niet. Matteüs vermeldt nog dat ze zeer bedroefd werden hoewel Jezus, behalve over zijn 

dood ook weer over Zijn opstanding spreekt (Mat. 17:23, Mar. 9:31).Er staat dat het voor hen 

verborgen was en dat ze het niet begrepen. Misschien moeten we zeggen dat God het nog 

voorlopig voor hen verborgen hield (ze waren er nog niet aan toe) maar wel wilde dat ze 

gingen beseffen dat er een andere tijd zou aanbreken. Ze durven in ieder geval geen uitleg aan 

Jezus te vragen. Zijn ze bang voor de een of andere berisping of durven ze de ernst van de 

toekomstige gebeurtenissen niet onder ogen te zien? Dit laatste lijkt me het meest 

waarschijnlijk.  
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050. Mat. 17:24-18:09 Betaling hoofdgeld, verleidingen 
 

50.0 Inleiding 

 

Dit gedeelte begint met een gebeurtenis waar alleen Matteüs verslag van doet. Mogelijk was 

hij als ex-tollenaar bijzonder gemotiveerd om dit verhaal, onder de inspiratie van de Heilige 

Geest op te schrijven. Verder is er nog praktisch onderwijs over het worden als een kind en 

verleidingen tot zonde.  

 

Jezus en Zijn discipelen zijn weer thuis in Kafarnaüm waar de Heer Jezus (waarschijnlijk) in 

het huis van Petrus woonde. Ze zijn vrij lang weggeweest, ze liepen in het gebied van Tyrus 

en Sidon en later in de buurt van Caesarea Filippi en ook na de gebeurtenissen op en bij de 

berg der verheerlijking zijn ze niet meteen naar huis gegaan. Maar nu zijn ze weer thuis en het 

zou wel het laatste bezoek van de Heer Jezus aan Zijn vaderstad zijn.  

 

We nemen aan dat door de lange afwezigheid in Kafarnaüm Jezus en Petrus de 

tempelbelasting niet hebben betaald. Nu Jezus en de discipelen weer thuis zijn nemen de 

ambtenaren hun kans waar om de z.g. tempelbelasting (hoofdgeld) te innen en ze komen met 

een vraag hierover bij Petrus. 

 

50.1 De tempelbelasting 

 

Deze tempelbelasting was in de Thora vastgelegd: 

 

Ex. 30:12  Wanneer gij het getal der Israelieten bij de telling opneemt, dan zullen zij, ieder 

voor zijn leven, aan de HERE een zoengeld geven, wanneer men hen telt, opdat er onder hen 

geen plaag zij bij de telling. 

13  Dit zal ieder die tot de getelden gaat behoren, geven: een halve sikkel, gerekend naar de 

heilige sikkel (deze sikkel is twintig gera); een halve sikkel is de heffing voor de HERE. 

14  Ieder die tot de getelden gaat behoren van twintig jaar oud en daarboven, zal de heffing 

voor de HERE geven. 

15  De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te 

geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven. 

16 En u zult het geld der verzoening van de Israelieten nemen en het bestemmen voor de 

dienst in de tent der samenkomst; het zal voor de Israelieten tot een gedachtenis zijn voor het 

gezicht des HEREN ter verzoening voor hun leven. 

 

Het was dus een soort ‘zoengeld’ en de opbrengst ging naar het onderhoud van het heiligdom. 

Deze belasting bedroeg een halve sikkel of een didrachme, dat is een enkele twee drachmen 

munt(Grieks) en dat was het gemiddelde salaris voor twee dagen werk. Het innen van deze 

belasting begon op de 15e adar (maart) voor het Pascha1 . De geldwisselaars maakten hier ook 

handig gebruik van omdat de tempelbelasting in Joodse munt werd betaald. Degenen die met 

een andere munt kwamen (Joden uit afgelegen gebieden) moesten dit omwisselen en dat 

kostte natuurlijk wat.  
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50.2 Jezus is Petrus voor 

 

Petrus is blijkbaar buiten zijn huis benaderd door de ontvangers (zie 25) met de vraag of Zijn 

meester het hoofdgeld niet betaalt. Mogelijk hebben de ontvangers Petrus benaderd omdat ze 

in hem de natuurlijke leider van de discipelen zien. Maar ze hebben ook door dat Jezus hun 

Meester is. De vraag aan Petrus is waarschijnlijk niet sarcastisch bedoeld en ze hebben 

mogelijk een goede reden gehad om deze vraag te stellen. Ook Jezus was, vanuit hun optiek, 

ook verplicht deze belasting te betalen hoewel de priesters te Jeruzalem en mogelijk ook de  

rabbi’s waren vrijgesteld. Maar Jezus hier dus blijkbaar niet. 

Petrus veronderstelde zonder meer dat Jezus het hoofdgeld betaalde. Toen hij thuiskwam zal 

hij verbaasd opgekeken hebben dat Jezus hem een vraag stelde die van toepassing was op de 

situatie die hij even geleden had meegemaakt.  

Dat Jezus hem voor was mag vanuit menselijk oogpunt toeval lijken, vanuit Goddelijk 

oogpunt is het dat zeker niet. In dit verband kunnen nog de volgende teksten genoemd 

worden: Joh.1:47, 48; 2:25; 21:17, Heb. 4:13 2.  

 

50.3 Zo zijn dus de zonen vrij 

 

Jezus en de discipelen zijn zonen van de grote koning en de gewone onderdanen zijn de 

vreemden. Soms zelfs heffen koningen zelfs geen belasting van hun eigen onderdanen maar 

alleen van overwonnen naties 3 . Strikt genomen zijn dus Jezus en Zijn volgelingen vrij van 

rechten of (tempel)belasting. Hoeveel temeer ook Jezus zelf die gezegd heeft: 

 

Mat. 12:6  Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier. 

 

De vraag is of je dit ook kan toepassen op onze maatschappij. Dan zou dat betekenen dat de 

christenen geen belasting zouden hoeven betalen, immers hun Vader is de grote Koning en zij 

zijn de zonen. Het spreekt meer dan vanzelf dat zo’n redenering niet opgaat. Het is al in strijd 

met de Bijbel zelf (Rom. 13:6) en ook met een algemeen solidariteitsbeginsel. Verder leven 

we alleen geestelijk in Gods Koninkrijk (Kol. 1:13) en hebben we te maken met de wetten 

van onze maatschappij. 

 

Het spreekt vanzelf dat de Heer Jezus geen gebruik maakt van Zijn recht en geen aanstoot wil 

geven aan andere mensen en vooral aan de autoriteiten. Nu heeft Hij het geld blijkbaar niet bij 

de hand. 

 

50.4 Het wonder 

 

Toch is dit voor de Heer Jezus geen probleem, Zijn Vader bezit immers alles. Hij stuurt Petrus 

er op uit om iets dat hij zo vaak gedaan heeft namelijk vissen (in het meer van Tiberias). De 

eerste vis aan de vishaak zal een stater (Gr.: statera) in zijn bek hebben, dat is een zilverstuk 

met de waarde van een shekel. Hiermee zou de tempelbelasting van Jezus en Petrus voor één 

jaar betaald kunnen worden (er wordt niet vermeld hoe het in dit opzicht met de andere 

discipelen gesteld was). 
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Ongetwijfeld is het ook zo gegaan. Het is nog geen wonder dat een vis een munt in zijn bek 

had, dat kwam wel meer voor. Maar dat het juist de eerste vis was die gevangen zou worden 

en ook nog juist voldoende voor Jezus en Petrus, dat kon alleen Jezus weten.  

 

50.5 Wie is wel de grootste…? 

 

De verbinding met het vorige gedeelte wordt gelegd met ‘Op dat ogenblik’. De Heer heeft 

zojuist het één en ander tegen Petrus gezegd en nu komen de  (andere) discipelen met de 

vraag bij Jezus: 

 

Mat. 18:1 Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? 

 

We vragen ons af waarom de discipelen nu deze vraag aan Jezus stellen. In het 

parallelgedeelte (Mar. 8:33, 34) vermeldt Marcus dat ze onderweg (naar Kafarnaüm) het er 

met elkaar over gehad hadden wie de meeste was. En wanneer Jezus hen, als ze zijn 

thuisgekomen, de vraag stelt waar ze het over hadden dan volgt er een schaamtevol zwijgen. 

Mogelijk behoort de vraag van Mat. 18:1 tot  discussie die daarna volgde.   

 

De achtergrond van de vraag is waarschijnlijk de veronderstelde positie van Petrus. Jezus had 

hem in Mat. 16:18 ‘rots’ genoemd, het was Petrus die met Jakobus en Johannes mee mocht 

met Jezus op de berg der verheerlijking en het was ook Petrus die een bijzondere rol speelde 

in de vorige geschiedenis. Verder had de Heer nog niet zo lang geleden gesproken over Zijn 

wederkomst en over Zijn koninklijke waardigheid (Mat. 16:27 en 26). Mogelijk is dus 

hierdoor de vraag ontstaan hoe het nu zat met de rangen en standen in Gods Koninkrijk.  

 

De vraag van de discipelen is mogelijk voor de Heer des te pijnlijker geweest omdat Hij nog 

niet zolang geleden (Mat. 17:22) voor de tweede maal Zijn lijden en sterven te Jeruzalem en 

ook Zijn opwekking had aangekondigd. Toen werden de discipelen nog heel bedroefd, maar 

blijkbaar was deze droefenis niet van lange duur. Nu waren ze al weer bezig met hun eigen 

(toekomstige) positie. 

 

50.6 Bekering voor discipelen 

Om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan is een heel andere mentaliteit nodig, namelijk 

die van een kind. Deze mentaliteit bezaten de discipelen op dit moment zeker niet. De vraag 

die zich dan voordoet is of ze dan niet bekeerd zouden zijn. Zeker wel, ze hadden het zelf ook 

gepredikt (Mar. 6:12). Maar het krijgen van de juiste nederige houding om het Koninkrijk 

Gods definitief (dus niet alleen geestelijk, Fil. 3:20) binnen te gaan heeft te maken met je 

heiliging zonder welke niemand de Here zal zien (Heb. 12:14). Op het punt van nederigheid 

hadden de discipelen zeker nog een stuk bekering/heiliging nodig. 

 

Het Griekse woord dat hier woord dat hier voor bekering wordt gebruikt is afgeleid van het 

werkwoord ‘strepho’,(στρεφω) dat is een ongebruikelijk woord voor ‘bekeren’. Het meest  

gebruikelijk hiervoor is het woord dat afgeleid van : metano’eo, (μετανοεω) en in mindere 

mate: epi’strepho (επιστρεφω). Andere Nederlandse vertalingen dan de NBG hebben veelal 

hier ‘verandert’: 
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3  En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u 

het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan (HSV). 

 

3  en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het 

koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan (NBV). 

 

3  ‘Ik verzeker jullie,’ zei hij, ‘het hemelse koninkrijk kom je alleen binnen als je van 

gezindheid verandert en wordt als kinderen (GNB). 

 

3  En zeide: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk de kinderkens, zo 

zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan (SVV). 

 

Betekent dit dus dat een discipel van Jezus geen toegang krijgt tot het Koninkrijk der hemelen 

als hij/zij niet wordt als een kind? Ja, want dat is wat Jezus hier zegt! Betekent dit dan dat zo 

iemand, als hij/zij in deze toestand sterft, hij/zij ook voor eeuwig verloren gaat of (meer 

algemeen): Wat gebeurt er met ongeheiligde christenen (die Heb. 12:14 veronachtzaamd 

hebben)? Hier ligt een moeilijk theologisch vraagstuk. In Luc. 13:3 waar het niet gaat om 

discipelen, spreekt Jezus over omkomen (= verloren gaan): 

 

Luc. 13:3  Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. 

 

Maar in Mat. 18:3 heeft Hij het niet over ‘omkomen’ maar over het niet ingaan in het 

Koninkrijk als je je niet bekeert en wordt als een kind. Wordt zo iemand dan nog wel gered 

maar als door vuur heen (1 Kor. 3:15)? Het is niet duidelijk. 

 

 

50.7 Wat is de hedendaagse praktijk? 

 

Maar hoe zit in de praktijk met de hedendaagse discipelen die moeten worden als een kind? 

Een kind, hoewel niet zonder zonde, heeft in het algemeen geen hoge dunk van zichzelf, is 

eenvoudig, heeft weinig pretenties en heeft een ontvankelijke houding. Vinden we deze 

houding ook terug in de hedendaagse christelijke gemeenten? Paulus schrijft aan de 

Filippenzen: 

 

Fil .2:3…  zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander 

uitnemender dan zichzelf; 

 

Vaak moet God nog echte nederigheid in Zijn kinderen bewerken opdat ze geschikt zullen 

zijn om het Koninkrijk der hemelen definitief binnen te gaan. Vaak kijken we negatief aan 

tegen teksten als: 

 

Luc. 14:11  Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden. 

 

Maar soms hebben we vernederingen nodig om meer te lijken op Hem die gezegd heeft: 

 

Mat. 11:29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van 

hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; 
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Om de grootste te zijn in het Koninkrijk der hemelen moeten we onszelf op een positieve 

manier gering achten (geen minderwaardigheidscomplex of gewilde nederigheid). 

 

Het ontvangen van een kind in de naam van Jezus (5) betekent Jezus ontvangen. Met ‘kind’ 

kan hier een letterlijk kind bedoeld zijn maar ook een eenvoudige gelovige (zie verder ook 

Mat. 10:41). 

 

50.8 Verleidingen 

 

In de verzen 6-9 heeft Jezus het over verleidingen. Hier worden woorden gebruikt die afgeleid 

zijn van het Griekse werkwoord skanda’lizo (σκανδαλιζω). Dit heeft (volgens Strongs 4624) 

de betekenis van een struikelblok in de weg leggen waarover iemand kan vallen of struikelen. 

De betekenis is i.h.a. metaforisch in de zin van: tot zonde verleiden, tot afval bewegen of 

meer algemeen: iemand van de rechte weg afbrengen. Er worden drie gevallen onderscheiden: 

 

 verleiding van (eenvoudige) gelovigen (5,6), hiermee wordt ook de verbinding met het 

vorige gedeelte gelegd 

 

Iemand die een (eenvoudige) gelovige tot zonde verleid had beter verdronken kunnen worden 

in plaats van deze zonde te begaan (en er geen berouw over te hebben)  

 

 verleidingen tot zonde in het algemeen (7) 

 

De wereld is vol van verleiding tot zonde en hier wordt een wee (uitroep van smart of afkeer) 

over uitgesproken. Verleidingen zijn onvermijdelijk maar wee (weer die uitdrukking) de mens 

door wie ze komen 

 

 verleiding tot zonde in jezelf (8,9) 

 

Je kunt je beter van je hand, voet, of oog ontdoen dan dat je erdoor tot zonde verleid wordt. 

Mogelijk staan de hand en de voet ook symbool voor je handel en wandel.  

Een soortgelijke uitspraak als in Mat. 18:8 heeft de Heer Jezus eerder gedaan in Mat. 5:29 en 

30 alleen daar is sprake van rechteroog en rechterhand (de voet wordt niet genoemd). De Heer 

Jezus gebruikt hier beeldende en hyperbolische (opzettelijke overdrijving) taal om de ernst 

van de zonde uit aan te geven. Er wordt niet een letterlijk uitrukken of afhakken bedoeld maar 

eerder een grondig afrekenen met datgene wat de verleiding veroorzaakt. Het uiteindelijke 

gevolg van het niet afrekenen met de verleiding is: het eeuwige vuur (de hel). Natuurlijk, God 

vergeeft de zonden als er berouw is, maar men komt, door verharding, niet altijd meer tot 

berouw en dan volgt uiteindelijk het oordeel. 

 

Een voorbeeld in deze tijd waarbij het oog in het bijzonder betrokken is, is porno. Hierdoor 

zijn i.h.b. veel mannen tot verslaving gekomen waaruit men moeilijk kan ontsnappen. De 

gevolgen zijn desastreus: vele kapotte huwelijken, gezinnen die uit elkaar gehaald worden en 

maatschappelijke ontwrichting. Je oog uitrukken in het geval van porno zal tenminste 

betekenen dat je (voor zover het van jou afhangt) niet meer naar ‘verkeerde beelden’ kijkt. 

Zo kan een verkeerde blik van een man richting een vrouw kan grote gevolgen hebben (denk 

ook aan David en Bathseba).  
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Overigens laten ook de verzen 8 en 9, waar de Heer tegen discipelen spreekt, duidelijk zien 

dat ook een discipel verloren kan gaan als hij/zij de weg van de Heer verlaat en er ook niet 

meer op terugkeert. 

 

50.9 Het parallelgedeelte in Mar. 9:33-50 

 

Er zijn wat verschillen met het overeenkomstige gedeelte in Matteüs. In 50.5 werd al gewezen 

op het verschil in het begin. Andere verschillen zijn: 

 

 Vers 35 missen we in het gedeelte van Matteüs: 

 

35  En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die 

zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. 

 

Maar Marcus mist weer de oproep tot bekering en het worden als een kind om het Koninkrijk 

binnen te gaan (Mat. 18:3) 

 

 Het gedeelte 38 tot en met 41 komt in het gedeelte van Matteüs niet voor 

 

Het gaat hier om twee personen buiten de directe kring van de discipelen die beiden 

medestanders blijken te zijn. De ene drijft geesten uit ‘in de naam van Jezus’ hoewel deze 

daar blijkbaar geen gezag van Jezus voor ontvangen heeft. De tweede geeft alleen maar een 

beker water aan één van de discipelen omdat ze discipelen van Christus zijn. Dezen zullen 

hiervoor toch loon ontvangen. 

De Heer wil de discipelen hier blijkbaar ook weer verdraagzaamheid en nederigheid leren ten 

opzichte van andere discipelen die niet tot de beperkte kring van de discipelen van Jezus 

behoren. Mogelijk best een moeilijke les voor de discipelen van Jezus die zo bezig geweest 

waren met de vraag wie van hen de meeste was. Op een andere plaats zegt Jezus: 

 

Mat. 23:8  Gij zult u niet rabbi laten noemen; want een is uw Meester en gij zijt allen 

broeders. 

 

 In het gedeelte over de hel, 43-48, wordt in Marcus driemaal (44,46 en 48) de zin 

gebruikt: 

 

Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust 

 

Deze toevoeging komt niet in alle handschriften voor. De worm en het vuur staan resp. voor 

ontbinding en verbranding en ze leiden tot vernietiging. Het vreselijke van de hel is dat deze 

vernietiging maar door blijft gaan en geen einde kent. 

 

 Vers 49 en 50 komen in het gedeelte van Matteüs niet voor: 

 

Mar. 9:49  Want een ieder zal met vuur gezouten worden. 

50  Het zout is goed; indien het zout echter zoutloos wordt, waarmede zult gij het smaak 

geven? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkander. 

 

Er zijn voor dit gedeelte verschillende uitleggingen. Ik geef hier de uitleg die mij, gezien de 

context, het meest waarschijnlijk is. Het heeft alles te maken met het gedrag van discipelen in 
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deze wereld. Als het goed is dan hebben discipelen zout in zichzelf. Zout is smaakgevend, 

bederfwerend en conserverend. Zij zijn het die de wereld laten zien hoe God het leven van de 

mens hier op aarde bedoelt (Mat. 5:13). Het zout kan echter krachteloos worden door 

ongehoorzaamheid aan God. Een van de meest effectieve manieren om het zout krachteloos te 

maken is door onderling geharrewar. In feite zaten de discipelen ook al enigszins op deze weg 

met hun vraag wie van hen de meeste was. 

 

Maar wat is het verband met het vuur (49)? Daarvoor heeft Jezus over het vuur van de hel 

gesproken en nu wordt in vers 49 ieder met vuur gezouten. Het vuur voor de verlorenen is 

zonder meer vernietigend, maar voor de discipelen heeft het een reinigende werking. Het vuur 

staat voor het vuur van de beproevingen waaraan de discipelen in deze wereld niet kunnen 

ontsnappen. Door de beproevingen blijft in de discipelen over wat echt is en wat 

eeuwigheidswaarde bezit oftewel het pure zout. 

 

50.10 Het parallelgedeelte in Luc. 9:46-50 

 

Dit korte gedeelte geeft geen nieuwe gezichtspunten, behalve dan dat Lucas in vers 47 

expliciet vermeld dat Jezus de overleggingen in het hart van zijn discipelen kende. 
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051. Joh. 07:01-7:52 Naar het Loofhuttenfeest 
 

51.0 Inleiding 

 

Joh. 7:1 beging met: ‘En daarna’. Blijkbaar doelt Johannes op de gebeurtenissen uit Joh. 6. 

Een grote menigte van discipelen ging niet langer met Hem mee, maar de twaalven blijven 

Hem trouw en dit wordt onderstreept door de belijdenis van Petrus in Joh. 6:68 en 69. Jezus 

blijft nu nog een tijd in Galilea voordat Hij uiteindelijk toch naar Jeruzalem gaat. Als we de 

volgorde van de CSB aanhouden dan vallen de gebeurtenissen die beschreven staan in Mat. 

15:1-18:9 in deze periode.   

In Mat. 19:1 vertrekt Jezus ook vanuit Galilea naar Judea, maar dan voor de laatste maal. Dit 

bezoek zal uitlopen op Zijn kruisiging te Jeruzalem. De synoptische evangeliën verhalen maar 

van één bezoek aan Jeruzalem, maar Johannes vermeldt er vijf 1. 

De reden dat Jezus zich niet in Judea wil ophouden staat vermeld in vers 1: de Joden (de 

Joodse leiders) trachtten Hem te doden omdat Hij, volgens hen, de sabbat schond en Zich ook 

met God gelijk stelde (Joh. 5:18).  

 

51.1 Het Loofhuttenfeest 

 

Vers 2 vermeldt dat het feest van de Loofhutten nabij was. Er was dus ongeveer een half jaar 

verstreken sinds de gebeurtenissen uit Joh. 6 (zie 6:4, het Pascha viel op de eerste maand van 

de  Joodse kalender en het Loofhuttenfeest op de zevende maand van de Joodse kalender). 

 

Het Loofhuttenfeest was het feest van de voltooiing van de oogst en tegelijk een herinnering 

aan Gods zorg tijdens de woestijnreis uit Egypte toen God de Israëlieten in hutten deed wonen 

(Lev. 23:42). Het was een wettelijk voorgeschreven feest van zeven dagen, met een rustdag 

op de eerste en achtste dag. Ze moesten zeven dagen in loofhutten wonen en ze moesten 

vrolijk zijn voor het aangezicht des HEREN, zeven dagen lang (Lev. 23:42,43). 

 

51.2 Zijn broers geloofden niet in Hem 

 

De broers van Jezus (die blijkbaar in Galilea wonen, mogelijk in Kafarnaum) dringen er bij 

Hem op aan om het feest bij te wonen. Dat zal niet voortgekomen zijn uit een gevoel van 

wettelijke verplichting maar wel uit een wereldse manier van denken. In Galilea hadden veel 

‘discipelen’ Hem verlaten, maar in Judea met Jeruzalem zal Hij waarschijnlijk meer succes 

hebben, temeer daar veel Joden nu naar Jeruzalem kwamen voor het feest terwijl er in Galilea 

weinig achterbleven. Ze vonden dat Jezus niet consequent was. Enerzijds bijzondere dingen 

doen in een wat ‘stil’ gebied en anderzijds de aandacht trekken door juist die wonderen en 

leringen. Ga dan naar een plaats waar meer mensen zijn. 

 

Johannes verklaart dat een dergelijke ‘aanmoediging’ voortkomt uit ongeloof. Ze waren uit op 

bekendheid en succes van Jezus om daar zelf mogelijk in te kunnen delen en niet om hun 

vertrouwen op Hem te stellen 2. Verder was het Jezus ook niet om ‘goedkope bekendheid’ te 

doen. Hij zou gaan waar de Vader Hem leidde, alles wat de Vader  Hem gaf zou tot Hem 

komen (Joh. 6:37). 
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51.3 Mijn tijd is nog niet gekomen 

 

Jezus maakt duidelijk dat Zijn tijd om naar het feest te gaan nog niet is gekomen. Ik geloof 

dat de Vader Jezus het juiste tijdstip zou aangeven om naar het feest te gaan. Een vroegtijdig 

gaan zou Gods plannen dwarsbomen omdat de Joodse leiders dan ruim de tijd zouden hebben 

om Hem te arresteren en ter dood te brengen. Dat zou dan betekenen dat Hij op het 

Loofhuttenfeest zou sterven in plaats van op het, door God geplande Pascha 3 . Daarentegen 

deed het er voor Zijn broers niet toe wanneer ze gingen, ze werden immers niet gehaat. Ze 

deden trouwens (in het algemeen) toch wat zij zelf wilden omdat ze op zichzelf waren gericht 

en niet op God hoewel ze hier wel de wet in acht namen (Deut. 15:13-17). Ik denk hier ook 

aan wat Jak. 4:13, 14, 3n 15. 

 

De broers kunnen rustig naar het feest gaan maar Jezus gaat nog (en dit nog hoort er te staan 

volgens de betere manuscripten) niet op. De juiste tijd is voor Hem nog niet aangebroken en 

Hij blijft in Galilea. Later gaat Hij wel. 

 

51.4 Een geladen atmosfeer 

 

In Jeruzalem heerst een geladen stemming. De Joden (= de Joodse leiders) zoeken Hem, ze 

leven in onmin met Hem en willen Hem gevangen nemen. Onder de menigte is verdeeldheid. 

Sommigen vinden Hem goed en anderen oordelen dat Hij het volk verleidt. Openlijk wordt er 

echter niet over Hem gesproken om een conflict met de Joodse leiders te vermijden. 

Het is dus te begrijpen dat Jezus niet openlijk naar zo’n feest gaat.  

Het is belangrijk om op te merken dat bij de Heer Jezus geen nonchalante houding is in de zin 

van ‘Mij kan niets gebeuren, de Vader beschermt Mij wel’. Hij neemt de timing van de Vader 

in acht en doet er zelf alles aan om voorlopig nog in het verborgene te reizen. 

 

51.5 Jezus gaat op naar de tempel 

 

Halverwege het feest (dus op de vijfde dag) gaat Jezus dan toch op naar de tempel (deze lag 

op het hoogste punt van Jeruzalem, vandaar: opgaan) en leerde. Jezus geeft wat de mensen 

hard nodig hebben: goed praktisch onderwijs. Omdat hij nu omringd is door mensen zullen de 

Joodse leiders Hem niet snel kunnen grijpen, hoewel ze dat wel zullen proberen.  

 

De Joodse leiders zijn verbaasd over Zijn onderwijs, temeer daar Hij geen gewone rabbijnse 

opleiding heeft gehad. De Heer antwoordde hen dat Zijn onderwijs niet van Hemzelf is maar 

dat dit onderwijs gezag heeft doordat het afkomstig is van God de Vader. Het doen van Gods 

wil zal mensen overtuigen dat deze leer inderdaad van God is en geen eigen vinding van 

Jezus, die Zijn eigen eer niet zoekt maar die van de Vader.  

 

Bijbels onderwijs werkt pas als het ook voortdurend gepraktiseerd wordt. Anders wordt het 

‘de dode letter’ en dit zal vaak het geval geweest zijn bij het onderwijs van de 

Schriftgeleerden en Farizeeën in tegenstelling met het onderwijs van Jezus (Mat. 7:29). De 

Heer moest zelfs van hen zeggen: 
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19 En niemand van u doet de wet 

 

Niet dat ze niet allerlei geboden en verboden in acht namen, maar ze verwaarloosden de zaken 

waar het wezenlijk omging (Mat. 23:23). 

 

Inmiddels is ook de menigte zich met het gesprek gaan bemoeien en ze doen dit op een 

venijnige manier. Blijkbaar zijn ze niet op de hoogte van het plan van de Joodse leiders om 

Jezus te doden. De Heer gaat hier niet op in, maar Hij probeert hen te overtuigen van hun 

bekrompen wettische manier van denken. Het kwam voor dat iemand op de sabbat (die kon 

samenvallen met de achtste dag) besneden werd (want men moest zich houden aan de wet van 

Mozes). Toch was dit geen sabbatschennis. Zou het genezen van de gehele mens op de sabbat 

(zie de genezing in Joh. 5) dan wel sabbatschennis zijn? Ze oordeelden naar de uiterlijke vorm 

van Gods geboden (geen werk op de sabbat) zonder zich bewust te zijn van wat God 

werkelijk bedoelde. 

 

51.6 Niemand sloeg de hand aan Hem 

 

De Heer Jezus gaat met Zijn onderwijs verder en we lezen nu van twee pogingen om Hem te 

grijpen (30,32) maar die mislukken, want zijn ure was nog niet gekomen (30), dat zou pas 

over een half jaar zijn. Hieruit blijkt nogmaals duidelijk dat God de leiding heeft in al dit 

gebeuren.  

 

Verder zien we nu twee groepen mensen: zij die ongelovig blijven (25-29) en zij die blijkbaar 

tot geloof in Hem komen en dat zijn er niet weinigen (31). Voor de Farizeeën en de 

overpriesters de aanleiding om de dienaren te sturen om Hem te grijpen (32). 

 

De eerstgenoemde groep heeft wel wat vragen. Ze vragen zich af waarom de oversten niet 

ingrijpen en opperen de mogelijkheid dat de oversten ingezien zouden hebben dat deze de 

Christus is. Tegelijk beseffen ze (ten onrechte) dat Hij toch de Christus niet kan zijn. Er 

bestond het idee dat de Messias plotseling publiekelijk zou verschijnen en dat klopte niet met 

deze Jezus. Daarvan wisten ze immers dat Hij uit Galilea kwam en opgegroeid was in 

Nazareth als de zoon van Jozef en Maria. Hadden ze wat doorgevraagd waar Hij geboren was, 

namelijk in Bethlehem, dan was er misschien ‘een lampje gaan branden’ omdat uit Micha 5:1 

blijkt dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. 

 

De Heer Jezus verklaart hen verder dat Hij door een Waarachtige gezonden is die zij niet 

kennen. Ze begrijpen er echter niets van en willen Hem grijpen. 

 

De andere groep, de gelovigen hebben zich laten overtuigen door de tekenen en dit 

veroorzaakt weer een poging om Hem te grijpen. Jezus zegt dan blijkbaar tot de Joden die niet 

in Hem geloven dat zij niet kunnen komen waar Hij heengaat (namelijk naar de Vader). Ze 

begrijpen dit niet en opperen de mogelijkheid dat Hij naar de Griekse verstrooiing gaat om 

daar te leren (het gaat dan om Joden die buiten Israël wonen en Grieks als voertaal bezigen). 

 

51.7 De Heilige Geest 
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De laatste grote dag van het feest is de zevende dag (de achtste dag is een rustdag). De Heer 

Jezus staat nu (in tegenstelling tot de normale manier van onderwijs geven, dat is zittend) en 

roept dan: 

 

Joh. 7:37  …………………….. Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! 

38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 

 

Hiermee sluit de Heer Jezus aan bij een dagelijks ritueel van het Loofhuttenfeest. Elke dag 

haalde een priester met een gouden kan water uit de Siloam-vijver. Onder gejuich en muziek 

werd dit water naar het altaar gebracht terwijl het volk Jes. 12:3 citeerde: 

 

3  Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. 

 

Na een rondgang om het altaar (op de zevende dag zelfs zeven rondgangen) werd het water 

dan aan de westzijde van het altaar uitgegoten terwijl het volk en de tempelzangers het Hallel 

(Ps. 113-118) zongen. Hiermee werd herinnerd aan het water dat Mozes uit de steenrots deed 

komen tijdens de woestijnreis (Ex. 17:6) en tegelijkertijd werd vooruitgezien naar de stromen 

van heil die de Messias zou geven 4. 

 

Wel, hier is de Messias die stromen van heil zou geven, stromen van levend water die 

symbool staan voor de zegen die verbonden is aan het ontvangen van de Heilige Geest. Het is 

trouwens de derde keer dat Johannes over de Heilige Geest spreekt. Later (Joh. 14,15 en 16) 

doet hij dat uitvoeriger. De Heilige Geest was nog niet aan de gemeente gegeven en daarom 

staat er ook ‘ontvangen zouden’.  

 

Wat is de betekenis van ‘gelijk de Schrift zegt’? Het heeft betrekking op het vervolg: 

 

38………stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 

In het OT (de toenmalige Schrift) moet iets dergelijks dan ook terug te vinden zijn. Er is geen 

letterlijk equivalent in het OT te vinden, maar wel teksten met een soortgelijke betekenis, 

waarvan we er drie geven: 

 

Jes. 55:1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren,…… 

 

Jes. 58:11  En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw 

gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan 

het water niet teleurstelt. 

 

De laatste tekst is een belofte voor degene die rechtvaardig leeft. Zowel ‘het besproeid zijn’ 

als ook ‘een bron waarvan het water niet teleurstelt’ zijn aanwijzingen voor de zegeningen die 

uitgaan van de aanwezige Heilige Geest. 

 

Ez. 47:1  Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis; zie, er stroomde water onder 

de drempel van het huis uit, oostwaarts, want de voorzijde van het huis was op het oosten; het 

water vloeide onder de rechter zijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. 

 

De tempelbeek is ook een beeld van de zegenende werking van de Heilige Geest. Waar het 

water komt, komt ook leven en gezondheid.  



Hoofdstuk 51                                                     051. Joh. 07:01-7:52 Naar het Loofhuttenfeest 

Het leven van Jezus                                          051                                                                232 

 

In Jer. 2:13 wordt God de bron van levend water genoemd. 

 

51.8 Er ontstaat verdeeldheid 

 

De woorden van Jezus lijken de toehoorders te verdelen in drie groepen: 

 

 Sommigen menen dat Jezus de profeet is (40). In Deut. 18:15 kondigt Mozes aan dat 

God uit hun midden een profeet zou verwekken, zoals Mozes zelf. Hoewel de ultieme 

profeet inderdaad Jezus is, kan hier onder profeet ook elke andere profeet worden 

verstaan die het volk zou terugroepen tot de dienst aan God. 

 Anderen menen dat deze de Christus is (41) en daarin hebben ze gelijk. Wat ze verder 

met deze belijdenis hebben gedaan staat er niet bij. 

 Weer anderen menen dat deze niet de Christus kan zijn omdat, naar hun mening, Jezus 

uit Galilea komt en niet zoals Micha 5:2 zegt uit Bethlehem: 

 

2  En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij 

voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen 

der eeuwigheid. 

 

Hadden ze maar doorgevraagd, dan zouden ze wel tot de juiste conclusie gekomen zijn. 

 

Johannes vermeldt nu verder dat er verdeeldheid ontstond en dat sommigen Hem wilden 

grijpen. Toch gebeurde dat niet! Gods engelen zullen dat voorkomen hebben omdat de tijd 

daarvoor niet rijp was! 

 

51.9 Het optreden van Nikodemus 

 

De dienaren waren door de overpriesters en Farizeeën gezonden om Jezus gevangen te 

nemen. Ze kwamen onverrichter zake terug omdat ze zelf onder de indruk gekomen waren 

van de woorden van Jezus(!). In de ogen van de Farizeeën waren ze dus verleid en als extra 

argument gebruiken ze het vermeende feit dat uit het midden van de oversten en de Farizeeën 

niemand in Hem heeft geloofd. Dat uit het gewone volk wel mensen in Hem geloven kunnen 

ze niet ontkennen maar dat heeft naar hun mening te maken met het niet kennen van de wet 

(dan hadden ze geweten dat Hij een sabbatschender en een godslasteraar was) en daarom zijn 

ze in hun ogen vervloekt (40). 

 

Hun bewering, dat uit hun midden niemand in Hem gelooft, wordt meteen geloochenstraft. 

Nikodemus die vroeger tot Hem gekomen was (Joh. 3:1 ev.) neemt het op subtiele wijze voor 

Jezus op door een vraag te stellen? Hij wil zijn collega’s aan het denken zetten want de wet 

vereist een rechtvaardige beoordeling (Deut. 16:18-20, 17:2-4) en dat is juist wat ze steeds 

nalaten. Ze doen in feite zelf de wet niet eens (vergelijk vers 49). 

 

Ze gaan niet in op de vraag van Nikodemus, maar proberen hem te kleineren met de vraag of 

hij ook uit Galilea komt (Galilea had in Israël een weinig aanzienlijke reputatie en Jezus 

kwam volgens hen ook uit Galilea). Uit Galilea staat geen profeet op. De Studiebijbel 

vermeldt hierbij dat ze opzettelijk niet zeggen ‘is opgestaan’ omdat Jona afkomstig was uit 

Gath-Hachefer (2 Kon. 14:25) en Nahum uit Elkos (Nahum 1:1) waarvan men vermoedt dat 

deze plaatsen in Galilea lagen. 
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052. Joh. 07:53-08:11 De overspelige vrouw 
 

52.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis ontbreekt in een aantal oudere handschriften en dat is de reden dat ze in de 

NBG-vertaling tussen teksthaken is gezet. Niettemin behoort de geschiedenis zeker tot de 

bediening van de Heer Jezus en ze past ook uitstekend bij de context van de confrontatie 

tussen Jezus en de Joodse leiders. 

 

Iedereen begeeft zich, na afloop van het Loofhuttenfeest, naar zijn eigen huis. Het zal thuis 

weer comfortabeler zijn dan het verblijf in de loofhut gedurende het feest. Jezus heeft de 

tempel verlaten en begeeft zich naar de Olijfberg. Hij heeft geen ‘thuis’ in Judea (Mat. 8:20). 

 

De afstand van de tempel tot de Olijfberg is ongeveer 500 m. Van de tempel gaat men naar 

beneden door het Kidrondal en vervolgens de Olijfberg op. Zie onderstaand plaatje, 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

52.1 Weer in de tempel 

 

De Heer Jezus zal naar de Olijfberg gegaan zijn om te bidden en/of te slapen. Maar de 

volgende morgen is Hij alweer vroeg in de tempel en gaf zittende (zo deden de rabbi’s dat) 

Zijn onderwijs. Blijkbaar is er geen gebrek aan belangstelling want er staat (2) dat al het volk 

tot Hem kwam. Ongetwijfeld was het boeiend om naar Hem te luisteren. Dit was ook al 

bevestigd door de dienaren van de Joodse geestelijkheid. 
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52.2 Een vrouw op overspel betrapt 

 

Het onderwijs van de Heer Jezus wordt op een nare manier onderbroken. De schriftgeleerden 

en de Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op overspel (Gr.: moicheia) betrapt is. Dit is 

trouwens de enige keer in het Johannes-evangelie dat de schriftgeleerden genoemd worden. 

Waarschijnlijk hadden de Farizeeën dezen meegenomen omdat het ging om een kwestie uit de 

wet van Mozes. Je kunt zeggen dat de vrouw publiekelijk vernederd wordt, want ze wordt in 

het midden gesteld (ze staat) bij Jezus en aller ogen zijn op haar gericht terwijl ze de 

beschuldiging moet aanhoren.  

 

De vrouw is op heterdaad betrapt en dat betekent dat er tenminste één getuige is. De wet van 

Mozes is heel duidelijk als het gaat om overspel: 

 

Lev. 20:10  En een man, die echtbreuk pleegt met iemands vrouw, echtbreuk pleegt met de 

vrouw van zijn naaste, zal zeker ter dood gebracht worden; zowel de overspeler als de 

overspeelster. 

 

Deut. 22:22  Wanneer een man betrapt wordt, terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw, 

die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven: de man, die met de vrouw gemeenschap gehad 

heeft, en ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israel wegdoen. 

 

Het is echter opvallend dat de aanklagers alleen de vrouw noemen terwijl de wet zowel de 

overspeelster als de overspeler schuldig acht. Dit is zeker een aanwijzing dat het hen helemaal 

niet om de vrouw gaat, maar om Jezus teneinde Hem te verzoeken (6) zodat ze Hem op de een 

of andere manier kunnen aanklagen. 

 

52.3 Waaruit bestond de verzoeking? 

 

De geestelijke leidslieden hadden ongetwijfeld Jezus barmhartigheid opgemerkt en de 

verzoeking voor de Heer Jezus was erin gelegen dat Hij de wet van Mozes nu terzijde zou 

schuiven. Dan hadden ze Hem direct kunnen aanklagen.   

Aan de andere kant kunnen ze Hem ook aanklagen als de doodstraf wel voltrokken zou 

worden. Het zou mogelijk afbreuk doen aan Zijn veronderstelde barmhartigheid terwijl het 

bovendien voor de Joden door de Romeinen verboden was om de doodstraf te voltrekken. 

Dus welke mogelijkheid Jezus ook kiest, Hij zit altijd, naar menselijke maatstaven gemeten, 

‘fout’. 

 

52.4 Indien iemand in wijsheid tekort schiet… 

 

Wat deed Jezus? Voorlopig niets anders dan zich, vanuit Zijn zittende houding, bukken en 

met de vinger op de grond schrijven. Het lijkt me dat Hij de Vader gebeden heeft om wijsheid 

in deze verzoeking overeenkomstig Jak. 1:5: 

 

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan 

allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 
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Mogelijk heeft hij met het schrijven op de grond, waarbij Hij verder niemand aankeek, willen 

aangeven dat Hij zich distantieert van de valse houding van de Farizeeën en de 

schriftgeleerden. Anderen halen hier Jer. 17:13 aan: 

 

13  hope Israels, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen 

in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten. 

 

Dit zou impliceren dat het de aanklagers slecht zou vergaan (in de aarde geschreven worden = 

ten dode (geestelijk) gedoemd). Persoonlijk acht ik deze uitleg wat onwaarschijnlijk, maar 

uitsluiten doe ik het niet. 

 

Er staat verder dat ze bleven vragen en dat Jezus zich dan opricht en hen aanspreekt (7). 

 

52.5 Wie van u zonder zonde is… 

 

De Heer Jezus verbreekt de wet van Mozes niet, Hij zegt niet dat de vrouw niet gestenigd 

hoeft te worden.  De ooggetuige (n) werd (en) volgens de wet ook opgeroepen om de eerste 

steen te werpen (er moest trouwens meer dan één getuige zijn, Deut. 17:6): 

 

Deut. 17:7  Het eerst zal de hand der getuigen zich tegen hem keren om hem ter dood te 

brengen, en daarna de hand van het gehele volk. Zo zult gij het kwaad uit uw midden 

wegdoen. 

 

In feite voegt de Heer Jezus iets toe aan toe aan de wet:  

 

7  Wie zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar….. 

 

Dit had Mozes niet gezegd en de vrouw zou zo’n 1500 jaar eerder zeker ter dood zijn 

gebracht, zelfs door een zondige getuige. Hieruit blijkt temeer dat de Heer Jezus niet gekomen 

is om te veroordelen maar om te behouden (Joh. 3:17). 

 

De betrokkenen zijn blijkbaar niet zonder zonde en beseffen dat ook. Een aantal vertalingen 

hebben ‘in hun geweten overtuigd zijnde’ erbij (AV, YLT, HSV, NLB, SVV) maar niet alle 

manuscripten hebben dat. Ze druipen nu één voor één af en laten Jezus alleen met de vrouw in 

het midden (het is niet helemaal duidelijk of de oorspronkelijke toehoorders nu ook 

verdwijnen). 

 

De wet van Mozes ging hoofdzakelijk over uiterlijke zonden maar de Heer Jezus laat in de 

bergrede uitkomen dat het God gaat om het hart. De aanklagers zullen waarschijnlijk geen 

uiterlijk overspel gepleegd hebben, maar toch mogelijk hieraan schuldig zijn door een vrouw 

aan te zien om haar te begeren (Mat. 5:28). De vrouw is zeker schuldig, maar de aanklagers in 

Gods ogen  net zo goed. 

 

52.6 Zondig niet meer… 

 

Nu richt Jezus zich weer op en stelt de vrouw de vraag of niemand haar veroordeeld heeft (de 

meeste handschriften hebben ‘die aanklagers van u’erbij ). Uit haar antwoord (Here) blijkt dat 

ze Zijn gezag accepteert. Van haar oorspronkelijke aanklagers heeft ze niets meer te vrezen en 
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ook Jezus spreekt geen veroordeling uit. Let wel, Jezus keurt haar zonde niet goed en spreekt 

ook geen vergeving uit. We zouden kunnen veronderstellen dat die vergeving impliciet is, 

maar hoe dan ook Jezus laat haar gaan in vrijheid. 

 

Veelal wordt deze geschiedenis aangehaald om Gods genade te benadrukken en dat is terecht. 

Het is echter ten onrechte als deze geschiedenis gebruikt wordt om (seksuele) zonden goed te 

praten. De vrouw krijgt een duidelijke opdracht mee: Ga heen, zondig van nu af niet meer! 

Dat zal niet betekenen dat ze van toen af een volkomen zondeloos leven ging leiden (wie 

wel?) maar wel, naar we aannemen, dat ze gebroken heeft met haar zondige seksuele 

levensstijl. 

 

Christenen zondigen ook van tijd tot tijd (helaas). Het is voor een christen echter niet normaal 

om in de zonde te leven (Rom. 6:11-14). 
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053. Joh. 08:12-08:59 Twistgesprek met de Joden 
 

53.0 Inleiding 

 

Het Loofhuttenfeest is afgelopen en ook de confrontatie met de overspelige vrouw. De Heer 

Jezus bevindt zich in de tempel en onderwijst, (20) het gewone volk, maar daaronder 

bevinden zich ook de Farizeeën (13). Het is niet steeds duidelijk wie er onder Zijn gehoor 

komen. Het bijbelgedeelte kan in drie perikopen opgesplitst worden: 

 

 12-20     het licht der wereld 

 

 21-29     indien ge niet gelooft…. 

 

 30-59     geloven en toch 

 

Degenen uit het derde gedeelte komen in ieder geval uit de groep van de tweede perikoop. In 

het algemeen kan gezegd worden dat Jezus claims veelal niet erkend en begrepen worden. 

Wat Hij zegt is voor ongelovigen ook moeilijk te aanvaarden. Denk hierbij in het bijzonder 

aan vers 58. Wat moeten gewone stervelingen met zo’n uitspraak? 

 

We zullen nu de drie gedeeltes apart bespreken. 

 

53.1 Het licht der wereld 

 

Dit gedeelte begint meteen met een enorme claim. Jezus is het licht van de wereld en als we 

Hem volgen zullen we nooit in de duisternis wandelen (dat is niet hetzelfde als dat we nooit 

echte problemen zullen hebben, integendeel!). Wat is Jezus volgen? Het betekent niets meer 

of minder dan Zijn geboden in acht nemen. Er komt dan ook een relatie met Jezus (Joh. 

14:21). Wat een geweldige belofte in deze duistere wereld waar zoveel mensen in geestelijke 

duisternis leven en vaak ook nog onder moeilijke omstandigheden. Welk een voorrecht maar 

ook een verantwoordelijkheid hebben dan zij die Jezus volgen. Zij zijn nu het licht van de 

wereld (Mat. 5:14) en worden opgeroepen om hun licht nu ook te laten schijnen voor de 

mensen (Mat. 5:16). 

 

De Farizeeën beweren nu dat het getuigenis van Jezus niet waar is omdat Hij van Zichzelf 

getuigt. In feite heeft Jezus dit ook gezegd (Joh. 5:31), naar rabbijnse maatstaven is dit 

correct. Maar Jezus is veel meer dan een mens. Hij heeft een Goddelijke oorsprong en 

bestemming. Daar hebben Zijn tegenstanders, die oordelen naar uiterlijkheden geen weet van. 

Jezus oordeelt niemand en als Hij al zou oordelen dan is Zijn oordeel volkomen zuiver door 

de verbinding met Zijn Vader. Dat betekent dat er twee getuigen zijn: Hijzelf en de Vader en 

dat is in overeenstemming met de wet van Mozes: 

 

Deut. 19:15  Een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige 

ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee 

of drie getuigen zal een zaak vaststaan. 
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De Farizeeën vragen vervolgens naar de Vader. Jezus gaat hier eigenlijk niet op in maar legt 

uit dat zij noch Hem noch Zijn Vader kennen. Als ze echt Jezus kenden (in de zin van een 

relatie met Hem hebben) dan zouden ze ook de Vader kennen. Later zou Johannes aan Zijn 

geestelijke kinderen schrijven: 

 

1 Joh. 1:3  hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met 

ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus 

Christus. 

 

De schatkamer  is de plaats waar de dertien offerkisten stonden en deze bevond zich in de 

voorhof der vrouwen. Elke Jood of Jodin mocht er komen en het was er daarom meestal druk. 

Jezus koos opzettelijk deze plaats om het volk te leren en de kritiek van de Farizeeën te 

beantwoorden 1. 

 

Ook hier werd Hij door niemand gegrepen omdat Zijn ure nog niet was gekomen (20). 

 

53.2 Indien ge niet gelooft… 

 

De discussie zet zich nu voort met mogelijk dezelfde groep. Ze begrijpen niet veel van wat 

Jezus zegt. Hoe zal het voor hen geklonken hebben dat ze in hun zonde zullen sterven als ze 

niet geloven dat Hij het is? Ze zullen dan niet verzoend zijn met God en kunnen dan ook niet 

in de hemel komen.  

Op de vraag: ‘Wie zijt gij?’ gaat Hij niet direct in. Om dat uit te leggen lijkt verder vrij 

zinloos. Hij verwijst dan weer naar Zijn Vader met wie Hij intiem verbonden is, maar ze 

begrijpen het niet. Wat is de betekenis van vers 28: 

 

28  Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het 

ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.? 

 

Waarschijnlijk wil de Heer Jezus niets meer zeggen dan dat er in de toekomst, na de 

kruisiging die uiteindelijk leidde tot Zijn heerlijkheid, een moment zal komen dat ze Hem 

zullen erkennen. Het zal geen vrijwillige erkenning zijn vanuit geloof maar een gedwongen 

erkenning als het te laat is.  

 

53.3 Geloven en toch… 

 

De reactie op alles wat Jezus gezegd heeft is voor velen (ondanks de tegenwerpingen van 

vooral de Farizeeën) toch positief. Er staat dat velen in Hem geloofden. Nu is ‘geloven’ bij 

Johannes niet steeds het geloven in de zin van ‘je vertrouwen op Hem stellen’. We zien dat al 

eerder in Joh. 2:23-25 en ook in: 

 

Joh. 6:66  Van toen af keerden vele van zijn discipelen (!) terug en gingen niet langer met 

Hem mede. 

 

Het is zeer belangrijk dat ‘gaan geloven’gevolgd wordt door een proces van discipelschap en 

daarover gaat vers 32. Om waarlijk discipel van Jezus te zijn moeten we in Zijn woord 

blijven. Dit betekent gehoorzaamheid aan Zijn woorden en blijven volharden in de 
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verbondenheid met Hem. Gods belofte is dan: geestelijk inzicht en hierdoor vrij worden van 

de band van de zonde.  

 

De Heer Jezus benadrukt vaker de noodzaak van ‘blijven’ 2: 

 

Joh. 5:38  en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij 

niet. 

 

Joh. 5:56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 

 

Joh. 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt 

veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

6  Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en 

werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 

7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. 

 

Dergelijke teksten geven een schril contrast met ‘het voldoende zijn van een eenmalige keuze 

voor Jezus’. Nee, geloven houdt een voortdurende verbondenheid met Jezus in en het blijven 

in Zijn Woord. 

 

De toehoorders menen dat ze, in geestelijke zin (letterlijk zijn ze namelijk wel slaven geweest, 

o.a. in Egypte), nooit iemands slaven zijn geweest, ze zijn Abrahams nageslacht. Met hen is 

het (geestelijk gezien) wel in orde. 

 

De Heer Jezus heeft het echter over vrijmaken van een ander soort slavernij: de slavernij van 

de zonde. Ieder die de zonde doet (voortgaat met te zondigen) is een slaaf van de zonde. 

 

Vervolgens spreekt de Heer over een huis waar de slaaf niet voor eeuwig blijft, maar de zoon 

wel (35). Als we eenmaal geadopteerd zijn in Gods familie dan worden we zonen van God en 

blijven we voor eeuwig verbonden met Gods huishouding. Een Hebreeuwse slaaf bleef 

inderdaad maar voor zes jaar in het huis en mocht om niet in het zevende jaar gaan (Ex. 21:2), 

maar mogelijk heeft de Heer gedoeld op het einde van de oude bedeling met de speciale 

voorrechten voor Israël. De ware kinderen van Abraham zullen permanent in Gods 

huishouding blijven, maar de slaven van Abraham (slaven der zonde) zullen er permanent uit 

verdwijnen. 

 

Vanaf vers 37 worden de tegenstellingen duidelijker. De Joden beroepen zich op hun 

voorvader Abraham, die het inderdaad ook naar het vlees is, maar niet naar de geest. Ze doen 

de werken van Abraham niet (Abraham was God echt toegewijd). Ze doen helaas wel de 

werken van een andere  ‘vader’: de duivel. Ze hebben de duivel tot vader (44), ook al menen 

ze God als vader te hebben (41) en willen de begeerten van hun vader, de mensenmoorder van 

den beginne (44) doen. Ondertussen maken ze ook nog een beledigende toespeling op Jezus’ 

afkomst: Wij zijn niet uit hoererij geboren (41). 

 

Wat een geestelijke blindheid! Je kunt je beroepen op je echt vrome voorvader en menen dat 

God je Vader is, terwijl de werkelijk is dat je de duivel tot Vader hebt en je de begeerten van 

hem doet. In werkelijkheid zijn ze onvatbaar voor Gods woorden (47) omdat deze Joden niet 

uit God zijn. Hier komt het mysterie van de uitverkiezing weer om de hoek kijken. 
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In vers 48 worden ze ronduit beledigend: Jezus is een Samaritaan en bezeten en even later 

(52) zeggen ze dat weer. Hoe snel kan ‘geloof’ omslaan in sterke afwijzing. Nog even tevoren 

(30) zijn ze onder de indruk van de woorden van Jezus en nu dit! Voor ongelovige harten doet 

de Heer Jezus ook wel een ongelooflijke uitspraak: 

 

Joh. 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de 

dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 

 

Natuurlijk wordt hier niet de lichamelijke dood bedoeld maar de geestelijke dood: het voor 

eeuwig gescheiden zijn van God en de poel van vuur. Maar de voorwaarde is ook duidelijk: je 

moet Zijn woord bewaard hebben (dezelfde betekenis als in 8:31). De reactie van de 

toehoorders is, afgezien van de belediging, naar menselijke maatstaven, begrijpelijk. Als 

Abraham gestorven is en ook de profeten, zou dan iemand die het woord van Jezus bewaart 

niet sterven? Is Jezus dan meer dan Abraham en de profeten? Ze begrijpen er niets van! 

 

Dan doet de Heer Jezus nog een ongelooflijke uitspraak: 

 

56  Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en 

zich verblijd. 

 

Wat is de betekenis hiervan? Aan Abraham werd de belofte gedaan: 

 

Gen 12:3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen 

alle geslachten des aardbodems gezegend worden. 

 

Abraham moet ook iets begrepen hebben van de komst van de Messias, hoewel we nergens in 

het OT lezen dat God deze komst aankondigde aan Abraham. Abraham was echter een vriend 

van God (2 Kron. 20:7, Jak. 2:23) en God zal Hem ook zaken hebben laten zien die niet zijn 

opgetekend. Hoe dan ook, Abraham wist van de komst van de Messias en verheugde zich 

erop. Voor Hem geldt ook: 

 

Mat. 13:17  Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat 

gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. 

 

en ook: 

 

Heb. 11:13  In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; 

slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij 

vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 

 

Toch staat er ook dat Abraham deze dag heeft gezien en zich heeft verblijd. Er was dus niet 

alleen maar een vooruitzien in het geloof maar ook een daadwerkelijk zien. De meest 

aannemelijke verklaring is dat Abraham dit meemaakte in zijn verheerlijkte staat (vanuit de 

hemel) 3. 

 

Vanuit menselijk standpunt is het begrijpelijk dat Zijn toehoorders er niets van begrijpen en 

nu komen ze met de bekende zegswijze uit vers 57. 

 

Dan komt er weer een opmerkelijke uitspraak van Jezus (de derde op rij): 
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58…Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was , ben Ik. 

 

Abraham werd geboren, maar Jezus is. Met dat laatste wordt de eeuwige existentie van Jezus 

aangeduid (zie ook Jes. 53:8 en Hebr. 13:8). Jezus is met de Vader en de Heilige Geest de 

eeuwige ‘Ik ben’ (Ex. 3:14). 

 

Voor de Joden is nu de godslastering compleet, ze begrijpen dat Jezus zich vereenzelvigt met 

God 4 en hierop staat de doodstraf die ze proberen te voltrekken met steniging. Maar Jezus 

verbergt zich en verlaat de tempel.  

 

Een tragisch slot van een gedeelte dat zo hoopvol begon! 
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054. Joh. 09:01- 09:41 De blindgeborene 

 

54.0 Inleiding 

 

Ook hier weer een geschiedenis (evenals in Joh. 5) van de genezing van één enkel persoon 

een blindgeborene. Jezus had de tempel verlaten en zag Hem in het voorbijgaan. Zieken en 

armen hielden zich vaak op in de buurt van de tempel omdat daar de kans groot was iets te 

ontvangen. 

 

De Heer heeft het tevoren niet zo gemakkelijk gehad. Er waren Joden die in Hem geloofden met 

wie Hij in gesprek geweest was. Al spoedig bleek dat dit geloof niet erg diep zat en er vielen 

harde woorden. Naar de Heer Jezus werd geïnsinueerd dat Hij uit hoererij geboren was. Verder 

werd Hij voor een Samaritaan uitgemaakt en voor een bezetene. Ook de Heer zelf gebruikte 

krachtige woorden (maar dit was wel waar). Hij zei dat deze Joden de duivel tot vader hadden en 

dat ze leugenaars waren. Niet zo'n prettige discussie! Tenslotte hadden de Joden Hem nog 

geprobeerd te stenigen, maar de Heer wist te ontsnappen.  

Na deze geschiedenis komt (waarschijnlijk een dag later) het verhaal van de blindgeborene. 

 

De blinde man! Letterlijk en figuurlijk een uitzichtloos leven. In die tijd waren er geen sociale 

voorzieningen al was er wel vastgelegd dat men in het bijzonder voor blinden liefdadig moest 

zijn! Voor hem betekende dat echter niet meer dan de bedelstaf. Steeds maar weer bedelen en 

geen enkel uitzicht op verbetering en dat dag in en dag uit! En dan mogelijk ook nog leven met 

de gedachte van: deze blindheid is het gevolg van de zonden van één van mijn ouders of van 

mijzelf! Grote geestelijke en lichamelijke ellende! Verder is deze man ook nog geestelijk blind, 

zoals zoveel Joden in die tijd!  

 

Maar daar gaat verandering in komen! De Heer Jezus komt langs en dat niet zomaar! Er staat in 

vers 1: En voorbijgaande zag Hij een man....En als er staat dat de Heer zag dan is dat niet 

zomaar. De Heer ziet niet zomaar. Natuurlijk, Hij zag in die tijd massa's mensen en Hij was ook 

dikwijls bewogen met de mensen als schapen die geen herder hebben, maar hier ziet Hij een 

individu in de ellende gedompeld. En God had er een plan mee!  

 

Deze blinde zocht Jezus helemaal niet voor genezing, hij kende Hem niet eens (deze indruk krijg 

ik), Jezus vraagt ook helemaal geloof. Hij handelt gewoon en geeft de man een opdracht. 

 

Trouwens, hier kiest de Heer er één uit. Maar bij andere gelegenheden genas Hij meer blinden. 

In Luc. 7:21 staat: 

 

Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en plagen en boze geesten en aan vele blinden 

schonk Hij het gezicht. 

 

Ook nu zijn er nog wel getuigenissen van mensen die van blindheid genezen zijn. Een tijd 

geleden kreeg ik een geschrift in handen over een evangelist in de jaren in Engeland, Fred 

Squire. Hij hield evangelisatie en genezingscampagnes in o.a. Engeland, Canada en hij is ook 

nog in Nederland geweest. Het was bekend dat door zijn bediening veel blinden genezen werden. 
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54.1 Wie heeft gezondigd? 

 

De discipelen stellen nu een vraag aan Jezus. In Johannes 7 en 8 lezen we niets over hen maar 

hier zijn ze in ieder geval weer bij Hem. Met hun vraag vertolken de discipelen de toen in het 

Jodendom wijd verbreide gedachte van een noodzakelijk verband tussen schuld en lijden: als 

er sprake is van ziekte, dan moet er ook zonde zijn. Het is waar dat in algemene zin door de 

zonde ook de ziekte de wereld is binnengekomen maar voor een individu geldt er niet zo’n 

noodzakelijk verband (denk ook aan de geschiedenis van Job). Maar hier is sprake van een 

aangeboren afwijking en dus, in het Joodse denken, moesten de ouders wel gezondigd hebben 

of misschien ook hijzelf in de moederschoot (zoals de rabbijnen ook leerden dat dit mogelijk 

is met een beroep op Jakob en Ezau, Hos. 12:3). 

 

Jezus rekent radicaal af met deze veronderstellingen. Aan deze kwaal ligt geen zonde ten 

grondslag (natuurlijk wil Jezus niet zeggen dat de ouders en/of hijzelf nooit zondigden). God 

heeft deze situatie toegelaten opdat Zijn werken in dit leven openbaar zouden worden. Voor 

ons kan deze ‘voorzienigheid’ vreemd overkomen, maar God weet wat Hij doet.  

 

Is het trouwens mogelijk dat ziekte zijn oorsprong heeft in het voorgeslacht? We kunnen dit 

niet uitsluiten. God houdt kinderen niet verantwoordelijk voor de zonden van het 

voorgeslacht, maar ze kunnen wel de gevolgen ervan ervaren. In Ex. 20:5 staat: 

 

Ex. 20:5 …..want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 

vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij 

haten, 

 

Verder kunnen we ook lezen: 

 

Klaagl. 5:7  Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun 

ongerechtigheden. 

 

Het is trouwens opvallend dat Jezus in het geval van de blindgeborene direct wist dat hier iets 

dergelijks niet aan de orde is. Natuurlijk heeft dit alles te maken met de levende verbinding 

met de Vader. 

 

54.2 Wij moeten werken.. 

 

Wij moeten werken…Sommige vertalingen hebben: Ik moet werken (AV, YLT, SVV, HSV) 

maar de oudste handschriften hebben: Wij moeten werken…1. Ik houd het meer op het laatste. 

Het geldt voor de Heer Jezus en Zijn discipelen (dus ook voor ons) en wel zolang het dag is. 

Eenvoudig gezegd: zolang we de mogelijkheden hebben. De Heer Jezus kon aan het eind van 

Zijn aardse bediening zeggen: 

 

Joh. 17:4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen 

gegeven hebt. 

 

Ik heb me afgevraagd of ik dat aan het einde van mijn aardse bestaan ook kan zeggen 

(alhoewel ik niet weet wanneer dat is).  
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Een tijdje geleden zag ik een interview met iemand die het, naar menselijke maatstaven, ver 

geschopt had. Hij was nu oud geworden en had veel bereikt en sprak ook met een zekere 

vriendelijke wijsheid. Ik voelde bijna een zekere jaloezie opkomen zo van ‘die kan op een 

succesvol leven terugzien’. Maar later in dat interview bleek ook dat hij de Heer Jezus niet 

had leren kennen en wat baten dan al je verworvenheden? 

 

Nee, als je tot bekering gekomen bent dan komt je leven te staan in het perspectief van Gods 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid eerst zoeken en dan moet je je afvragen in hoeverre je 

bezigheden daarmee overeenstemmen. Natuurlijk, de meeste van ons hebben een gewone 

baan en een gezin, dat weet God ook. Maar daarnaast, God heeft je talenten en gaven gegeven 

waarmee je ook in de gemeente iets kan doen en toch zijn er vaak nog zoveel vacatures. 

 

De Bijbel roept ons op om te allen tijde overvloedig te zijn in het werk van De Heer (1 Kor. 

15:58) en tegelijk is er ook de oproep om tot Zijn rust in te gaan (Heb. 4:1)! De ideale 

combinatie. 

 

54.3 Een vreemde handelwijze 

 

Na gezegd te hebben dat Hij het licht van de wereld is spuwt Hij op de grond en maakt slijk 

van het speeksel der aarde en legt dit op de ogen van de blinde In Mar. 8:23 spuwt Hij alleen 

in de ogen van een blinde). In het Jodendom werd het aanbrengen van speeksel als 

geneesmiddel beschouwd maar de Heer mengt hierbij aarde zodat er een modderige substantie 

ontstaat. Waarom de Heer hier dat doet is niet helemaal duidelijk, Hij had ook door één enkel 

woord kunnen genezen. In Mat. 9:28 worden alleen de ogen van twee blinden aangeraakt en 

ze werden gezond. Ook Naäman, die melaats was kreeg een vreemde opdracht. Hij moest zich 

zevenmaal baden in de niet al te schone Jordaan. Pas toen hij gehoorzaamde kwam de 

genezing.  

 

Het is trouwens ook opvallend dat de blinde de handelwijze van Jezus gewoon accepteert. 

Hem wordt helemaal niet gevraagd of hij geloof heeft. Jezus lijkt zich ook verder niet voor te 

stellen of iets dergelijks (later weet hij wel dat het Jezus was), hij accepteert het gewoon. 

Mogelijk heeft hij toch op de één of andere manier ervaren dat God aan het werk was.  

 

Hij moet nu dat slijk afwassen in de poel van Siloam (deze ligt in de ZO-hoek van Jeruzalem, 

iemand zal hem wel begeleid hebben want hij was nog steeds blind) en hij komt ziende terug. 

 

54.4 Nu beginnen de moeilijkheden 

 

Nu beginnen de vragen en de moeilijkheden. Zijn bekenden (o.a. de buren) kunnen hun ogen 

niet geloven. Sommigen menen zelfs dat het niet om dezelfde persoon gaat, maar hijzelf 

maakt een einde aan deze onzekerheid. Hij is het, maar daarmee is het raadsel nog niet 

opgelost. Op de vraag hoe dan zijn ogen geopend zijn weet hij alleen maar te vertellen wat er 

gebeurd is en dat het gedaan werd door een mens die Jezus genoemd wordt. Maar hij weet 

niet waar Hij nu is. 

Vervolgens gaan ze naar de Farizeeën met de genezene. Waarom doen ze dat? Het waren de 

geestelijke leidslieden van die tijd! Dat ze (de meesten tenminste) geestelijk blind waren 

wisten ze zelf niet en ook het gewone volk wist het niet. Jezus wist het wel en bij een 

bepaalde gelegenheid noemt hij hen zelfs: blinde wegwijzers (Mat. 23: 16, 23). Ze proberen 
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de geestelijke weg te wijzen, maar ze kunnen het niet al menen ze van wel! Maar goed, die 

Farizeeën zouden hun licht maar eens moeten laten schijnen op deze bijzondere situatie. 

 

Als u raad nodig hebt, ga dan naar geestelijk ingestelde mensen (wandel niet in de raad van de 

goddelozen). Ga niet te gemakkelijk af op de één of andere profetie, die moet ook getoetst 

worden.  Een tijd geleden las ik in een boek over een gemeente waar een echtpaar was dat 

graag voor de één of andere evangelist in een ander land zou willen werken. Op zich zeker 

niet vreemd. Daar kwam iemand van buiten de gemeente (die deze wens) niet kende en hij 

bevestigde profetisch dat het goed was. Iedereen klapte en juichte, maar de voorganger wist 

dat dit echtpaar huwelijksmoeilijkheden had, maar greep niet in. Hij had moeten zeggen: 

“stop, God stuurt geen echtpaar met huwelijksmoeilijkheden naar het zendingsveld”. De hele 

onderneming werd een ramp en ook het huwelijk viel uit elkaar.  

 

Bob Mumford heeft een boek geschreven: een andere kijk op leiding. Hij zegt dat als je wil 

weten of iets Gods leiding is, let dan op drie bakens: 1. Is het in overeenstemming met het 

woord van God? 2. Heb je er innerlijke vrede over 3. Is het in overeenstemming met de 

omstandigheden? Dat laatste was zeker niet het geval bij het echtpaar. 

 

Maar de Farizeeën hadden een behoorlijk probleem: ze hadden een hekel aan Jezus (en dan 

heb je inderdaad een fors probleem). Dat er iets bijzonders is gebeurd dat is wel duidelijk, 

maar om het wonder zomaar aan Jezus toe te schrijven, dat konden ze niet goed over hun hart 

krijgen. Voor hun was het dilemma: enerzijds iets op de sabbat doen wat naar hun wetten niet 

mag (genezen op de sabbat als daar geen dwingende reden voor was en ook het maken van het 

slijk werd gezien als werk), maar anderzijds is er dat grote wonder. Hoe kan iemand die zich 

niet aan de wet houdt (naar hun interpretatie) zulke wonderen doen?  

 

Vervolgens ontwikkelt zich een hele discussie. Johannes besteedt 23 verzen aan de discussie 

met de Farizeeën terwijl het eigenlijke wonder maar zo’n 7 verzen in beslag neemt, 

 

De genezene zelf houdt Jezus voor een profeet (17) (in het OT deden Elisa en Elia ook grote 

wonderen). De Joden zelf zijn er nog niet zo zeker van dat hij echt blind geweest is totdat ze 

zich laten overtuigen door zijn ouders. Die ouders zijn echter weer bang om te belijden dat 

degene die hun zoon genezen heeft de Christus is omdat ze dan uit de synagoge zouden 

worden gebannen. Als je in onze tijd uit de gemeente wordt gezet (zo dat al voorkomt) dan ga 

je gewoon naar een andere. Maar in die tijd, waarin het kerkelijk en het maatschappelijk leven 

sterk met elkaar verbonden waren had zoiets forse gevolgen voor de betrokkenen. Je was min 

of meer afgesneden van de gemeenschap. 

 

Dan halen ze de genezene er weer bij. Ze proberen dan de discussie met hem te winnen, maar 

dat lukt niet zo goed. In feite zet hij ze te kijk en als ze dat bemerken dan grijpen ze naar hun 

machtsmiddel: eerst een forse belediging: ‘ U bent geheel in zonden geboren’ 

(gezien uw eerdere blindheid) en dan het uiterste machtsmiddel: hem uit de synagoge werpen. 

(34). 

 

Dat is het grote gevaar van geestelijke hoogmoed. Het maakt je geestelijk blind. Blind voor 

eigen zonden en tekortkomingen en je laat geen correctie meer toe want die heb je ook niet 

nodig denk je (wie ben jij dat…). Ook tegenwoordig nog. Niet weinige sekteleiders hebben 

aan dit syndroom geleden of  lijden er nog aan. 
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54.5 Ontmoeting met Jezus 

 

Opvallend is dat de man Jezus weer ontmoet nadat hij uitgeworpen is. Het lijkt wel of God 

vaak dieptepunten in het leven van een mens gebruikt om deze een ontmoeting met Jezus te 

geven, hetzij voor de eerste maal hetzij bij vernieuwing. 

 

 Als Maria van Magdala bij het graf van Jezus staat en huilt, ontmoet ze Jezus (Joh. 

20:15) 

 Als de discipelen bang bij elkaar zitten achter gesloten deuren komt Jezus in hun 

midden en zegt: ‘Vrede zij u’(tweemaal, Joh. 20:21,22) 

 Hij komt de discipelen te hulp als ze midden op een meer zijn en zich aftobben om 

vooruit te komen (Mar. 6:48) 

 

Hoe vaak zal Jezus ook nu zijn tobbende volgelingen al te hulp zijn gekomen (ook door 

engelen) ook al merken ze dat niet. 

 

Maar deze man, die Jezus nog niet gezien had, maar alleen zijn naam gehoord en later van 

Hem gezegd had dat Hij een profeet was ziet nu het Licht der wereld voor het eerst in levende 

lijve. Toch weet hij nog niet goed wie Jezus is en dan stelt Jezus hem een bijzondere vraag: 

 

35……Gelooft u in de Zoon des mensen? 

 

Andere vertalingen (HSV, SVV) hebben: ‘Zoon van God’. Maar zowel ‘Zoon des mensen’ als 

‘Zoon van God’ zijn beide Messiaanse titels. De oudste manuscripten hebben de 

eerstgenoemde vertaling. Geloven staat hier in de betekenis van ‘vertrouwen stellen op’. 

Zoiets is altijd een zaak van het hart en niet alleen van het hoofd. Een commentaar, drukte het 

als volgt uit: 

 

‘Vertrouw je je helemaal aan Hem toe, voor leven en dood, voor heden en toekomst, voor je 

geestelijke en fysieke behoeften.’2 

 

Dit is het geloof dat redt, al moet natuurlijk uit je verdere leven blijken dat je beslissing echt 

is geweest. 

 

Nadat Jezus hem duidelijk gemaakt heeft dat Hij de Zoon des mensen is spreekt de genezene 

zijn vertrouwen uit en knielt voor Hem neer. Zijn geestelijke blindheid is nu ook genezen. 

 

54.6 De zienden worden blind en de blinden worden ziend 

 

De blinden worden ziend d.w.z. zij die tot de erkentenis komen dat ze geestelijk blind zijn 

ontvangen het heil, maar zij die menen te zien (zoals de Farizeeën) en Gods heilsplan niet 

nodig menen te hebben ontvangen geestelijke verblinding. In die zin brengt de komst van de 

Heer Jezus in de wereld oordeel (scheiding). Of je gaat de ene kant (die van Jezus) op of je 

gaat in een verhardingsproces de andere kant op (die van geestelijke duisternis). Soortgelijke 

teksten zijn: 

 

Joh. 3:19  Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis 

liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. 



Hoofdstuk 54                                                              054. Joh. 09:01-09:41 De blindgeborene 

Het leven van Jezus                                          054                                                                248 

 

 

Heb. 3:13  maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, 

opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; 

 

Zie verder ook: 2 Tes. 2:10 en Opb. 22:11. 

 

Sommige Farizeeën zijn er getuige van geweest wat Jezus zojuist zei en reageren erop met: 

‘Zijn wij soms ook blind?’ Het is duidelijk wat Jezus met het laatste deel van Zijn antwoord 

bedoelt: juist omdat ze menen te zien, komen ze niet tot erkenning van Jezus en blijft hun 

zonde. Maar wat bedoelt Hij met: 

 

Joh. 9:41  ……… Indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben; 

 

Het kan betekenen dat ze niet verantwoordelijk worden gehouden voor het breken van Gods 

wetten als ze absoluut geen kennis zouden hebben van God en Zijn wetten. Het kan echter 

ook betekenen dat als ze erkennen dat ze geestelijk blind zijn en Gods genade zouden 

aanvaarden dan zouden ze vergeven worden. 

 
 

Verwijzingen 

 

 

1. StudieBijbel, Joh. 9:4, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

2. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 
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055. Joh. 10:01-10:21 De goede herder 
 

55.0 Inleiding 

 

Het is niet helemaal duidelijk of bovenstaand gedeelte nu direct aansluit op het voorafgaande 

of dat er ook enige tijd tussen ligt. Het eerste is het meest waarschijnlijk gezien de uitspraak 

in vers 21. Voor het vervolg is dit echter niet belangrijk.  

 

Het hoofdthema van dit gedeelte is het contrast tussen de ware en heilzame leiding die Jezus, 

de goede herder, wil geven aan degenen die Hem toebehoren (de schapen) en de valse leiding 

die anderen geven aan hun volgelingen. Bij die  ‘anderen’ moet in het bijzonder gedacht 

worden aan de geestelijkheid uit de tijd van Jezus (let ook op hetgeen direct vooraf gaat). De 

toepassing is echter voor alle tijden. 

 

55.1 Het beeld van de schaapskooi 

 

Het beeld dat de Heer Jezus in de eerste vijf verzen gebruikt is dat van een schaapskooi met 

een deurwachter. Het kwam in die tijd voor dat bij een schaapskooi een deurwachter hoorde 

die ’s-nachts op de schapen paste. Als dan de schaapherder ’s-morgens zijn kudde kwam 

halen dan deed de deurwachter de deur open en de schaapherder nam dan zijn eigen kudde 

mee (mogelijk waren er meer kuddes in een schaapskooi aanwezig). Een vreemde herder 

kwam de schaapskooi niet binnen, de deurwachter zou voor hem niet opendoen. 

 

Valse herders zullen proberen ‘vat’ te krijgen op het volk van God maar dan zonder Jezus. 

Jezus noemt ze dieven en rovers (1). De schapen zullen hen niet volgen omdat ze de stem van 

de valse herders niet kennen. 

 

Ik geloof dat de Heer Jezus hier in algemene zin spreekt. Normaal gesproken herkennen 

schapen de stem van de goede herder in voorgangers en predikers en gaan ze niet valse 

herders achterna. Toch laat de gemeentepraktijk overduidelijk zien dat schapen wel degelijk 

verleid kunnen worden. Niet voor niets staat vrijwel in het begin van de beroemde 

eindtijdrede: 

 

Mat. 24:4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 

 

De Heer spreekt hier tot discipelen (dus: schapen)! 

 

55.2 Het beeld van de deur  

 

Jezus spreekt deze woorden (6) voornamelijk tot de Joden (zie vers 19) die blijkbaar naar 

Hem staan te luisteren (19,20,21). De gelijkenis wordt blijkbaar niet door hen begrepen en dit 

is ook niet zo verwonderlijk (Joh. 9:43 en 44).  

 

In de verzen 7,8 en 9 gebruikt Jezus een ander beeld, Hij is ook de deur der schapen. Door 

Jezus kom je bij de andere schapen en alleen door Jezus vind je het ware leven (9). Wie 
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bedoelt de Heer Jezus met allen die voor Hem gekomen zijn en die dieven en rovers zijn (8)? 

De meest waarschijnlijke verklaring is dat het hier gaat over de valse geestelijke leiders in de 

tijd van Jezus. Ze waren er al voordat Jezus op het toneel kwam 1. Naar hen werd niet 

geluisterd door de schapen. Degenen die Jezus toebehoren of zouden gaan toebehoren 

kwamen niet onder hun invloed. Let wel, dat Jezus deze valse geestelijke leiders beschrijft als 

dieven en rovers. Vers 10 geeft ook de valse innerlijke motivatie aan van deze geestelijke 

leiders. Hun hele doen en laten zal degenen die onder hun invloed komen uiteindelijk te 

gronde richten. Zie bijvoorbeeld de volgende uitspraak van de Heer Jezus:  

 

Mat.  23:15  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeen, gij huichelaars, want gij trekt zee en land 

rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der 

hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. 

 

55.3 Het beeld van de huurling 

 

Een andere slechte herder is de huurling met als kenmerk: de schapen gaan hem niet ter harte 

(13). Een wolf (beeld voor een tegenstander van de schapen) is voldoende om de ware aard 

van de huurling zichtbaar te maken. Hij vlucht en de wolf  kan zijn gang gaan.  

 

Wolven proberen steeds de kudde binnen te dringen. Paulus spreekt tot de oudsten van de 

gemeente te Efeze: 

 

Hand. 20:29  Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen 

die de kudde niet zullen sparen; 

30  en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de 

discipelen achter zich aan te trekken. 

31  Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder 

afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. 

 

55.4 De echte herder 

 

Het kenmerk van de echte herder is dat hij liefde heeft voor de schapen en in het bijzonder is 

de Heer Jezus hier het voorbeeld van. Hij heeft Zijn leven zeer letterlijk ingezet voor de 

schapen en Hij heeft ook een zeer persoonlijke relatie met elk van Zijn schapen: 

 

14…. Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij 

 

Hij vergelijkt deze relatie met de relatie met Zijn Vader (15). 

 

55.5 Niet van deze stal 

 

Het heilsplan van God zou verder reiken dan alleen het Joodse volk. Ook de heidenen zouden 

deel krijgen aan dit heilsplan: 

 

Kol. 1:27:  Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is 

onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. 
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55.5 Hierom heeft Mij de Vader lief… 

 

Dit opschrift zou kunnen suggereren dat de Heer Jezus op deze manier de liefde van de Vader 

heeft moeten verdienen. Deze gedachte lijkt onjuist, het laat veeleer zien dat de Vader 

volledig instemde met het offer van de Zoon 2. 

 

De Heer heeft Zijn leven vrijwillig in de dood gegeven. Dit is duidelijk vermeld in vers 18. 

Tegelijk spreekt het einde van vers 18 over een gebod dat Hij van de Vader ontvangen heeft. 

Joh. 3:16 zegt ook: 

 

16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 

 

De Heer heeft dus Zijn leven vrijwillig gegeven, niemand kon het Hem ontnemen. Een paar 

voorbeelden hiervan staan in Luc. 4:29 en ook Joh. 18:4. 

 

Het gebod om Zijn leven te geven kwam van de Vader en toch legde Jezus Zijn leven 

vrijwillig af. Beide gegevens zijn toch met elkaar in overeenstemming omdat Jezus wil in 

perfecte harmonie was met die van de Vader (ook in ons spraakgebruik kennen we de 

uitdrukking: ‘Your command is my wish’). 

 

Wie heeft Jezus opgewekt uit de dood? Ef. 1:20 spreekt over: 

 

20  …die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te 

zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 

 

Het antwoord uit deze tekst is duidelijk: de Vader 

 

Een andere tekst die dit bevestigt, is: 

 

Rom. 8:11  En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, 

dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 

levend maken door zijn Geest, die in u woont. 

 

Uit Joh. 10:17 en 18 blijkt echter dat Jezus het ook zelf weer neemt. Een oud Paaslied (maar 

dit is de Bijbel niet) heeft het ook over: 

 

‘Hij steeg uit het graf door eigen kracht’ 

 

Het is duidelijk dat zowel het één als het ander waar is al is het voor ons beperkte menselijke 

verstand moeilijk te harmoniseren. De enige ‘verklaring’ die je kan geven is de perfecte 

eenheid tussen Jezus en de Vader (Joh. 10:30). 

 

55.6 Opnieuw verdeeldheid 

 

Weer ontstaat er verdeeldheid, mogelijk wijst dit terug op Joh. 7:43.  Het is duidelijk dat veel 

van de Joden Zijn boodschap niet (willen) begrijpen. Woorden als ‘bezeten’ en ‘waanzinnig’ 
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liegen er niet om. Anderen zijn wat consequenter in hun denken. Ze beseffen dat iemand die 

deze woorden spreekt en ook nog een blinde de ogen opent, niet bezeten kan zijn. Daarmee is 

nog niet gezegd dat ze ook tot geloof kwamen. 

 

 
Verwijzingen 

 

1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 

 

2.StudieBijbel, Joh. 10:17, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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 056. Mat. 08:18-08:22 Kosten discipelschap 
 

56.0 Inleiding 

 

Er zit een sprong in de tijd tussen Joh.10:21 en Joh.10:22 (in de HSV tussen 22 en 23). 

Tussen de viering van het Loofhuttenfeest (7:2), dat in oktober gevierd wordt, en dit z.g. 

vernieuwingsfeest (in december) zitten een paar maanden. De verbindende schakel bij 

Johannes tussen het gedeelte voorafgaand aan 10:21 en het gedeelte erna  is het beeld van de 

schapen.  

 

Wat was dit verniewingsfeest? Het werd gevierd ter herinnering aan de inwijding van de 

tempel door Judas Maccabeüs (164 BC). Deze inwijding vond precies drie jaar later plaats na 

de ontwijding van de tempel door Antiochus Epiphanus. Dit feest werd ook wel 

‘lichtfeest’(Hebr.: Chanoeka) genoemd en duurde acht dagen. Het werd op dezelfde wijze 

gevierd als het Loofhuttenfeest. Het behoorde niet tot de feesten die voor Israël wettelijk 

waren voorgeschreven. 

 

Er is geen eenstemmigheid over wat Jezus in die paar tussenliggende maanden gedaan heeft. 

De CSB geeft een chronologie aan waarbij Jezus in die tijd zijn laatste reis naar Jeruzalem 

onderneemt. Dat zou dan betekenen dat Hij zich na 10:21 uit de buurt van Jeruzalem heeft 

teruggetrokken en later weer richting Jeruzalem zou zijn gereisd. Informatie over deze 

‘terugreis’, die de laatste reis naar Jeruzalem is, is vooral te vinden in het Lucas-evangelie. 

Zijn verslag van de gebeurtenissen tijdens deze reis, is te vinden in Luc. 9:51-18:14. Matteüs 

en Marcus geven slechts enkele van deze gebeurtenissen weer en wel vooral de 

gebeurtenissen aan het einde van de reis als Jezus nog niet in Jeruzalem is. We gaan hier uit 

van de volgorde die de CSB aangeeft, maar wijzen erop dat de reis naar Jeruzalem ook na het 

vernieuwingsfeest zou hebben kunnen plaatsgevonden. 

 

Lucas begint zijn verslag als Jezus door  Samaria naar Judea reist.  (Luc. 9:52). Met 

betrekking tot het bijbelgedeelte Mat. 8:18-22 zijn er nu twee mogelijkheden: 

 

1. Het gedeelte in Mat. 8:18-22 maakt deel uit van het ‘reisverslag’ van Lucas en is door 

Matteüs (om de één of andere reden) sterk naar voren gehaald naar een plaats waar 

het, chronologisch gezien, niet hoort. Dit is des te merkwaardiger omdat vers 18 

moeilijk in te passen is in het reisverslag van Lucas maar meer lijkt overeen te komen 

met Mar. 4:35.  

 

2. Mat. 8:18-22 maakt geen deel uit van het ‘reisverslag’ van Lucas maar staat 

chronologisch gewoon op de goede plaats. Dit lijkt beter met de context overeen te 

komen. Het is dan alleen wel  ‘toevallig’ dat er in Lucas een soortgelijke situatie 

beschreven wordt, maar nu met drie personen. Toch lijkt dit de meer waarschijnlijke 

mogelijkheid. We moeten hierbij bedenken dat Jezus wel meerdere keren te maken 

heeft gehad met dergelijke ‘navolgers’ en dan mogelijk soortgelijke antwoorden 

gebruikt heeft. 

 

Niettemin zullen we hier de volgorde van de CSB aanhouden. 
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56.1 Kosten discipelschap 

 

Twee mensen melden zich bij de Heer Jezus om Hem te volgen. De eerste is een 

schriftgeleerde en zijn woorden klinken veelbelovend. Op zich is het al bijzonder dat een 

schriftgeleerde zich meldt omdat de schriftgeleerden in het algemeen niet op al te beste voet 

stonden met de Heer Jezus. Maar hij is onder de indruk gekomen van de bediening van Jezus 

en wil daar graag betrokken bij zijn.  

Maar de Heer kent zijn hart en deze schriftgeleerde  is zich blijkbaar onvoldoende bewust van 

de consequenties. Besefte hij wel wat het betekent om, zoals Jezus, geen vaste verblijfplaats 

te hebben (zoals de meeste dieren die wel hebben) en van de ene plaats naar de andere te 

trekken met ook nog de mogelijkheid ergens niet welkom te zijn?  

 

We weten niet hoe deze schriftgeleerde hierop gereageerd heeft. Het bepaalt ons wel bij onze 

eigen levensstijl. De meesten van ons hebben wel een vaste verblijfplaats en dat is een zegen. 

Er staat geschreven: 

 

1 Tim. 6:8  Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. 

 

De vraag die naar voren komt is: ‘Zijn we bereid, als de Heer dat vraagt, om onze eigen vaste 

verblijfplaats op te geven ter wille van het evangelie? 

 

Opgemerkt zij nog dat in Mat. 8:20 voor de eerste maal in het NT de Messiaanse titel ‘ Zoon 

des mensen’ wordt gebruikt (verder nog 32 maal in het Matteüs-evangelie). Een dergelijke 

titel komt maar één keer voor in het OT: 

 

Dan. 7:13  Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam 

iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor 

deze; 

 

Andere aanduidingen van Jezus als Zoon vindt met in: Ps. 2:7 en 12, Jes. 7:14 en Jes. 9:5. 

 

De tweede persoon die hier bij de Heer Jezus komt is al een discipel. Hij volgt dus al, in 

zekere zin, Jezus. Maar nu lijkt hij een soort verlof te vragen om zijn vader te begraven.  

 

De vraag is wat daarmee bedoeld wordt. In het Midden-Oosten moest een dode dezelfde dag 

nog begraven worden en de directe familie was hier nauw bij betrokken. Het is daarom niet 

erg waarschijnlijk dat de betrokkene naar Jezus zou gaan op dezelfde dag dat zijn vader 

overleden was. Het zou hier dus gaan om een wachten tot zijn vader overleden was. Het 

antwoord van Jezus is echter een duidelijk ‘nee’. 

 

Hoe we het bovenstaande ook moeten zien, de les blijft dat het Koninkrijk van God prioriteit 

moet hebben boven familiezaken (of algemener: aardse zaken)- zelfs als deze ook heel 

belangrijk blijken te zijn. Aardse zaken, die conflicteren met het Koninkrijk van God, kunnen 

worden overgelaten aan geestelijk dode mensen 

 

56.2 Het parallelgedeelte in Luc. 9:51-62 
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Al eerder is duidelijk gemaakt dat het de vraag is of het hier werkelijk om een parallelgedeelte 

gaat, maar laten we het in ieder geval als zodanig behandelen. De ontmoeting van Jezus met 

de twee mensen wordt in Lucas voorafgegaan door het conflict met de Samaritanen.  

 

Zijn bediening in Galilea is nu aan het einde gekomen (Luc. 4:14-9:50) en de tijd nadert dat 

Jezus van de aarde zal worden weggenomen (NBV). Hij begint nu aan Zijn laatste reis naar 

Jeruzalem. De kortste weg is door het gebied van de Samaritanen en Jezus zendt boden 

(mogelijk discipelen) voor Hem uit naar een dorp van de Samaritanen om Zijn verblijf aldaar 

te regelen. Maar de boden wordt duidelijk te verstaan gegeven dat Jezus in dat dorp niet 

welkom is en wel simpel om het feit dat Hij op weg is naar Jeruzalem. Het boterde toch al niet 

tussen Joden en Samaritanen, maar in Jeruzalem stond de door de Samaritanen gehate tempel 

(Joh. 4:20) en dat maakte de maat blijkbaar vol. 

 

Jakobus en Johannes willen wraak. Niet voor niets hadden ze van Jezus de bijnaam 

‘Boanerges’ gekregen, dat is ‘zonen des donders’ (Mar. 3:17). Ze willen het dorp op dezelfde 

manier straffen zoals Elia degenen strafte die hem wilde gevangennemen (2 Kon. 1:9-15) en 

dat betekent: vuur uit de hemel laten regenen. Maar Jezus is niet gekomen om de wereld te 

oordelen maar om te behouden (Joh. 12:47) en het komt Jakobus en Johannes op een 

bestraffing te staan, waarna ze naar een ander dorp gaan. 

 

We geven hier nog een drietal opmerkingen: 

 

1. Opvallend is dat Johannes later wel ‘de apostel van de liefde’ werd genoemd (hoewel 

niet in de Bijbel). De Heilige Geest is in staat om een ‘zonen des donders-karakter’ te 

transformeren tot een zachtaardiger karakter. 

 

2. Veel vertalingen laten vanaf Luc. 9:54 bepaalde toevoegingen weg. Zo geeft de NBG-

vertaling: 

 

Luc. 9:54  Toen de discipelen Jakobus en Johannes dit bemerkten, zeiden zij: Here, 

wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van de hemel zal nederdalen om hen te verteren? 

55  Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen. 

56  En zij gingen naar een ander dorp. 

 

Een dergelijke vinden we ook bij de NBV, het BOEK, de GNB, de NIV en de ASV. 

 

De HSV-vertaling geeft: 

 

Luc. 9:54  Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt 

U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook 

Elia gedaan heeft? 

55  Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, 

56  want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te 

richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. 

 

Soortgelijke vertalingen vinden we bij de AV, de AKJV, de YLT en de SVV.  
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Er is echter onvoldoende bewijs vanuit de manuscripten om een dergelijke toevoeging 

te rechtvaardigen 1. 

 

3. De tweede persoon, een discipel, in het gedeelte van Matteüs wordt in Lucas niet als 

discipel aangeduid. Maar uit het antwoord van de Heer Jezus blijkt wel degelijk dat 

het ook om een discipel gaat. Je vraagt immers niet aan iemand die geen discipel is om 

het Koninkrijk Gods te verkondigen. 

 

4. Lucas noemt nog een derde persoon die de Heer Jezus benadert. Hij wil de Heer Jezus 

ook volgen maar eerst nog afscheid nemen van zijn huisgenoten. Het lijkt een heel 

redelijk verzoek en een dergelijk verzoek werd ook door Elia ingewilligd toen Elisa 

afscheid wilde nemen van Zijn huisgenoten (1 Kon. 19:19-21).  

Wij kennen niet het hart en de specifieke omstandigheden van deze persoon, Jezus 

wel. Hij wist dat het afscheid nemen van de huisgenoten meer zou inhouden dan 

alleen ‘gedag’ zeggen. Mogelijk zouden de huisgenoten hem van zijn beslissing 

weerhouden. Hoe dan ook, de keuze om voor Gods Koninkrijk te gaan werken en een 

omzien naar hetgeen achter je ligt gaan niet samen. Zie ook wat Paulus aan de 

Filippenzen schrijft (Fil. 3:14). 

Zo kunnen familiebanden, positie in de maatschappij of gemeente, financiële 

verworvenheden etc. , dingen die op zich geen slechte zaken zijn, verhinderingen zijn 

om voluit te gaan voor het Koninkrijk van God. Als we steeds blijven terugzien op 

hetgeen we bereikt hebben en we het niet kunnen loslaten als de situatie dat vereist 

dan zijn we niet geschikt als werker voor Gods Koninkrijk. 

 
 

Verwijzingen 

 

 
              1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible  Software 

 

 



Hoofdstuk 57                                         057. Mat. 11:20-11:30 Steden die zich niet bekeerden 

Het leven van Jezus                                          057                                                                257 

 

057. Mat. 11:20-11:30 Steden die zich niet bekeerden 
 

57.0 Inleiding 

 

Het geheel van de plaatsen Chorazin, 

Bethsaïda en Kafarnaüm wordt weleens 

‘de evangelische driehoek’ genoemd. De 

plaatsen lagen aan de noordkant van het 

meer van Galilea (zie kaartje) en bestaan 

als zodanig niet meer (men vindt er 

ruïnes). De Heer Jezus heeft er blijkbaar 

veel wonderen gedaan (hoewel de 

evangelisten geen enkel wonder 

vermelden in Chorazin en één in 

Bethsaïda: de genezing van een blinde in 

Mar. 8:22). De Heer spreekt een ‘wee’ uit 

over deze steden. Een wee is een uiting 

van smart en afkeer, maar kan ook een 

vervloeking betekenen. De reden dat de 

Heer een wee uitspreekt over deze steden 

is dat ze zich niet bekeerd hebben. Ze 

hadden zoveel bovennatuurlijke zaken 

gezien en toch gaven ze geen respons op 

de prediking van het evangelie.  

 

57.1 De dag van het oordeel 

 

Het oordeel over Tyrus en Sidon zal in de dag van het oordeel gunstiger zijn dan het oordeel 

over Chorazin en Bethsaïda. Tyrus en Sidon werden door de profeten van het OT regelmatig 

aangesproken op hun goddeloze gedrag  (Jes. 23, Ez. 26-28). Toch rekent de Heer het 

verwerpen van ‘licht’ zwaarder aan dan ‘alleen maar’ goddeloos gedrag. De inwoners van 

Tyrus en Sidon zouden zich in zak en as bekeerd hebben als ze soortgelijke wonderen hadden 

meegemaakt als Bethsaïda en Chorazin. Een opvallend detail is ook dat drie van Jezus 

discipelen uit Bethsaïda (= vissershuis) kwamen: Andreas, Petrus en Filippus (Joh. 1:45). 

 

57.2 Kafarnaüm 

 

Kafarnaüm wordt hier vergeleken met Sodom. Nu was Sodom een goddeloze stad met veel 

immoraliteit, maar in het oordeel komt Sodom er beter af dan Kafarnaüm (we lezen nergens 

dat deze plaats immoreel was) in de dag van het oordeel. In Mat. 11:23 staat zelfs dat ze tot 

het dodenrijk  (de HSV en AV hebben hier: hel) zullen nederdalen. Waarom een zwaarder 

oordeel?  

Omdat Kafarnaüm zoveel meer licht ontvangen had en toch bleef men ongelovig. De Heer 

Jezus was er volgens Mat. 4:13 gaan wonen (waarschijnlijk in het huis van Petrus). Hij had er 
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onderwijs gegeven en veel wonderen gedaan (Mar. 11:34) waar de evangeliën er enkele 

expliciet vermelden (onder andere die van de verlamde man, Mat. 9:1).  

 

Kafarnaüm is een puinhoop geworden en er is zelfs discussie over waar het gelegen zou 

hebben. Dat de plaats tot het dodenrijk zou neerdalen betekent natuurlijk niet dat elke inwoner 

van die plaats verloren is gegaan. Steden kunnen tot puinhopen vergaan door de zonde van de 

inwoners: 

 

Spr. 11:11  In de zegen der oprechten ligt de opkomst der stad, maar door de mond der 

goddelozen wordt zij afgebroken. 

 

57.3 Komt tot Mij 

 

Te dien tijde geeft niet nauwkeurig de tijd aan maar wil zoiets zeggen als ‘ergens omstreeks 

die tijd’. Uit Lucas 10 krijgen we een duidelijker beeld van de bedoelde tijd. Daar komen de 

discipelen terug van hun uitzending en daar sluit Jezus op aan met de uitspraak van vers 25.  

 

De Heer Jezus spreekt in vers 25 over ‘deze dingen’. Gezien het voorgaande is hiermee ‘het 

geheimenis van Gods heilsplan’ bedoeld. De drie eerdergenoemde steden bekeerden zich niet 

en kregen dus geen deel aan dit heilsplan.  

 

Wat hield dit heilsplan in? De boodschap van de discipelen in die tijd was: 

 

Luc. 10:9: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen 

 

Ik vraag me wel af in hoeverre degenen die deze boodschap aanvaardden en zich bekeerden 

echt begrepen dat Jezus de Messias was. Het lijkt wel de implicatie te zijn van vers 28 waarin 

Jezus degenen oproept die vermoeid en belast zijn om tot Hem te komen. Het lijken de 

kinderkens (25) te zijn die dat inderdaad gedaan hebben. Zij waren vermoeid en belast door 

het zware juk van de Schriftgeleerden en Farizeeën en ontdekten door Gods genade dat het 

juk van Jezus zacht is en dat Zijn last licht is. God heeft er blijkbaar behagen in om juist aan 

eenvoudige en nederige mensen Zijn heilsgeheimen te onthullen. Alleen door de Zoon leert 

men de Vader werkelijk kennen (27). 

 

Vers 26 lijkt ook te zeggen dat de Vader er welbehagen in heeft om Zijn heilsgeheimen 

verborgen te houden voor wijzen en verstandigen. Het accent van het welbehagen lijkt echter 

te liggen bij de openbaring aan de eenvoudigen. We kunnen toch moeilijk aanvaarden dat 

God er plezier in zou hebben om mensen blind te houden voor het evangelie. Wel is het zo dat 

mensen met een hoge dunk van eigen vermogens vaak moeilijker tot geloof komen. 

 

De verzen 28 tot en met 30 worden vaak geciteerd. Ze lijken me echter in eerste instantie 

bedoeld voor hen die nog tot Jezus moeten komen en (nog) met een verkeerd juk rondlopen 

(in die tijd het juk dat de geestelijkheid hen oplegde). De verzen worden echter meestal 

geciteerd in verband met vermoeide en belaste gelovigen die weer terug moeten naar de Bron. 

 

Ik zou dit laatste absoluut niet uit willen sluiten. Ook als discipel kun je van tijd tot tijd 

‘opdrogen’ en dan is het nodig om weer terug te gaan naar Jezus om van Hem nieuwe genade 

te ontvangen. Wat ook de situatie is, het is in ieder geval belangrijk dat je komt en naar de 
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stem van Jezus gaat luisteren. Als je daar echt toe bereid bent zul je een zachtmoedig Persoon 

tegenover je vinden en je ziel zal Zijn rust gaan ervaren. 

 

57.4 Het parallelgedeelte in Luc. 10:1-24 

 

Lucas vertelt hier meer dan het gedeelte in Matteüs. Datgene wat Matteüs vertelt staat in de 

context van de uitzending van discipelen in Luc. 10. Al eerder heeft de Heer Jezus de 

twaalven uitgezonden (Mat. 10:1 ev.) en hier, blijkbaar na de gebeurtenissen die beschreven 

staan in Luc. 9:57-62, zendt Hij nog eens twee en zeventig discipelen (volgens sommigen 

zeventig [SB]) voor Zich uit (twee aan twee) in de plaatsen waar Hij zelf komen zou. Je zou 

kunnen zeggen dat de discipelen het voorbereidende werk gaan doen (er is volgens vers 2 heel 

veel te doen) en dat de Heer Jezus zelf het werk op de één of andere manier completeert. De 

discipelen krijgen ook hier grote volmacht. Ze worden opgedragen om het Koninkrijk van 

God te verkondigen en zieken te genezen. Uit vers 17 kunnen we concluderen dat er ook 

bevrijdingen plaatsvonden. 

 

De discipelen krijgen verder een aantal duidelijke instructies mee: 

 

 Ik zend u als lammeren midden onder wolven (3). Het feit dat Jezus ze zendt betekent 

ook dat ze op Gods bescherming mogen rekenen te midden van geestelijk vijandige 

mensen. 

 Geen overbodige zaken meenemen (ze zouden snelle voortgang kunnen tegenwerken) 

ook, om dezelfde reden geen langdurige begroeting (4). 

 Geef een huis waar je binnentreedt eerst de vredegroet, met de mogelijkheid dat deze 

vrede niet aanvaard wordt (5, 6). 

 Aanvaard datgene wat je aangeboden krijgt (7,8). 

 Houdt rekening met de mogelijkheid dat een stad je niet ontvangt en wis het stof van 

je voeten af (10,11). 

 Naar jou horen of niet betekent naar Mij horen of niet en als ze jou verwerpen ze Mij 

en daarmee ook degene die Mij gezonden heeft (16). 

 

De verzen 13 tot en met 15 vinden we ook bij Matteüs. 

 

Gezien de reactie van de discipelen (17) ervaren ze de actie blijkbaar als succesvol. Maar ze 

zijn blijkbaar bijzonder ingenomen met het feit dat ook de boze geesten zich ook aan hen 

onderwerpen. De Heer maakt duidelijk dat Hij het is die hen macht heeft gegeven over 

slangen en schorpioenen en tegen de gehele legermacht van de vijand. Waar ze zich echter 

werkelijk over moeten verheugen is dat hun namen staan opgetekend in de hemelen. Het 

uitwerpen van demonen is geen garantie voor je behoudenis (Mat. 7:22 ev.). 

 

Aparte aandacht verdient vers 18. Wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Gezien de context is 

de meest voor de hand liggende verklaring dat de Heer Jezus de nederlaag van satan op de één 

of andere manier zag tijdens de evangelisatieaktie van de discipelen. Ongetwijfeld zal de Heer 

vaak iets dergelijks ‘gezien’ hebben en zal Opb. 12:9 (naar mijn mening nog toekomst) de 

finale val van satan uit de hemel zijn. 

 

Vers 21 en 22 komen weer overeen met die van Matteüs. Lucas geeft nog aan dat Jezus zich 

door de Heilige Geest verblijdde. De Heilige Geest in Jezus was in dit geval de bron van de 

blijdschap.  
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Afzonderlijk spreekt de Heer tot de twaalven nog een zaligspreking uit. Het komt erop neer 

dat de discipelen zalig zijn omdat zij de Heer Jezus in levenden lijve gekend hebben. Dit in 

tegenstelling tot profeten en koningen uit het OT die alleen maar wisten of profeteerden van 

deze Messias maar Hem zelf niet meemaakten.  
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058. Luc. 10:25-10:37 De barmhartige Samaritaan 
 

58.0 Inleiding 

 

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is algemeen bekend. Zelfs ongelovigen kennen 

deze geschiedenis en stemmen er ook mee in. Maar laten we eerst even kijken naar de aanleiding 

voor deze gelijkenis. De Heer Jezus heeft een stuk onderwijs gegeven (we weten niet hoeveel tijd 

er verlopen is sinds Jezus uitspraak in vers 24) en nu staat plotseling een wetgeleerde op (wet is 

hier: de eerste vijf boeken van het OT), die ook heeft zitten luisteren. Hij staat tegenover degene 

die als enige de wet van God perfect zou volbrengen en stelt de Heer Jezus een vraag.  
 

58.1 Wat moet ik doen…? 
 

Eigenlijk is dit wel één van de belangrijkste vragen die een mens tijdens zijn leven kan stellen: 

 

Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 

 

Wie we ook zijn, en wat we ook geloven, over één ding zijn we het toch allemaal eens: Het leven 

zoals we dat nu op aarde leiden houdt eens op. Maar in de westerse wereld in het bijzonder 

schijnen toch relatief weinig mensen zich bezig te houden met de vraag: En dan? Je hoort dan 

antwoorden als: Doe niet zo moeilijk, je leeft hier en nu. Of ook: Dat kun je niet weten Of: we 

zien het vanzelf wel. Het lijkt wel of de duivel erin geslaagd is om een verdoving over vele 

mensen te leggen zodat ze geen serieuze vragen gaat stellen over hun eeuwige bestemming. En 

als het moment zich dan aandient: Wat dan?  

 

Het is trouwens goed om te beseffen dat het eeuwige leven niet pas begint na de dood. Er was 

een kerk die op zijn uithangbord geschreven had: U kunt leven hebben voor de dood. Dan wordt 

natuurlijk het Leven bedoeld (het eeuwig leven) dat we ontvangen bij onze wedergeboorte. 

 

Je kunt dus stellen dat de wetgeleerde hier een hele goede vraag stelt. Maar de achtergrond van 

deze vraag was niet zuiver. Er staat dat hij de vraag stelde om Hem te verzoeken. Hij had 

waarschijnlijk gehoopt dat Jezus één of ander antwoord zou geven dat in strijd was met de 

Joodse wet en dan kon hij Jezus te kijk zetten. Ongetwijfeld had deze wetgeleerde gehoord van de 

tekenen en wonderen die Hij deed maar ja, je kunt wonderen en tekenen zien en toch niet geloven!  

 

58.2 Een wijs antwoord 
 

Het antwoord dat de Heer Jezus geeft is ook heel goed en wijs: Hij antwoordt met een 

wedervraag en wijst de wetgeleerde terug naar de wet.  

 

Als de wetgeleerde vraagt wat moet ik doen dan staat er eigenlijk: Wat moet ik gedaan hebbende 

(eenmalige daad). Als de Heer Jezus zegt: ‘Doe dit en gij zult leven’ dan gebruikt Hij een 

werkwoordsvorm die een continu bezig zijn betekent. 
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58.3 Te moeilijk? 
 

Het antwoord dat de wetgeleerde aan de Heer Jezus geeft is wat er staat in het volgende gedeelte: 

 

Mat. 22:37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met 

geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 

38  Dit is het grote en eerste gebod. 

39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 

 

Nu, zegt de Heer Jezus, doe dat en u zult leven. De moeilijkheid hierbij is dat de Heer Jezus 

eigenlijk een opdracht geeft aan de wetgeleerde die te moeilijk voor hem is.  

 

En niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Kunt u God zo lief hebben met alles wat in u is? 

Kunt u de naaste zo liefhebben als uzelf? Misschien lukt dat nog wel met uw geliefde en uw 

kinderen. Maar lukt het ook met die moeilijke oudste of met die boze buurman. En dan nog 

voortdurend ook! Eigenlijk legt de Heer Jezus de lat hier heel hoog, te hoog om hierdoor het 

eeuwige leven te beërven. Had die wetgeleerde nu maar tegen de Heer Jezus gezegd. OK Heer 

dat heb ik geprobeerd, maar het lukt me niet goed, help me! Wat zou de Heer dan tegen hem 

gezegd hebben? Vergeet dat eeuwige leven dan maar? Ik denk dat Hij eenvoudig zoiets gezegd 

zal hebben als: Volg MIJ! 
 

58.4 Volg Mij! 
 

Als deze wetgeleerde de Heer Jezus was gaan volgen dan zou hij later de Heilige Geest 

ontvangen hebben en dan zou ontdekt hebben wat Paulus later zou schrijven in Rom. 8:5: 

 

De eis der wet wordt vervuld in ons die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest 

 

en ook zou Hij begrepen dat: 

 

Rom. 8:1: Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn 
 

Ik zou niet durven beweren dat het volgen van de Heer Jezus altijd gemakkelijk is (in het 

bijzonder in landen waar de christenen vervolgd worden), maar ik denk tegelijkertijd dat het niet 

te moeilijk is en ook heel heilzaam. Niet alleen met het oog op onze eeuwige toekomst maar ook 

voor dit leven. In Mat. 11:28 spreekt Jezus heel bekende woorden uit en Hij moet dat gedaan 

hebben op ongeveer dezelfde tijd dat onze geschiedenis speelt: 

 

Mat. 11:28  Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 

29  neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij 

zult rust vinden voor uw zielen; 

30  want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 

58.5 Waarom geen poging…? 
 

We kunnen ons wel afvragen waarom de Heer Jezus hier geen poging deed om de wetgeleerde 

een discipel te maken. Waarom zei Hij niet zoiets als: 
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‘Man, je vraagt hoe je het leven kunt beërven? Nu, dan moet je bij Mij zijn. Ik ben de weg tot de 

Vader en Ik kan je eeuwig leven geven. Stel je vertrouwen op Mij en wordt behouden!’ 

 

Niets van dit alles! Je bent geneigd te zeggen dat de Heer hier een geweldige kans laat liggen! Ik 

geloof er allemaal niets van, de Heer weet heus wel wat Hij doet en Hij moet begrepen hebben 

dat deze wetgeleerde (die mogelijk al wonderen en tekenen had gezien van Jezus) bepaald geen 

vrucht was die rijp is om geplukt te worden. Natuurlijk, het kan later wel gebeurd zijn, dat weten 

we niet.  
 

58.6 De barmhartige Samaritaan 
 

Hoe reageerde de wetgeleerde op de woorden van de Heer Jezus? Er staat dat hij zichzelf wilde 

rechtvaardigen. De meest letterlijke betekenis is dat hijzelf voor rechtvaardig wilde doorgaan. 

Mogelijk hadden de woorden van de Heer Jezus tot zijn geweten gesproken en had hij gehoopt 

dat de Heer Jezus op de vraag: Wie is mijn naaste een antwoord zou geven dat hem goed 

uitkwam. Zo was voor de Joden steeds je naaste een andere Jood. Dat was de reden dat de Heer 

Jezus deze gelijkenis vertelt.  Hij wil laten zien dat in principe iedereen onze naaste kan zijn. 

Maar tegelijkertijd stelde Hij ook de falende geestelijkheid van die tijd aan de kaak. 

 

Het gaat over een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Een hele enge weg, waarop je een 

grote kans had om te worden overvallen. Toch gaf hij de voorkeur aan deze weg boven een 

gemakkelijker weg naar het noorden omdat hij dan niet door het gebied van de Samaritanen (de 

vijanden van de Joden) hoefde te reizen. Maar ja, hij wordt inderdaad overvallen en hoe, maar 

uitgerekend op deze weg wordt hij geholpen door een Samaritaan terwijl zijn eigen 

geestelijkheid (de priesters en de Levieten) waarvan je toch hulp mocht verwachten hem 

letterlijk hadden laten liggen. En dan komt de vraag van de Heer Jezus: Wie is de naaste geweest 

van de man die in de handen van rovers gevallen is? 

 

Een wereldberoemde gelijkenis, wie kent deze gelijkenis niet? Opvallend dat de twee bekendste 

gelijkenissen (de andere is de gelijkenis van de verloren zoon) allebei in Lucas staan.  

 

De gelijkenis wordt ook nog weleens verkeerd wordt opgevat in de zin van: als je nu maar goed 

bent voor je naaste dan kom je er wel (een typisch seculiere uitleg). Maar we hebben al gezien 

dat God niet alleen van ons vraagt om onze naaste lief te hebben maar ook Hem. En dat betekent 

dat we ook tijd nemen voor Hem en luisteren naar Hem en zoals Maria gaan zitten aan de voeten 

van Jezus.   

 

Kijk maar eens naar Jakobus, ik zou hem kennen noemen: de socialist onder de apostelen. Ik 

denk dat ik weleens moeite zou hebben met Jakobus omdat hij de dingen recht voor zijn raap 

zegt. Hij zegt bijvoorbeeld dat je godsdienst waardeloos is als je je tong niet in toom hebt (Jak. 

1:26). Natuurlijk, we moeten het niet daarbij laten, er is genade beschikbaar. Als we onze zonden 

aan de Heer belijden en Hem om hulp vragen dan reinigt Hij ons en is onze godsdienst niet meer 

waardeloos. Maar van Jakobus komt ook (één vers later): 

 

Jak. 1:27  Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en 

weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 

 

Dat laatste heeft vooral te maken met onze verhouding tot God.  



Hoofdstuk 58                                              058. Luc. 10:25-10:37 De barmhartige Samaritaan 

Het leven van Jezus                                          058                                                                264 

 

 

Maar we gaan weer terug naar de barmhartige Samaritaan.  Deze gaf zijn barmhartigheid (een 

innerlijke houding) handen en voeten door een stuk praktische hulpverlening! Het bleef niet 

alleen bij goede gevoelens en mooie woorden!  

 

De Bijbel moedigt inderdaad naastenliefde en barmhartigheid aan op vele plaatsen, bijvoorbeeld: 

 

Tit. 3:8  Dit is een getrouw woord en ik wil, dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, 

opdat zij, die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, ervoor zorgen vooraan te staan in goede 

werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig;  

 

Door onze goede werken slaan we bruggen voor het evangelie en bereiken we mensen die op een 

gewone manier niet bereikt kunnen worden 

 

Een barmhartige Samaritaan zijn is inderdaad wat God verwacht van u en mij. Bewogenheid is 

goed, maar het moet wel gevolgd worden door actie.  Een ieder van ons moet zich naar 

aanleiding van deze gelijkenis afvragen: Voor wie kan ik een barmhartige Samaritaan zijn, welke 

mensen laat God in het bijzonder op mijn pad komen? We kunnen niet overal op pad gaan, de 

nood is gigantisch. Maar wat brengt God in het bijzonder onder mijn aandacht? 

 

Tegen de wetgeleerde zei de Heer Jezus: Ga heen en doe gij evenzo. Voor mij is hierbij het 

opvallende dat Hij de Heer nog niet echt had ontmoet. Hij was op dit moment, voorzover ik 

begrijp, nog niet echt verzoend met God. Mogelijk is dit later wel gebeurd. In het boek 

Handelingen lezen we dat later veel Joodse geestelijken echt tot geloof zijn gekomen.  

 

Wij, u en ik mogen werken van barmhartigheid doen vanuit een positie van verzoend zijn met 

God. Dan zal vooral onze motivatie zijn: 

 

2 Kor. 5:14  Want de liefde van Christus dringt ons, 

 

Door de genade van de Heer Jezus leren we God en mensen zo liefhebben zoals God dat bedoelt. 
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059. Luc. 10:38-10:42 Marta en Maria 
 

59.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus is met zijn discipelen op reis en ze komen in een zeker dorp Bethanië (dit 

weten we uit Joh. 11, het was een dorp enkele kilometers ten oosten van Jeruzalem) waar 

Marta en Maria wonen en ook hun broer Lazarus (wordt hier niet genoemd). Er staat dat 

Marta Hem in haar huis ontving en Maria was er bij aanwezig. Ik neem aan dat de discipelen 

erbij aanwezig waren. 

 

Ik denk dat de Heer met Zijn discipelen graag bij Marta en Maria en Lazarus kwamen, 

hoewel de Bijbel niet vermeldt hoe vaak dat gebeurd is. We weten ook niet of er hier al 

sprake was van vriendschap, maar later, in Joh. 11, lezen we dat de Heer Marta, Maria en 

Lazarus liefhad en waar je van houdt daar kom je toch graag?  
 

59.1 Persoonlijke voorkeur? 
 

Ik heb me trouwens afgevraagd waarom dat er speciaal daar bij staat in Joh. 11 dat de Heer 

hen liefhad. De Heer houdt toch van al Zijn kinderen? Ongetwijfeld, en de Heer heeft ook de 

zondaar lief, hoewel er ook toorn op de zondaar rust zolang hij zich niet bekeert. Verder 

weten we ook vanuit de Schrift dat God er geen lievelingetjes op na houdt. David, die toch 

een man naar Gods hart was, heeft wel degelijk de gevolgen van zijn zonde moeten dragen. 

Nee, ik denk dat de Heer met Marta, Maria en Lazarus gewoon een meer intieme relatie kon 

hebben omdat zij er meer ontvankelijk voor waren en waar een relatie zich verdiept daar 

neemt de onderlinge liefde toch ook toe? Verder acht ik het goed mogelijk dat de Heer Jezus 

als mens, want zo was Hij hier toch ook op aarde, toch wel een zekere persoonlijke voorkeur 

kon en mocht hebben. Dat geldt voor u toch ook? Waarom de Heer, als mens dan niet? U 

mag hier overigens rustig anders over denken. Nee, waar het hier om gaat is dat de Heer zich 

blijkbaar thuis voelt bij Marta en Maria. 

 

Hoe "thuis" zou de Heer zich bij ons voelen, in onze gezinnen? Maar ook bij ons 

persoonlijk? In Joh. 14:23 staat dat de Vader en de Zoon bij degene wonen die de Heer 

Jezus liefheeft. De Vader en de Zoon wonen door de Heilige Geest bij de gelovige die de 

Heer Jezus liefheeft. Dit geldt ook voor u als u de Heer Jezus liefhebt. Maar voelt de Heer 

zich altijd bij u en bij mij thuis? In hoeverre kan Hij zich aan mij toevertrouwen en tot Mij 

spreken? In Joh. 2 staat dat er velen in Zijn naam geloofden doordat zij tekenen zagen die 

Hij deed; maar (zo staat er) Jezus zelf vertrouwde Zichzelf hun niet toe, omdat Hij hen 

alleen kende en omdat het voor Hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde; want 

Hij wist zelf, wat in de mens was. Hier gaat het om een groep mensen waar de Heer zich niet 

aan kan toevertrouwen maar bij velen van Zijn kinderen kan, naar ik aanneem, de Heer zich 

maar beperkt toevertrouwen. Misschien zegt de Heer wel tegen u of mij: Ik zou zo graag 

meer van Mijzelf aan je toevertrouwen maar Ik kan het niet omdat je geen tijd voor me 

neemt.  
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59.2 Veel bedrijvigheid bij Marta 

 

Er is in huize "Marta en Maria" geen gebrek aan activiteit sinds dat Jezus met Zijn 

discipelen op bezoek is. Tenminste van de kant van Marta. Er staat dat ze in beslag werd 

genomen door het vele bedienen. Het is natuurlijk ook niet niks als je bezoek krijgt van zo'n 

dertien man waaronder niemand minder dan de Heer zelf. Tel daar dan de twee gezusters bij 

en mogelijk ook nog Lazarus dan heb je te zorgen voor zo'n zestien personen inclusief jezelf. 

Welke Nederlandse huisvrouw zou rustig kunnen blijven zitten? Het eerste waar je dan toch 

aan denkt is koffie of thee zetten. Er moet dan ook sprake geweest zijn van een groeiende 

irritatie bij Marta die merkte dat ze er alleen voor moest opdraven. Tegelijkertijd zal er ook 

wel verbazing geweest zijn bij haar dat de Heer er niets aan doet. Als er van iemand 

correctie verwacht mag worden dan toch wel van de Heer Jezus. De woorden: "trekt Gij het 

u niet aan dat mijn zuster mij laat dienen" zijn in dit verband veelzeggend.  
 

59.3 De correctie is voor Marta 

 

Nu, die correctie komt er inderdaad, maar dan wel voor haarzelf. Haar fout was natuurlijk 

niet het bedienen op zich maar wel dat ze naliet om eerst eens, net zoals Maria, naar het 

woord van de Heer te luisteren. Marta zou haar prioriteiten moeten gaan herzien. 
 

59.4 Het goede deel 
 

Maria, daarentegen, had het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden 

weggenomen. Er wordt niet uitgelegd wat dat goede deel nu wel precies is, maar gezien het 

verband kunnen we dat wel afleiden. Het heeft alles te maken met de relatie met de Heer, het 

zitten aan Zijn voeten, het luisteren naar Zijn stem en naar Zijn woord. Er staat ook nog een 

speciale belofte bij: Het zal van haar niet worden weggenomen. De bijzondere liefde die 

Maria voor de Heer ontwikkelde is een zaak van het hart. Wanneer we er zo naar streven om 

de Heer zelf, als persoon, te leren kennen dan zal God dit streven graag belonen en het ook 

bestendigen. Ik denk dat Maria iets begrepen heeft van het doel waarvoor ze op aarde was: 

in de eerste plaats de relatie met de Heer. Het is ook niet voor niks dat zij (waarschijnlijk 

later) de voeten van de Heer Jezus zalft als een daad van aanbidding. Maria wist waar de 

prioriteiten lagen: Niet bij het werk, ook niet bij het werk voor de Heer, maar bij de Heer 

zelf. 

 

59.5 God wil een relatie met ons 

 

God is een persoon en Hij wil een relatie met u en met mij. Hij wil niet in de eerste plaats 

ons werk en onze inspanningen: Hij wil onszelf! Natuurlijk is het waar dat we te allen tijde 

overvloedig moeten zijn in het werk van de Heer, maar als dat gaat zonder die relatie met de 

Heer van het werk dan zullen we spoedig drooglopen. De Heer dienen wordt dan routine en 

komt voort uit een bepaald plichtbesef zo in de zin van: als ik het niet doe gebeurt het niet! 

We dienen dan de Heer nog wel maar daar beleven we weinig vreugde aan en ook de Heer 

beleeft er weinig vreugde aan.  
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Je kunt het dan misschien vergelijken met een huwelijk tussen man en vrouw waarbij de 

man tot de vrouw zegt: Hoor eens even, ik zal voor je werken zodat je alles kunt kopen wat 

we maar nodig hebben en verder moet je maar zien dat je de zaak draaiende houdt. Zo'n 

huwelijk houdt geen stand. Er is geen hartsrelatie tussen beiden. Een vrouw heeft wel wat 

meer nodig dan iemand die haar van voldoende financiële middelen voorziet.  

 

Ik denk dat er teveel Marta's zijn en te weinig Maria's. En u begrijpt dat dit niet allen voor de 

zusters geldt maar evengoed voor de broeders. Vaak razen we maar door, ook in het werk 

voor de Heer. En soms moet God zelfs een ziekbed in ons leven toelaten of de een of andere 

woestijnperiode om weer tot bezinning te komen. Maar Zijn doel is dat we die relatie met 

Hem zullen hebben en vanuit deze relatie komt het werk van de Heer voort! De Bijbel zegt 

in 1 Kor. 1:9 dat we geroepen zijn tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. 
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060.  Luc. 11:01-11:13 Leer ons bidden 
 

60.0 Inleiding 

 

De tijd en plaats van dit gebeuren zijn niet nader gespecificeerd en daarom houden we de 

gewone volgorde maar aan. De verzen 2,3 en 4 vinden we ook in de bergrede (23.5) evenals 

de verzen 9 tot en met 13 in iets gewijzigde vorm (23.8). Het onderwijs uit de bergrede werd 

blijkbaar ook (gedeeltelijk) herhaald bij andere gelegenheden. 

 

60.1 Onze Vader geeft ons het goede 

 

De directe aanleiding voor dit onderwijs is een vraag van een discipel (één van de bekende of 

een andere) aan de Heer Jezus om ‘ons’ te leren bidden. Hij was getuige geweest van het 

bidden van Jezus tot de Vader en het lijkt me dat hij daar onder de indruk van was gekomen 

en dat hij van Jezus wilde leren.  

 

Bidden is aan de ene kant heel eenvoudig (een kind kan het), aan de andere kant is goed en 

effectief bidden toch iets wat geleerd moet worden. In feite leert de Heer Jezus ons in dit 

gedeelte drie zaken: 

 

 de noodzakelijke ingrediënten voor het gebed (2,3 en 4). Dit is in 23.5 al ter sprake 

gekomen 

 

 volharden in het gebed (5 tot en met 10). Als we om een goede zaak bidden (zie het 

laatste punt) dan is het belangrijk om te leren volharden. Soms is het nodig om, zoals 

die vriend, ‘onbeschaamd’ aan te dringen bij de Vader. Maar we mogen dan ook 

verhoring verwachten. 

 

 Onze Vader geeft het goede (11 tot en met 13). Dit kan ook een reden zijn dat 

bepaalde gebeden niet verhoord worden. Stel dat een jongeman bidt om een 

levenspartner, op zich een legitiem gebed. Maar als deze jongeman zijn eigen leven 

niet op orde kan houden, hoe zou hij dan met zijn vrouw leren samenleven? Dan is het 

genade van God dat zo’n gebed (nog) niet verhoord wordt. God wil Zijn kinderen 

geven wat echt goed voor hen is (maar ze moeten er wel om vragen) en in Zijn 

wijsheid kan Hij ons ook weleens bepaalde zaken onthouden.  

Het goede, dat de Vader ons bij uitstek wil geven, is de Heilige Geest zelf (13). 

Normaal gesproken is de gelovige vervuld met Gods Geest die hem/haar wil leiden en 

onderwijzen. Soms is het echter nodig weer opnieuw gevuld te worden (Hand. 4:31).   
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061. Luc. 11:37-12:12 Huichelarij van de geestelijkheid 
 

61.0 Inleiding 

 

Weinig zaken zijn voor God zo afstotend als ‘huichelarij’ (‘hypocrisie’ afgeleid van het 

Griekse ‘hupokrisis’ dat ‘toneelspel’ betekent). Dat is inderdaad wat een huichelaar doet: 

toneelspelen, oftewel je uiterlijk anders voordoen dan dat je van binnen bent. Bij mensen kun 

je daarmee een heel eind komen, maar niet bij God. Dat was dan ook de reden dat de Heer 

Jezus zo vaak botste met de Farizeeën en Schriftgeleerden en zo ook in dit gedeelte van 

hoofdstuk 11. 

 

Discipelen zijn ook niet immuun voor huichelarij. In het bijzonder kan vrees voor mensen de 

aanleiding zijn voor huichelachtig gedrag. Hiervoor wordt in de eerste twaalf verzen van 

hoofdstuk 12 gewaarschuwd. 

 

61.1 Het nalaten van een gewoonte 

 

De Heer Jezus is uitgenodigd bij een Farizeeër. We weten niet wat het motief van deze 

Farizeeër was om Jezus uit te nodigen maar het is mogelijk dat deze, ondanks het feit dat 

Jezus in het algemeen niet op goede voet stond met de Farizeeën, geïnteresseerd was geraakt 

in Zijn onderwijs. Maar dan blijkt dat de Heer Jezus een gewoonte nalaat die blijkbaar in die 

tijd gebruikelijk was, een ceremoniële wassing. Het ging daarbij niet om de hygiëne, maar om 

rituele reinheid zoals dat in de Mishnah (toelichting op de wet van Mozes met commentaren) 

was voorgeschreven. God had dat overigens niet voorgeschreven.  

Voordat er gegeten werd goten gewetensvolle Joden eerst water over hun handen om zich zo 

te reinigen van de vervuiling die ze opgedaan hadden in het contact met de zondige wereld.  

De hoeveelheid water en de manier van wassen was nauwkeurig voorgeschreven 1. De 

Farizeeër zal ongetwijfeld verwacht hebben dat Jezus, als een Joodse rabbi, Zich aan dit 

voorschrift zou houden, maar toen Hij dat niet deed verwonderde de Farizeeër zich zeer. 

 

61.2 De Heer Jezus reageert dan ongewoon scherp 

Het is opmerkelijk dat Jezus zo ongewoon scherp reageert. En dat nog wel naar de gastheer. 

De reactie van Jezus komt erop neer dar de Farizeeën steeds met de buitenkant bezig zijn en 

de binnenzijde ongemoeid laten. Maar het is vooral de binnenkant, het hart, dat reiniging 

nodig heeft. God heeft zowel de buitenkant als de binnenkant van de mens gemaakt. Het zal 

de Farizeeër gestoken hebben dat hij wordt gerekend tot de onverstandigen omdat een 

Farizeeër juist voor verstandig wil doorgaan.  

 

Vers 41 is wat lastig te begrijpen. Mogelijk bedoelt de Heer Jezus zoiets als: Maak je innerlijk 

los van roof en slechtheid en alles is je rein. Een rituele reiniging is dan niet nodig meer. De 

Heer Jezus noemt hier twee zaken die met een verdorven innerlijk te maken hebben: 
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 Tienden geven van de ruit, van de munt en van alle kruiden en voorbij gaan aan het 

oordeel en de liefde van God (42). Het vertienen van de opbrengst van het land was in 

de wet van Mozes geboden (Lev. 27:30, Deut. 14:22).  

De munt was een zoetgeurende plant waarvan de zaadjes als kruiden werden gebruikt.  

De wijnruit (halfheester) werd in de geneeskunde gebruikt en diende ook wel tot het 

kruiden van spijzen . Kruiden zijn allerlei soorten gekweekte groente en moeskruiden 
2. 

 

 

Het vertienen van deze zaken was niet het probleem (42), hoewel in de wet God 

(waarschijnlijk) alleen de grotere groenten bedoelde 3 , maar wel het voorbijgaan aan een 

belangrijker zaak: Het oordeel en de liefde Gods. De NBV-vertaling is hier wat inzichtelijker: 

 

Luc. 11:42  …..maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God;  

 

De NBG-vertaling vertaalt het Griekse woord ‘krisis’ met oordeel. Het gaat hier echter niet 

over het oordeel van God maar wel om het vermogen om rechtvaardig te oordelen of 

rechtsgevoel. Eigenlijk staat hier gewoon het grote gebod (Mat. 22:34-40). Het eerste heeft 

immers te maken met de liefde tot de naaste en het tweede met de liefde tot God. 

 

 De Farizeeën zijn verder erg gesteld op hun eer (43) en ze worden door de Heer Jezus 

vergeleken met onzichtbare graven. Volgens de reinigingswetten (Num. 19:11-22) 

werd iemand ook onrein als hij zelfs maar over een graf liep. Zo werd, in zekere zin, 

ook het volk onrein als ze in contact kwamen met de huichelachtige leer van de 

Farizeeën. Zo staat er in de Spreuken: 

 

Spr.13:20  Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht. 

 

De wetgeleerden voelen zich blijkbaar ook aangesproken (evenals de Farizeeën bedenken ze 

ook zelf wetten). Jezus zegt van hen dat ze mensen ondraaglijke lasten opleggen met hun 

verordeningen, maar dat ze zelf niets daarvan praktiseren. Ze hadden Gods wet op een 

zodanige wijze aan het volk moeten uitleggen dat ze hierdoor geholpen en geïnspireerd 

werden, maar in plaats hiervan maakten ze het alleen maar moeilijker door hun eigen 

interpretaties er aan te geven. Hier een voorbeeld van hun eigen interpretatie die komt uit de 

z.g. Mishnah (Shabbath 10:3): 

 

‘Op de Sabbat mag een man geen last dragen in zijn rechter- of linkerhand, op zijn borst of op 

zijn schouder. Maar hij mag het wel dragen op de rug van zijn hand, of met zijn voet, of met 

zijn mond of met zijn elleboog of in zijn oor of in zijn haar, of in zijn oor of in een zakje, of in 

de zoom van een shirt of in zijn schoen of sandaal’ 4. 

 

De wetgeleerden maakten een goede indruk op de mensen. Ze bouwden gedenkstenen voor de 

profeten maar hun levens toonden duidelijk aan dat ze niet anders waren dan hun voorvaderen. 

Een godewelgevallige manier om de profeten te eren zou zijn: hun levens in overeenstemming te 

brengen met datgene waartoe de profeten opriepen, maar daar was geen sprake van.  

 

Het is niet helemaal duidelijk hoe we de wijsheid Gods moeten duiden. Mogelijk betrof het een 

geschrift dat nu niet meer bekend is, maar het kan ook gewoon iets betekenen als: de wijsheid 

van God heeft aldus besloten dat …enz. 
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Opvallend is ook dat de Heer Jezus zegt dat het vergoten bloed van de profeten (te verstaan in 

ruime zin) van Abel (Gen. 4:8) tot het bloed van Zacharias (2 Kron. 24:20 en 21) afgeëist zal 

worden van dit geslacht (in de Hebreeuwse Bijbel komt Genesis het eerst en Kronieken het 

laatst). De vraag is wat dit betekent. Het lijkt me onjuist om te zeggen dat de kinderen mede 

verantwoordelijk zijn voor de zonden van de vaderen (Ez. 18:1 ev.) maar als ze niet breken met 

de zondige praktijken van de vaderen dan kan het oordeel komen in hun geslacht. Er is een mate 

van ongerechtigheid en als die vol is dan komt het oordeel over dat geslacht (wat natuurlijk niet 

betekent dat vorige geslachten niet gestraft worden voor hun ongerechtigheid). Zie ook: 

 

Gen. 15:16  Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de 

ongerechtigheid der Amorieten niet vol.  

 

De Amorieten braken niet met hun ongerechtigheid en dus ‘hoopte  het oordeel zich op’. Maar 

de Israëlieten konden Kanaän niet eerder veroveren dan dat de maat der ongerechtigheid van de 

Amorieten vol was.  

 

Wat had de geestelijkheid van die tijd moeten doen? Breken met de ongerechtigheid van de 

vaderen en ook met hun eigen ongerechtigheid. Dat zou in het bijzonder betekent hebben dat ze 

Jezus leer aanvaard hadden.  Maar in feite deden ze het tegenovergestelde. Door hun interpretatie 

van de wet blokkeerden ze een werkelijk verstaan van Gods geestelijke principes. Ze gingen niet 

alleen zelf het Koninkrijk niet binnen maar verhinderden ook anderen om dit te doen. 

 

De Heer vertrekt nu van die plaats onder hevige aanvallen van Zijn tegenstanders. Ze proberen 

Hem een strik te spannen om Zijn autoriteit te ontkrachten. Ze doen dit op een manier die we ook 

tegenwoordig veelvuldig tegenkomen: iemand vangen op datgene wat Hij uitgesproken heeft. 

Door de vele vragen die ze Hem stellen hopen ze dat Hij iets ‘verkeerds’ zal zeggen waardoor zij 

een troef in handen krijgen, maar ze slagen niet in hun opzet. 

 

61.3 De Heer richt zich nu tot de discipelen 

 

Lucas 12:1 sluit aan op het voorafgaande. De maaltijd is uitgelopen op een regelrechte en 

keiharde confrontatie tussen Jezus en de geestelijkheid. We kunnen ons afvragen waarom 

Jezus hier zo ongewoon scherp was tegenover zijn tegenstanders. De meest voor de hand 

liggende reden is dat de Farizeeën en wetgeleerden de weg blokkeerden naar het Koninkrijk 

van God. Dat deden ze niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen. Ze stonden door hun 

valse uitleg van Gods wet hun eigen redding en die van anderen in de weg. 

 

Het is niet helemaal duidelijk waarom zich zoveel mensen (het Griekse woord ‘muriadon’ 

betekent ‘heel veel’, de NBG vertaalt hier met  ‘duizenden’ ) blijkbaar in de buurt van het huis 

van de Farizeeër verzameld hadden, maar het zou heel goed kunnen dat de harde confrontatie op 

de één of andere manier  ‘de straat was opgegaan’. De Heer richt zich nu in de eerste plaats tot 

Zijn discipelen en over de hoofden van de discipelen heen ook tot de menigte. Zijn boodschap is 

eenvoudig: 

 

2  Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij der Farizeeën 

 

Op een andere plaats (Mat. 16:12) wordt de zuurdesem gelijk gesteld aan de (valse) leer van de 

Farizeeën en Sadduceeën. Zoals zuurdesem een heel deeg kan doorzuren zo kan de valse leer van 

de Farizeeën ook discipelen doorzuren. Hun huichelarij (van de Farizeeën) zou kunnen worden 
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samengevat als ‘uiterlijk vertoon is wat telt’ en dat geldt inderdaad voor de ogen van mensen 

maar niet in de ogen van God. Discipelen zouden dit gedrag min of meer onbewust kunnen gaan 

kopiëren en mee gaan huichelen, maar ze kunnen er ook (gewoon) geestelijk er door in de war 

raken. Hoe dan ook Jezus waarschuwt zijn volgelingen voor het huichelachtig gedrag dat vele 

‘geestelijken’ in die tijd lieten zien.  

 

Predikers en leraren zullen zich in het bijzonder moeten hoeden voor huichelachtig gedrag (Jak. 

3:1). Leven ze inderdaad zelf wat ze prediken? Zo niet dan hebben ze een groot probleem. 

 

De verzen 2 en 3 hebben betrekking op de dag van het oordeel (of mogelijk ook eerder) als alles 

aan het licht zal komen. Zie bijv.: 

 

1 Kor. 3:13  ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met 

vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 

 

1 Kor. 4:5  Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de 

duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. 

En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 

 

61.4 Vreest Hem… 

 

In vers 4 lijkt de Heer van onderwerp te veranderen. Hiervoor ging het nog over het 

huichelachtig gedrag van de Farizeeën en wetgeleerden en nu gaat het over ‘geen angst 

hebben voor vervolging’. De verbinding tussen deze onderwerpen lijkt te maken te hebben 

met de dag van het oordeel, maar mogelijk is ook dat de angst voor mensen bij de discipelen 

aanleiding zou zijn tot huichelachtig gedrag. 

 

In de verzen 4 tot en met 11 worden nu vier redenen gegeven waarom discipelen vervolging 

niet zouden moeten vrezen 5 : 

 

1. Vervolgers kunnen hoogstens het lichaam doden, maar daarna kunnen ze niets meer 

doen. God heeft echter de macht om in de hel te werpen, alle vrees moet voor Hem 

zijn (4 en 5). 

2. Gods bijzondere zorg gaat uit naar de discipelen en zeker ook in tijden van vervolging 

(6,7). 

3. Zowel het belijden als het verloochenen van de Heer Jezus heeft bijzondere 

consequenties op de dag van het oordeel (8,9). 

4. God zal de discipelen ook bijzondere wijsheid geven in tijden van vervolging (11,12). 

 

De verbinding van vers 10 met 9 berust op de mogelijkheid de Zoon des mensen te 

verloochenen. Verloochenen kan te maken hebben met onkunde (Hand. 3:12), Zijn 

heerlijkheid was immers voor velen nog niet zichtbaar. Op deze manier kan men komen tot 

een ongelovige reactie op Zijn persoon. 

 

De Heilige Geest echter onthult de ware identiteit van Jezus (1 Kor. 12:3). Als men zich hier 

tegen blijft verzetten en het blijft ontkennen dan snijdt men zich af van de weg tot vergeving 

omdat het offer van Jezus voor de zonde dan ook ontkend wordt. 
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062. Luc. 12:13-12:34 Rijk zijn in God, bezorgdheid 
 

62.0 Inleiding 

 

Het lijkt erop dat deze geschiedenis aansluit op de voorafgaande, daar is immers sprake van 

een menigte die naar Jezus woorden luistert. Een man uit de menigte heeft naar Zijn woorden 

geluisterd en besluit nu om Jezus te betrekken bij een vermeend onrecht hem aangedaan door 

zijn broer. We weten niet zeker waarom hij Jezus erbij betrekt, maar dergelijke zaken werden 

wel meer door rabbi’s geregeld. Mogelijk is hij ook onder de indruk gekomen van de 

geestelijke autoriteit van Jezus (op zich terecht) en meent hij dat het antwoord van Jezus, als 

dat voor hem goed uitvalt, zijn broer zal overtuigen. 

 

62.1 Had de man gelijk? 

 

De vraag die hier mogelijk als eerste opkomt is of deze man werkelijk onrecht was aangedaan 

door Zijn broer. In de Thora waren wel zaken betreffende de erfenis geregeld (Deut. 21:15-15, 

Num. 27:8-11, Num. 36) en mogelijk was de man in kwestie inderdaad onrecht aangedaan. 

Dan zou het, in zekere zin, terecht zijn dat hij hier boos over was. Hij loopt waarschijnlijk een 

hoop geld mis. Blijkbaar was hij er niet in geslaagd om zijn broer te overtuigen en hoopte hij 

dat een ‘hogere autoriteit’ hem zou helpen. 

 

62.2 Hoe gaat Jezus hier mee om? 

 

Het is duidelijk dat Jezus zich niet voor dit karretje laat spannen. Hij spreekt de man wat 

afstandelijk toe: ‘Mens’. Maar waarom gaat Jezus niet in op het verzoek van deze man die 

waarschijnlijk toch echt onrecht is aangedaan? We zouden er drie redenen voor kunnen geven 
1 : 

 

 Hij wilde niet om de autoriteiten heen die voor dergelijke zaken waren aangewezen. 

 Hij was niet gekomen voor dergelijke relatief onbelangrijke zaken, maar Hij kwam om 

te redden wat verloren was. 

 Jezus zag de hebzucht achter de vraag van deze man. Hij wist immers wat in de mens 

was (Joh. 2:25). 

 

De laatste reden lijkt mij de meest waarschijnlijke. Hebzucht is niets anders dan afgoderij  

(Kol. 3:5), waarvoor we ons hebben te wachten. Maar hoe dan ook Jezus gebruikt deze 

situatie om de man, maar ook de omstanders (‘hen’ in 16) iets te leren. We kunnen wel vele 

zaken bezitten, maar ons eigen leven bezitten we niet. 

 

62.3 Een gelijkenis 

 

De gelijkenis gaat over een boer die het goed heeft gedaan. Hij was een rijk man en zijn land 

had veel opgebracht. Daar is overigens niets mis mee. Het is niet verkeerd om hard te werken 

en een grote opbrengst te verkrijgen. Abraham, Salomo, Job en Jozef van Arimathea waren 
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allen rijk, maar daarover zegt de Bijbel niets negatiefs. Er is ook niets op tegen om wijs met je 

bezittingen om te gaan, ook in het OT wordt daar al op gewezen (Spr. 27:23-27). Het is ook 

niet verkeerd om van je rijkdom te genieten. De ‘fout’ van deze boer is dat hij de schatten 

alleen voor zichzelf gebruikt en niet om ook anderen te zegenen. Een grotere ‘fout’ of beter 

gezegd ‘zonde’ is dat deze boer niet echt rekening houdt met God. 

 

Wanneer God ons veel bezit toevertrouwd dan is dat om ook anderen hiermee te zegenen en 

wel in het bijzonder zaken die met het Koninkrijk van God te maken hebben (1 Tim. 6:17, 18, 

19).: 

 

Het is duidelijk dat de boer in de gelijkenis hier niets mee had. Niet voor niets komen de 

woorden ‘ik’, ‘mij’ en ‘mijn’ niet weinig keren voor in de verzen 16 tot en met 19. Verder 

besefte de boer zijn sterfelijkheid niet. Hij had vele goederen opgetast voor vele jaren en hij 

had er geen besef van dat in diezelfde nacht zijn ziel nog van hem zou worden afgeëist. Hij 

wordt door God ‘dwaas’ genoemd. Deze boer, maar ook ieder mens zou er goed aan gedaan 

hebben om stil te staan bij wat David zegt in Ps. 39: 4-7: 

 

4 Laat mij, HERE, mijn einde kennen, en welke de maat van mijn dagen is; laat mij weten, 

hoe vergankelijk ik ben. 

5  Zie, Gij hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld, mijn levensduur is als niets voor 

U; ja, ieder mens staat daar, enkel een ademtocht. Sela 

6 Ja, de mens gaat daarheen als een schaduw, ja, als een ademtocht suizen zij weg, zij garen 

bijeen en weten niet, wie het tot zich nemen zal. 

7 En nu, wat verwacht ik, Herre? Mijn hoop, die is op U. 

 

In het bijzonder ontbrak ‘vers 7’  bij de boer. 

 

62.4 Rijk zijn in God 

 

Waar je schat is, is je hart (Mat. 6:21). Wanneer we schatten verzamelen voor onszelf (geld, 

bezittingen, eer, prestige of wat dan ook) dan is ons hart niet bij God. Bij christenen is het 

vaak een mengsel: er is liefde voor God en de naaste maar daarnaast ben je toch ook nog 

bezig met je status (in de gemeente), je bezit, je voorkomen etc. 

 

Het lijkt me dat God elkeen die Hem toebehoort wil brengen tot het punt waar hij/zij van 

harte David na kan zeggen in Ps. 16:2: 

 

2  Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here, ik heb geen goed buiten U. 

 

62.5 Bezorgdheid 

 

Het volgende gedeelte 22-34 vinden we ook in de bergrede (23.6 en 23.7), uitgezonderd de 

verzen 32 en 33. Toch sluit het gedeelte ook ‘logisch’ aan op het voorafgaande. De god van 

de rijke dwaas was zijn bezit, daar vertrouwde hij op. In dit gedeelte wordt de gelovige 

opgeroepen om niet bezorgd te zijn over benodigde  levensbehoeften , maar eerst Zijn 

Koninkrijk te zoeken. God zal dan zorgen dat voorzien wordt in andere zaken (31). Toch is er 

ook voor de gelovige het gevaar dat zijn bezit belangrijker wordt dan God en een 

belemmering wordt om geestelijk te groeien. Hij wordt dan ook opgeroepen om aardse 
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schatten om te delen met behoeftigen en zo om te zetten in hemelse schatten (33). Zie ook 1 

Tim. 6:16-19. 

 

 
Verwijzingen 

 

1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 
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063. Luc. 12:35-12:59 Goede of slechte slaaf?  
 

63.0 Inleiding 

 

Twee verhandelingen van de Heer Jezus zijn nu aan de orde.  De eerste gaat over goede of 

slechte slaven en de tweede gaat over tekenen der tijden. De gemeenschappelijke factor in 

beide verhandelingen is het uiteindelijke oordeel van God over ieder mens. 

 

63.1 Goede of slechte slaven? 

 

In deze verhandeling hanteert de Heer Jezus het beeld van een heer met slaven die in dienst 

zijn van de heer. De heer zal een zekere tijd niet aanwezig zijn maar op een goed moment zal 

hij terugkomen. Vers 35 spreekt over het wederkeren van een bruiloft en in vers 38 wordt het 

onverwachte van zijn terugkeer benadrukt (hij komt als een dief). In vers 42 wordt het woord  

‘rentmeester’ (een soort hoofdslaaf) genoemd die de bedienden van de heer op tijd hun deel 

geven.  

 

Vanzelfsprekend verwacht de heer dat zijn slaven hun werk goed doen en dat ze zullen 

klaarstaan om Hem te ontvangen (35,36). Evenzo is duidelijk dat de heer verantwoording zal 

vragen van zijn slaven over het werk dat ze gedaan hebben en hoe ze met zijn bezit zijn 

omgegaan. 

 

Duidelijk is dat de heer hier de Heer Jezus is die voor lange tijd weg zou gaan. De slaven zijn 

de dienstknechten van de Heer (dat blijkt ook al uit vers 35 en 36, hier worden discipelen 

aangesproken) en dus beslist geen ongelovigen. Maar wie zijn de dienstknechten? Zijn dat 

alle geestelijke leiders (zoals de vraag van Petrus in vers 41 suggereert) of ook de meer 

‘gewone gelovigen? Of heeft de Heer ook ongelovigen op het oog? Hoewel in dit gedeelte 

deze vraag niet direct wordt beantwoord lijkt het waarschijnlijk dat alle gelovigen bedoeld 

zijn hoewel er toch ook een bepaald accent bij geestelijke leiders lijkt te liggen (zie vers 42). 

Iedere ware gelovige heeft op de één of andere manier deel aan de grote opdracht (Mat. 

28:16) al staat blijkbaar niet elke gelovige duidelijk voor ogen wat er van hem of haar 

verwacht wordt (47,48) en ook is de verantwoordelijkheid niet even groot. Het lijkt 

onwaarschijnlijk dat Jezus ook ongelovigen op het oog heeft, hoewel men uit vers 48 dit wel 

zou kunnen concluderen.  

 

De goede slaven ontvangen een grote beloning, de Heer zal hen Zelf gaan bedienen (37). Hoe 

we ons dit moeten voorstellen zal te Zijner tijd pas duidelijk worden. Waarschijnlijk moeten 

we hier denken aan de bruiloft van het Lam. Ook zullen de goede slaven over al het bezit van 

de Heer worden gesteld (44). Ze zullen met Christus gaan meeregeren over deze aarde, iets 

waarvoor in principe alle gelovigen bestemd zijn. 

 

Maar er wordt ook over de slechte slaaf gesproken (45), hij vindt dat de heer lang wegblijft 

(naar menselijke maatstaven juist) en hij gaat de tijd die hij heeft  ‘negatief  invullen’.  Hij 

begint zijn medeslaven te slaan (mogelijk moeten we dan denken aan het kwetsen van andere 

gelovigen en het ruzie maken) en ook een liederlijk leven te leiden geheel in strijd met het 

evangelie. Ook voor deze slaaf komt de Heer onverwacht al staat het voor mij zeker niet vast 
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dat het hier ook gaat om de wederkomst. Het lijkt hier meer te gaan om een komst met een 

oordeel net als in Opb. 3:3. Een strenge straf zal deze slaaf treffen, er wordt gesproken over 

folteren (letterlijk staat er: ‘ in tweeën snijden’) en hem laten delen in het lot van de 

trouwelozen.  

 

Toch blijven er vragen over zoals: Is de trouweloze slaaf dan voor eeuwig verloren? Kan je 

dan als dienstknecht van de Heer je behoudenis verliezen als je je werk niet goed hebt 

gedaan?  

We merken hier het volgende over op: 

 

 Om behouden te blijven moet je ook op de weg van de Heer blijven. Wie in Hem niet 

blijft verdort en dat loopt uit op verbranding (Joh. 15:6). Ook het laatste vers van 

Jakobus (Jak. 5:19) maakt indirect duidelijk dat een gelovige kan afvallen. 

 Natuurlijk zal een dienstknecht van God niet van de ene op de andere dag een slechte 

slaaf worden, zoiets gaat meestal geleidelijk. Ook is het zo dat fouten in het werk en 

zelfs zonden niet betekenen dat iemand zich voorgoed diskwalificeert, welke 

dienstknecht zou dan behouden worden? Waarschijnlijk moet men denken aan 

hardnekkig volgehouden verkeerd gedrag waarvan men zich niet bekeert. 

 Uit vers 47 en 48 volgt dat er verschil is in verantwoordelijkheid en ook verschil in 

straf. Er wordt verschil gemaakt tussen degenen die weten wat de Heer van hen 

verwacht en degenen die dat niet weten en in dat verband wordt gesproken over vele 

en weinige slagen. Kunnen deze slagen ook ‘tuchtigende’ slagen zijn, met andere 

woorden: hebben deze slagen niet noodzakelijkerwijs betrekking op de straf in het 

hiernamaals? Persoonlijk geloof ik dat dit mogelijk is, al moet hierbij opgemerkt 

worden dat het laatste vers van Mat. 24 in dit verband wel duidelijk spreekt over een 

plaats waar het geween zal zijn en het tandengeknars.  

 

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de trouweloze slaaf ondanks de tuchtiging 

(die elke gelovige treft die de rechte weg verlaat, Spr. 15:10), uiteindelijk verloren kan 

gaan. 

 

Laat datgene wat hier geschreven is voor elke christen een aansporing zijn om zorgvuldig om 

te gaan met datgene wat de Heer hem of haar heeft toevertrouwd aan talenten en gaven. 

 

63.2 Tekenen der tijden 

 

De Heer Jezus maakt hier duidelijk dat Zijn bediening op aarde verdeeldheid zal brengen en 

geen vrede. Vrede (de vrede die Jezus geeft) is er natuurlijk wel voor degenen die zich met 

God laten verzoenen. Maar het kiezen van voor of tegen Jezus zal zelfs leiden tot 

‘breuklijnen’ zelfs tot binnen gezinnen. Het vuur dat Hij op de aarde geworpen heeft is het 

vuur van oordeel en reiniging. Te denken valt hier aan: 

 

Mat. 3:12  De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de 

schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur. 

 

De doop heeft betrekking op de doop van lijden (zie ook Mar. 10:38) die de Heer Jezus moest 

ondergaan en het is duidelijk dat de Heer Jezus hier behoorlijk tegen opziet. 
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Vervolgens maakt Jezus Zijn toehoorders het verwijt dat ze ‘deze tijd’ niet onderkennen (56). 

Ze kunnen uit de weersomstandigheden aflezen of er regen of hitte zal komen (54,55), maar 

waar het om geestelijke zaken gaat hebben ze geen inzicht. Het is ook geen kwestie van niet 

kunnen, maar niet willen, want anders zou Jezus hen geen huichelaars noemen. Ze houden de 

‘waarheid’ die Jezus liet zien (o.a. door de tekenen die Hij deed) in ongerechtigheid ten onder  

(Rom. 1:18). 

 

Ook zouden zij uit zichzelf moeten oordelen wat recht is (57). De verzen hierna lijken op het 

eerste gezicht niet zoveel te maken te hebben met het voorafgaande. Maar men moet 

bedenken dat de bediening van de Heer Jezus erop gericht was om mensen weer met God te 

verzoenen. De verdeeldheid waar in de verzen 51-53 over gesproken wordt ontstaat doordat 

velen niet op die verzoening ingaan. Het weigeren (al of niet bewust) van deze verzoening is 

een gevaarlijke zaak want dat betekent dat zij te Zijner tijd God ontmoeten als rechter. Ze 

zullen dan zelf moeten boeten voor al hun zonden en dat zal neerkomen op een eeuwige 

‘gevangenisstraf’.  

 

Hoe dwaas kan de mens zijn! Het zou zo oneindig veel beter zijn zich met God te laten 

verzoenen door het offer van de Heer Jezus als daar nog gelegenheid voor is. Daarom vinden 

we in het bijzonder in het NT zoveel oproepen tot bekering! Als iemand sterft is de kans op 

bekering voorbij (Hebr. 9:27). 
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064. Luc. 13:01-13-09 Bekering duldt geen uitstel 
 

64.0 Inleiding 

 

In het Joodse denken was de opvatting dat persoonlijk onheil het gevolg is van persoonlijke 

zonde diepgeworteld. Een voorbeeld hiervan is datgene wat Elifaz tegen Job zegt: 

 

7   Bedenk toch: wie kwam ooit onschuldig om, en waar werden oprechten verdelgd? 

 

Er komen nu, qua tijd in het verlengde van het voorafgaande, enige mensen bij Jezus die 

blijkbaar ook deze mening zijn toegedaan. Hun mededeling en de reactie van Jezus hierop 

passen ook goed in datgene waar Jezus zojuist over gesproken heeft. 

 

64.1 Groter zondaars? 

 

De wrede Pilatus heeft een bloedbad aangericht onder een aantal Galileeërs die blijkbaar 

bezig waren met offeren (hierover is verder niets bekend). De Heer beantwoordt nu de 

onuitgesproken mening dat deze Galileeërs wel grotere zondaars moesten zijn dan alle andere 

Galileeërs omdat een groot onheil hen heeft getroffen.  

De Heer maakt meteen duidelijk dat dit niet het geval is maar tegelijk maakt Hij duidelijk dat 

als zij (blijkbaar Zijn directe toehoorders) zich niet bekeren ze ook zullen omkomen (in de zin 

van ‘verloren gaan’). Eigenlijk zegt Hij zoiets als: ”houd je niet bezig met de relatie tussen 

onheil en persoonlijke zonde maar besef dat je je moet bekeren zolang het nog kan. Na de 

dood is geen bekering meer mogelijk en ga je verloren”. Opvallend is ook dat het hier gaat om 

mensen die bezig zijn met godsdienstige handelingen. Zonder bekering is je godsdienst niet 

aangenaam voor God. 

 

De Heer draagt zelf het tweede voorbeeld aan: Achttien mensen die gedood worden door de 

omvallende toren bij Siloam. Het onheil heeft nu een natuurlijke oorzaak, maar hetzelfde 

principe geldt als bij het vorige: Ze worden niet door dit onheil getroffen omdat ze grotere 

zondaars zouden zijn, maar het feit is wel dat ze nu geen mogelijkheid tot bekering meer 

hebben. 

De volgende gelijkenis sluit hier ook bij aan. Het gaat over iemand die een wijngaard bezit en 

daarin een vijgenboom plant. Dit betekent dat de best mogelijke zorg aan de vijgenboom zou 

worden gegeven. Nu is er inderdaad enige tijd voor nodig om een vijgenboom vrucht te laten 

dragen en als de eigenaar na verloop van drie jaar nog geen vrucht aan de vijgenboom vindt 

dan draagt hij de wijngaardenier op om de boom om te hakken. Niet alleen draagt de boom 

geen vrucht, ook beslaat hij de grond nog eens nutteloos. 

De wijngaardenier is bepaald ongelukkig met deze opdracht. Hij vraagt nog om één jaar 

uitstel. In die tijd zal hij de nodige extra zorg aan de vijgenboom besteden. Als de boom dan 

vrucht draagt dan is het goed, maar anders moet deze alsnog omgehakt worden. 

 

Tot zover de gelijkenis, waarbij niet verder wordt gezegd of de boom nog vrucht is gaan 

dragen. Maar het gaat om de toepassing. Jezus sprak tot mensen van zijn generatie, maar het 

is duidelijk dat de gelijkenis van toepassing is op elk mens. God geeft in Zijn genade, ieder 

mens een bepaalde tijd om zich te bekeren, Hij laat een zondaar niet meteen sterven. Maar 
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voor een ieder komt een einde aan de genadetijd en dat kan heel onverwachts zijn (denk maar 

aan de voorbeelden uit de eerste verzen van hoofdstuk 13). Sterven zonder bekeerd te zijn 

betekent dat men voor eeuwig verloren is. Johannes de Doper zei al: 

 

Luc. 3:8  Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf 

zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen 

Abraham kinderen te verwekken. 

9  Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten 

voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

 

Ook naar Israël als natie zou nog een toepassing kunnen worden gemaakt. De bediening van 

de Heer Jezus in Israël heeft ongeveer drie jaar geduurd en heeft niet geresulteerd in de 

bekering van de natie als geheel. Het oordeel zou dan ook onvermijdelijk volgen (Luk. 19:41-

44), 
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065. Luc. 13:10-13:17 Een geest van zwakheid 
 

65.0 Inleiding 

 

We hebben hier te maken met het laatste optreden van de Heer Jezus in de synagoge (dat in de 

evangeliën is opgetekend), mogelijk ergens in Perea op een sabbat een tijd na (we weten niet 

hoe lang) de gelijkenis van de vijgenboom, enige maanden voor het einde van de bediening 

van de Heer Jezus hier op aarde. De vijandschap van de geestelijke leiders tegenover de Heer 

Jezus was mogelijk al zodanig dat verder spreken in de synagogen Hem niet meer zou worden 

toegestaan. Ook hier in de synagoge zou de Heer Jezus weer geconfronteerd worden met de 

hardheid van de harten van een aantal toehoorders. Zijn laatste boodschap over het omhakken 

van de onvruchtbare vijgenboom (6-9) had waarschijnlijk niet veel bekeringen opgeleverd.  

 

65.1 Zie daar was een vrouw… 

 

Vers 11 begint met zie daar was een vrouw…Mogelijk had deze vrouw van Jezus gehoord en 

kwam ze daarom naar deze synagoge. In de synagoge zaten de mannen strikt gescheiden van 

de vrouwen en op de één of andere manier kwam ze in het vizier van Jezus. De NBG-

vertaling zegt gewoon dat Jezus haar zag en tot haar sprak (12) maar veel andere vertalingen 

hebben zoiets als: 

 

12  En toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij Zich en zei tegen haar: (HSV) 

 

Er komt dan bij: ‘riep Hij haar bij Zich’. Ik begrijp dat beide vertalingen mogelijk zijn. Maar 

hoe dan ook Jezus neemt het initiatief. De vrouw zal het niet gemakkelijk gehad hebben om 

bij Jezus te komen. Fysiek was het al moeilijk, maar ze was ook een getekende en in die 

dagen werd zo’n kwaal dikwijls gezien als een straf van God. Daar sta je nu als vrouw, voor 

het voetlicht van een kritisch publiek (in ieder geval voor een deel) bij die bijzondere rabbi. Er 

staat ook nergens dat ze geloof had om genezing te vinden en nu staat ze oog in oog met 

Jezus. Blijkbaar heeft Hij Zijn onderwijs voor deze vrouw onderbroken (nu volgt 

aanschouwelijk onderwijs) en velen zullen zich afgevraagd hebben: “Wat gaat Hij nu doen?”. 

 

65.2 Een nadere beschrijving van deze vrouw 

 

Lucas geeft een nadere beschrijving van deze vrouw: 

 

11  En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en 

verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. 

 

Duidelijk is dat deze vrouw er lichamelijk ellendig aan toe is. De Bijbel zegt dat ze verkromd 

was en zich in het geheel niet kon oprichten. Volgens sommigen gaat het hier om de ziekte 

van Bechterew. In ieder geval een ernstige zaak. Maar de Bijbel geeft nog twee extra 

informaties: 

 

 ze had deze, ongetwijfeld pijnlijke ziekte al achttien jaar 
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 het werd veroorzaakt door een geest van zwakheid 

 

Deze geest van zwakheid is echt een demonische geest en die had ze al achttien jaar bij zich. 

Even later (16) zou de Heer Jezus zeggen dat de satan haar achttien jaar gebonden had. Hier 

hebben we dus duidelijk te maken met een ziekte die een directe demonische oorzaak heeft. 

De Heer Jezus onderscheidde meteen de directe oorzaak van de kwaal en God geve dat het 

geestelijk inzicht over de achtergrond van ziekten ook bij ons meer en meer aanwezig is. 

 

65.3 De vrouw wordt verlost van haar zwakheid 

 

De Heer Jezus spreekt Zijn machtswoord en legt haar daarna de handen op. Sommigen 

geloven dat door Zijn machtswoord eerst de geest van zwakheid uitgedreven werd en daarna 

de genezing plaatsvond door middel van handoplegging. Dit zou zo kunnen zijn. In ieder 

geval is duidelijk dat de ziekte te maken heeft met de aanwezige geest van zwakheid en dat 

deze geest eerst verdwijnen moet om genezing te doen plaatsvinden. De genezing hier is 

duidelijk niet progressief maar onmiddellijk. Er staat dat de vrouw zich direct oprichtte en 

terstond God verheerlijkte. We kunnen ons afvragen waarom ze Jezus niet verheerlijkte maar 

wel God. Het lijkt me dat ze nog geen goed beeld had van wie Jezus was en zeker ook niet 

van Zijn ‘ook God zijn’. 

 

65.4 De reactie van de overste der synagoge 

 

De overste der synagoge is duidelijk niet blij met de gebeurtenissen. Dat er iemand genezen is 

van een ernstige kwaal lijkt hem weinig te doen. Deze rabbi verstoort de gang van zaken, 

waar hij zich blijkbaar verantwoordelijk voor acht, maar bovendien is het sabbat. Genezen op 

de sabbat werd als en werk gezien en dus verboden tenzij er sprake was van levensgevaar 

(volgens de uitleg van de geestelijkheid). Het bijzondere is ook dat hij zich niet tot Jezus en 

ook niet direct richt tot de vrouw, maar wel tot de mensen die aanwezig zijn. Ook 

merkwaardig dat hij tegen de vrouw zegt dat ze niet op de sabbatdag moet laten komen om 

zich te laten genezen terwijl het helemaal niet duidelijk is dat de vrouw daarvoor kwam. Hoe 

dan ook de overste der synagoge is duidelijk uit zijn humeur door de gebeurtenissen. 

 

65.5 Huichelaars 

 

De Heer Jezus spreekt de onwaarachtige houding van de overste en ook die van zijn 

medestanders aan. Hij noemt ze huichelaars (Jezus neemt geen blad voor de mond). 

Vervolgens maakt Hij een vergelijking. Een os of een ezel wordt wel op de sabbatdag 

losgemaakt van de (band van de) kribbe om het dier te laten drinken. Een dergelijke weldaad 

voor een dier wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd, ook op de sabbatdag. Waarom dan niet 

deze vrouw losmaken van een heel ernstige band (achttien jaar gebonden door satan) op de 

sabbatdag? 

 

65.6 Schaamte en vreugde 
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Dit argument van Jezus was zo sterk dat al Zijn tegenstanders (inclusief de overste van de 

synagoge) zich schaamden, maar de algemene publieke opinie was duidelijk in het voordeel 

van Jezus. 
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066. Luc. 13:22-13:35 Strijdt om in te gaan 
 
 

66.0 Inleiding 

 

De Heer is (met Zijn discipelen) op weg naar Jeruzalem (het begin van de reis wordt genoemd 

in Luc. 9:51) en Hij trekt langs dorpen en steden waar Hij ook onderwijs geeft (waarschijnlijk 

ergens in Perea).  

 

66.1 Een prangende vraag 

 

In vers 23 staat dat er iemand bij Hem kwam met een toch wel bijzondere vraag: 

 

23  En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? (13-24a) 

 

Hoe komt iemand erbij om zoiets te vragen? In de eerdere verzen van dit hoofdstuk (1-9) is 

het ‘niet-behouden zijn’ aan de orde geweest, maar we kunnen moeilijk aannemen dat de 

vraagsteller van dit onderwijs op de hoogte was. In ieder geval was de heersende mening in 

die tijd dat Israël als geheel behouden was (uitgezonderd een aantal zeer grove zondaars). 

Deze mening werd echter niet ondersteund door het onderwijs van Jezus. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de zaaier (8:4-15), die toch wordt gesproken tegen 

inwoners van de Joodse staat. In deze gelijkenis is sprake van  zaad dat langs de weg valt en 

door de vogels wordt opgepikt. Slechts in één van de vier gevallen doet het zaad waarvoor het 

bestemd is: vrucht voortbrengen. 

Het onderwijs van Jezus ging dus in tegen de heersende opvatting over het ‘automatische 

behoud’ van degenen die tot het volk Israël behoorden en dan wordt het ook begrijpelijk dat 

iemand met de genoemde vraag bij Jezus komt. Mogelijk was deze persoon gaan twijfelen 

over zijn behoudenis. 

 

66.2 Geen direct antwoord 

 

De Heer Jezus geeft geen direct antwoord, Hij noemt geen aantal, maar roept de toehoorders 

op om zelf te strijden om in te gaan. Uit het vervolg (24) kunnen we opmaken dat het relatief 

weinigen zijn die de smalle weg vinden. Dit is ook in overeenstemming met eerder onderwijs 

van de Heer Jezus: 

 

Mat. 7:13  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het 

verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; 

14  want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem 

vinden. 

 

66.3 Strijden om in te gaan 
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Maar waarom staat er ‘strijdt’? Is het werkelijk zo moeilijk om door de enge poort te gaan? 

Toen de gevangenbewaarder aan Paulus en Silas vroeg wat hij moest doen om behouden te 

worden was het antwoord toen niet eenvoudig: 

 

Hand. 16:31  En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden 

worden, gij en uw huis.? 

 

Aan de ene kant gaat er meestal een strijd vooraf voordat iemand tot behoudenis komt. satan, 

maar ook het ‘vlees’ verzetten zich tegen de woorden van Jezus. Aan de andere kant is het 

ook weer de genade Gods die iemand in staat stelt om de juiste keuze te maken (Joh. 6:44). 

Beide zijn waar. Toch is het ook belangrijk om op te merken dat er ook een strijd gemoeid is 

met het ‘op de smalle weg blijven’. Men moet ‘in Christus blijven’ om ook behouden te 

blijven. Zegt de Heer Jezus zelf niet:  

 

Joh. 15:6  Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men 

verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 

 

Denk verder ook aan wat er staat in Fil. 2:13 waar gesproken wordt van: 

 

blijft……..uw behoudenis bewerken met vreze en beven, 

want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 

  

Na onze behoudenis blijft er werk aan de winkel om op het rechte pad te blijven. 

 

66.4 Te laat 

 

Er komt voor ieder mens een tijd dat het te laat is om nog tot bekering te komen en in te gaan. 

De poort (of beter gezegd ‘de deur’, zie vers 25) gaat dan definitief dicht. In het algemeen 

lijkt dit betrekking te hebben op het moment dat iemands leven hier op aarde geëindigd is. 

Dat gold natuurlijk ook voor de mensen in de tijd van Jezus rondwandeling op aarde. Het feit 

dat Hij voor hun ogen gegeten had en geleerd had zal hen niet helpen alsnog binnen te gaan. 

Het is niet alleen omdat Hij geen relatie met hen had en omdat ze Zijn woorden niet 

aannamen en in de praktijk brachten maar ook omdat ze werkers der ongerechtigheid waren 

(28). 

Het zal ze veel verdriet en wroeging geven als ze hun rechtvaardige voorvaderen en de 

profeten zien in het Koninkrijk van God en zichzelf buitengeworpen. Ook de heidenen zullen 

aanliggen in het Koninkrijk Gods. We moeten hier denken aan het Messiaanse feest (Mat. 

8:12 en 12) en mogelijk ook Jes.25: 6. 

 

66.5 Eersten en laatsten 

 

De meest directe uitleg (in overeenstemming met de context) van eersten en laatsten is dat 

vele oorspronkelijke eersten (de Joden in heilshistorische zin) laatsten zullen zijn in die zin 

dat ze dan achteraan komen en vele heidenen (laatsten in heilshistorische zin) nu vooraan 

komen wat het Koninkrijk Gods betreft.  Achteraan komen hoeft overigens niet te betekenen 

dat ze er helemaal niet aan te pas komen, het kan ook betekenen het hebben van een mindere 

heerlijkheid in het Koninkrijk van God (er zijn ook gradaties in heerlijkheid, zie bijv. Dan. 

12:3). 
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66.6 Herodes 

 

De verbinding met de vorige geschiedenis ligt in het woordje ‘tezelfdertijd’. Enige Farizeeën 

komen naar Jezus en roepen Hem op hier weg te gaan omdat Herodes Hem wil doden.  

 

Herodes Antipas (4 BC-39 AD) was de tetrarch over Galilea en Perea en Jezus was in zijn 

machtsgebied. Zowel Herodes als de Farizeeën, die godsdienstig ver uit elkaar stonden, 

hadden er belang bij dat Jezus daar verdween. Herodes wilde geen opstootjes in zijn gebied en 

mogelijk werd hij, door de aanwezigheid van Jezus in zijn gebied, ook teveel herinnerd aan 

zijn moord op die andere prediker: Johannes de Doper. De Farizeeën wilden graag dat Jezus 

naar Judea (en in het bijzonder naar Jeruzalem) vertrok omdat ze daar meer macht over Hem 

zouden hebben en Hem zo mogelijk uit de weg konden ruimen. Door nu een waarschuwing te 

geven via de Farizeeën bleef Herodes zelf op de achtergrond en zouden er, naar zijn 

inschatting, geen opstootjes komen. 

 

66.7 De dreiging van Herodes brengt Jezus niet van de wijs 

 

De Heer Jezus doorziet de sluwheid van Herodes (Hij noemt hem een vos, volgens sommigen 

betekent dit echter dat Herodes een onbeduidend persoon is) en in de volgende twee verzen 

zegt Hij eigenlijk drie dingen: 

 

Herodes, Ik ben geen gevaar voor jou. Ik genees en bevrijd mensen. (Dit was naast onderwijs 

en prediking Zijn gewone werk).  

 

Ik werk volgens een goddelijke tijdstabel. Op de ‘derde dag’ (niet letterlijk) is al Mijn werk 

voleindigd.(Op deze dag zou Zijn roeping voltooid zijn alsook Zijn leven op aarde 1). 

 

Uiteindelijk zal Ik, evenals de profeten, te Jeruzalem gedood worden. 

 

66.8 Jeruzalem 

 

Jeruzalem vertegenwoordigt de houding van de natie als geheel. De Heer Jezus was in de 

eerste plaats gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls (Mat. 15:24). Hoe gaarne 

had Hij nu al hun erkende koning willen zijn. Nu zal Hij pas weer publiekelijk gezien bij Zijn 

tweede komst.  

 

De woorden van de Heer Jezus in vers 34 en 35 komen praktisch geheel overeen met Mat. 

23:37-39. Dat zou dan betekenen dat de Heer Jezus deze woorden tweemaal gesproken zou 

hebben. Waarschijnlijker is echter dat Lucas hier de woorden van Matteüs overgenomen 

heeft, temeer daar er bij Lucas geen tijdsaanduiding bij de woorden van de Heer Jezus staat 2 . 

Als de woorden in Lucas wel onderscheiden zouden worden van die in Matteüs dan ontstaan 

er problemen met Mat. 21:9 (een later tijdstip). Hier worden soortgelijke woorden 

uitgesproken als in Luc. 13:35b.  

 

 
Verwijzingen 
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1. StudieBijbel, Luc. 13:32, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

2. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 

https://online.studiebijbel.nl/
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067. Luc. 14:01-14:24 Lessen bij een maaltijd 
 

67.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus is uitgenodigd bij een belangrijk man (een van de hoofden der Farizeeën) en 

het was ook sabbat. Het was niet ongebruikelijk om mensen op sabbat uit te nodigen (bijv. na 

een dienst in de synagoge), het hoorde bij de oosterse gastvrijheid. Het was natuurlijk wel een 

speciaal maal, want het voedsel werd natuurlijk van te voren klaargemaakt. 

De vijandschap van de heersende geestelijkheid ten opzichte van de Heer Jezus is inmiddels 

aanzienlijk, maar mogelijk vormde deze Farizeeër hierop een uitzondering. We weten ook 

niet waarom Hij Jezus (en Zijn discipelen?) had uitgenodigd maar uit vers 1b blijkt dat niet 

iedereen daar Jezus gunstig gezind was. Hoe dan ook de Heer Jezus gebruikt de gelegenheid 

van de maaltijd om de gasten een aantal lessen te leren. 

 

67.1 Een genezing op de sabbat 

 

De eerste les betreft een inconsistentie in het denken van (vele) aanwezigen. Ze vinden het 

normaal om een zoon (andere vertalingen hebben ‘een ezel’) of een os op de sabbat uit een 

put te trekken. Hoeveel te meer mag een mens met een ernstige ziekte (oedeem betekent 

vochtopeenhoping in de lichaamsholten en is een symptoom van ernstige inwendige 

aandoeningen) op de sabbat uit zijn put getrokken worden, dat wil zeggen genezen worden.  

Genezen op de sabbat was volgens de, overigens foutieve interpretatie van de rabbi’s van de 

Thora, verboden. Het mocht weer wel als er direct levensgevaar was, maar dat was hier 

duidelijk niet het geval. 

 

We weten niet of deze man met opzet uitgenodigd was (om Jezus ten val te brengen) of niet. 

In die tijd en in die streken kwam het wel meer voor dat mensen zich onuitgenodigd bij de 

maaltijd voegden. In ieder geval werd Jezus plotseling geconfronteerd met deze zieke man en 

allen letten op Hem.  

 

Opvallend is dat er in vers drie staat dat Jezus antwoordde terwijl er helemaal niets staat over 

een vraag die gesteld was. Mogelijk moeten we dit zien als dat Hij ingaat op de niet hardop 

uitgesproken argumenten tegen het genezen op de sabbat. Hij antwoord met een vraag, maar 

de toehoorders zwijgen. Waarom? Mogelijk omdat ze vermoeden dat ze uiteindelijk in het 

ongelijk gesteld zullen worden. Als ze de vraag van Jezus met ‘ja’ beantwoorden dan gaan ze 

in tegen de gangbare opvatting van de rabbi’s. Maar als ze ‘nee’ zeggen dan komt dat toch 

wel vreemd over. Je laat een mens in nood daar staan terwijl hij genezen zou kunnen worden. 

 

Aan de genezing zelf, hoe wonderlijk ook, wordt nauwelijks aandacht besteed. Jezus vatte de 

man eenvoudig bij de hand, genas hem en liet hem gaan. 

De aanwezigen zijn niet in staat iets in te brengen tegen de al eerder genoemde vergelijking 

van Jezus. 

 

67.2 Een les over nederigheid 
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De maaltijd is blijkbaar nog niet begonnen (7) en de Heer Jezus neemt de gelegenheid te baat 

om een gelijkenis uit te spreken. Hem was namelijk opgevallen dat de gasten de beste 

plaatsen voor zich kozen (in de buurt van de gastheer).  

In die tijd werden ligbanken, een ligbank werd ‘triclinium’ genoemd en was bedoeld voor drie 

personen, in een U-vorm rond een tafel geplaatst en de voornaamste persoon  zat onderaan de 

U, geflankeerd links en rechts door twee voorname gasten. De minder voorname gasten zaten 

vervolgens links en dan weer rechts op de volgende ligbanken enz 1.  

 

Het komt ons mogelijk vreemd over dat de Heer Jezus als gast zoiets doet. Mogelijk was dit 

voor rabbi’s in die dagen niet ongewoon. 

 

De Heer neemt nu als voorbeeld een bruiloftsmaal. Het kon nog weleens gebeuren dat een 

voorname gasten laat kwam en de hem toegedachte plaats bezet vond.  De gastheer was dan 

genoodzaakt deze plaats weer vrij te maken en dat zou voor degene die daar zat kunnen 

betekenen dat hij dan naar de laagste plaats moest gaan (daar ook de andere plaatsen al bezet 

waren). Dat zou voor de betrokkene een vernederende ervaring zijn. Een genodigde kan beter 

op de laagste plaats gaan aanliggen. Dan heeft hij altijd nog een kans naar een betere plaats 

verwezen te worden. Zo’n ervaring is heel wat beter dan een vernederende afgang. 

 

De toepassing is zeer duidelijk: Ga nooit jezelf verhogen, maar wees steeds nederig.  Vers 

10b herinnert aan Spr. 25:6,7: 

 

6   Praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der groten; 

7  want het is beter, dat men tot u zegt: Kom hierheen, hoger op! dan dat men u vernedere 

voor de aanzienlijke, die uw ogen hebben gezien. 

 

De neiging om jezelf te verhogen hoort bij ons vlees. We komen het overal tegen en ook in de 

evangelische wereld maakt hierop geen uitzondering. 1 Pet. 5:6 wordt gesproken tot 

gelovigen: 

 

5  Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met 

nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. 

 

Wil je een de eerste zijn in de gemeente? Wordt een dienaar (Mar. 9:35)! 

 

Mar. 9:35  En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil 

zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar. 

 

Verder staat er ook: 

 

Spr. 29:23  Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer 

ontvangen. 

 

67.3 Wie nodig je uit? 

 

De Heer Jezus spreekt ook Zijn gastheer direct aan. Natuurlijk is de boodschap niet dat hij 

geen maaltijd mag aanrichten voor vrienden en bekenden. Maar de boodschap is vooral: Denk 

niet dat het iets bijzonders is dat je een maaltijd aanricht voor degenen van wie je 
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terugbetaling mag verwachten. Je zou dit een bijzonder geval kunnen noemen van wat de 

Heer Jezus in Lucas 6 zegt: 

 

Luc. 6:33  Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de 

zondaars doen dat. 

 

Werkelijk goed doen is onbaatzuchtig goed doen. De echte zwakken hebben niets om ons 

terug te betalen. Dat terugbetalen zal overigens wel gebeuren, maar dan door God zelf bij de 

opstanding van de rechtvaardigen. 

 

67.4 De verontschuldigingen 

 

Er zit iemand aan tafel die reageert op de zaligspreking van de Heer Jezus in vers 14. Het is 

duidelijk dat hij ook wel graag in dat Koninkrijk wil komen. Mogelijk heeft hij het 

Messiaanse banket uit Jes. 25:6 in gedachten.  De Heer Jezus vertelt nu naar aanleiding van de 

reactie van de tafelgenoot een nieuwe gelijkenis.  

 

Het gaat over een heer die een maaltijd aanricht en velen uitnodigt om te komen. Het was 

gebruikelijk dat er twee uitnodigingen uitgingen. De eerste hield een toezegging in (en in het 

geval van de gelijkenis gaat iedereen er op in). De tweede uitnodiging betrof de dag van de 

maaltijd zelf, de genodigden werden eraan herinnerd dat het uur van de maaltijd nu was 

aangebroken.  

 

Maar nu komen de excuses. De aanvankelijke toezeggingen worden teruggenomen. Men geeft 

de voorkeur aan zijn eigen zaken en hanteert daarbij ongeldige excuses. Want waarom moet 

een reeds gekochte akker eerst nog bezien worden?  Je koopt toch geen akker die je niet 

gezien hebt? Bovendien is die akker er morgen ook nog! Het excuus van de man die de ossen 

kocht is al even belachelijk. Wie keurt er nu ossen nadat hij ze gekocht heeft?  Maar ook dit 

zou tot morgen kunnen wachten. De man die de vrouw getrouwd heeft lijkt de Thora achter 

zich te hebben. Deze bepaalde (Deut. 24:5) dat in zo’n geval de betrokkene een jaar (het 

eerste jaar van zijn huwelijk) vrijgesteld was van militaire dienst. Maar dat betekende niet dat 

hij geen enkele sociale verplichting meer in acht hoefde te nemen. Na de maaltijd kon hij 

rustig weer naar zijn vrouw (die blijkbaar niet uitgenodigd was) terugkeren. Zijn excuus was 

dus evenmin geldig. 

 

De slaaf brengt zijn heer op de hoogte van de afzeggingen en de heer wordt, 

begrijpelijkerwijs, toornig. De heer zendt nu weer zijn slaaf uit, in eerste instantie alleen in de 

stad, en nu worden de minder bedeelden uitgenodigd  (dit herinnert aan de verzen 12 en 13). 

Maar dan blijkt er nog plaats over en de slaaf wordt weer uitgezonden. Hij moet nu op de 

wegen en paden gaan en hen dwingen om binnen te komen, want hij wil dat Zijn huis vol 

wordt. 

 

Nu stopt de gelijkenis want in vers 24 spreekt de Heer Jezus Zijn tafelgenoten weer aan. Hij 

zegt nu immers: “ik zeg u” (GR.: ‘humin’ en dat is meervoud). Het gaat dus niet meer over de 

heer die zijn knecht aanspreekt. 

 

Wat is de betekenis van deze gelijkenis? Er is al gewezen op het feit dat de Heer deze 

gelijkenis uitspreekt als reactie op de geuite wens één van de aanwezige tafelgenoten om de 

maaltijd te mogen gebruiken in het Koninkrijk Gods. Welnu, dat moet je dat Koninkrijk wel 
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willen binnengaan. De uitnodiging was in de eerste plaats bedoeld voor Israël. Mogelijk kun 

je zeggen dat de ‘dubbele’ uitnodiging duidt op de uitnodiging vanuit het OT (i.h.b. de 

profeten) en de uitnodiging door de bediening van de Heer Jezus. Het is duidelijk dat Israël 

als geheel deze uitnodiging niet heeft aanvaard. Met allerlei ongeldige excuses zijn ze niet 

naar de maaltijd gekomen en dat betekent dat een groot deel van Israël de uitnodiging tot het 

heil niet heeft aangenomen.  

Hoe zal de aanwezige ‘geestelijkheid’ op deze gelijkenis gereageerd hebben? Hoevelen van 

hen zullen begrepen hebben dat ook zij de mogelijkheid om het Koninkrijk Gods binnen te 

gaan (van Zijn maal te proeven) verspeelden als zij Jezus niet zouden aanvaarden? 

 

Ook in deze tijd hebben mensen allerlei ongeldige excuses om geen keuze te maken. ‘Ik zal 

later nog weleens zien, als ik ouder ben’. ‘Ik heb nu geen tijd voor dat soort zaken’. ‘Religie 

is maar een aspect van je mens-zijn’. ‘Ik merk vanzelf wel of er nog iets is na de dood’. 

 

Het heil zou ook naar de ‘outcasts’ gaan en ook naar mensen buiten de stad. Zonder twijfel 

heeft de Heer Jezus hier ook de heidenen in gedachten die het Koninkrijk van God wel 

zouden binnengaan. Maar de vele kinderen van dit Koninkrijk zullen buitengesloten worden 

(Mat. 8:11 en 12).  

 

 
Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 
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068. Luc. 14:25-14:35 Kosten discipelschap 
 

68.0 Inleiding 

 

We weten niet hoeveel tijd er verstreken is sinds de maaltijd in het vorige gedeelte. Wel is er 

een zeker verband met dit gedeelte. Daar ging het in de gelijkenis over mensen die zich laten 

excuseren voor de voor hen aangerichte maaltijd. De betekenis hiervan is, dat velen in de tijd 

van Jezus niet tot Hem komen en het Koninkrijk van God, dat aanvankelijk voor hen bedoeld 

was, niet binnengaan.  

Het gedeelte dat nu aan de orde is begint met de mededeling dat een grote groep mensen met 

de Heer Jezus meereist. Mogelijk reisde Hij door Perea en velen hier zijn blijkbaar 

nieuwsgierig naar deze rabbi uit Nazareth. Dan keert de Heer Jezus Zich om en gaat Hij 

spreken over de voorwaarden om tot Hem te komen en een discipel van Hem te worden. 

 

68.1 Voorwaarden voor discipelschap 

 

De Heer Jezus geeft nu aan de menigte drie fundamentele voorwaarden voor discipelschap: 

 

 achter Hem aankomen en ‘haten’ Zijn (naaste) familie en zelfs zijn eigen leven (26) 

 

 zijn kruis dragen (27) 

 

 afstand doen van al wat hij heeft (33) 

 

We zullen de betekenis van deze voorwaarden goed moeten nagaan omdat ze fundamenteel 

zijn voor elke christen.  

 

Verder maakt de Heer Jezus nog duidelijk dat het belangrijk is om de kosten te berekenen 

voordat je aan het discipelschap begint (28-32) en in de verzen 34 en 35 worden discipelen 

vergeleken met ‘zout’.   

 

68.2 Haten 

 

Vanzelfsprekend wordt er hier (26) geen letterlijk ‘haten’ bedoeld omdat dan de Bijbel 

zichzelf zou tegenspreken (zie bijv. Kol. 3:19). Het ‘haten’ moet hier opgevat worden als 

‘minder liefhebben’. Zie bijvoorbeeld ook het haten in Gen. 29:31: 

 

Gen. 29:31: And when the LORD saw that Leah was hated,……(AV) 

 

De HSV vertaalt hier: 

 

Gen. 29:31 Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was,…. 
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Duidelijk is dat de toewijding aan Jezus (veel) belangrijker is dan familierelaties en ook nog 

belangrijker dan je eigen leven. Het kan je zelfs je leven kosten, het kost je in ieder geval je 

zelfgerichte leven (zie hieronder). 

 

68.3 Zijn kruis dragen 

 

Hier wordt gesproken over kruis dragen en achter Hem komen. We lezen dit ook in Luc. 9:23. 

Daar wordt gesproken over ‘dagelijks zijn kruis opnemen’ en ‘zichzelf verloochenen’. Iemand 

die zijn kruis droeg was een ter dood veroordeelde. Nu zal voor de meeste christenen het kruis 

dragen niet letterlijk betekenen dat ze hun leven gaan verliezen. Maar het betekent wel het ‘ín 

de dood geven van je oude egocentrische natuur’. Dat is een keuze die de ware discipel 

dagelijks moet maken.  

Zijn ‘oude mens’ is gestorven, de slavernij van de zonde  is verbroken en dat heeft hij laten 

zien in de doop (Rom. 6:6). Maar het vlees met zijn hartstochten en begeerten moeten 

dagelijks gekruisigd worden (Gal. 5:24). Dan ervaar je de ware vrijheid in Christus (Joh. 8:32, 

Gal. 5:1,13) 

 

68.4 Afstand doen van al wat hij heeft 

 

Alles wat de discipel bezit, Zijn tijd, talenten, aardse bezittingen etc. moet ter beschikking 

staan van Christus 1 .Natuurlijk zal dit niet voor elke christen betekenen dat hij zijn huis, auto 

etc. verkoopt, maar de vraag is wel of Christus hierover kan beschikken en ik in deze zin mijn 

eigendomsrecht erover opgeef. 

 

68.5 Bereken de kosten 

 

Met twee vergelijkingen maakt de Heer Jezus duidelijk dat het belangrijk is om eerst de 

kosten te berekenen. Het onderscheid tussen de twee is dat in het eerste geval het initiatief 

voor het project van de betrokkene zelf uitgaat. Hij moet alleen goed bekijken of hij dit aan 

kan. De vraag die hierbij opkomt is of het mogelijk is om een gelovige te zijn zonder discipel 

te worden. Het lijkt me van niet! Hoe kan je je vertrouwen op Jezus stellen (Hand. 16:31) en 

Hem vervolgens niet volgen? Toch is de praktijk weerbarstig, heel veel opwekkingsprediking 

is erop gericht om gelovigen (weer) tot discipelschap te brengen. 

Het is ook opvallend dat de Heer Jezus het heeft over de kosten van discipelschap zonder te 

spreken over bekering. Een hoofdstuk eerder is dit wel aan de orde geweest (13:1-9). Het lijkt 

echter vanzelfsprekend dat de keuze voor discipelschap een ware bekering impliceert. 

 

De volgende vergelijking lijkt duidelijk te maken dat een positie van neutraliteit niet mogelijk 

is 2 .Het initiatief ligt nu niet bij de betrokkene zelf, de vijandelijke koning komt je tegemoet. 

Jij moet beslissen of je deze strijd aankan en zo niet, dan vraag je om de vredesvoorwaarden. 

De betekenis die je hier mogelijk aan kunt toekennen is, dat je zonder duidelijke beslissing 

om een discipel te worden, je onder invloed komt van de boze. 

 

68.6 Zout 
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Ook in de bergrede noemt de Heer Jezus Zijn discipelen het ‘zout der aarde’ (Mat. 5:13) maar 

ook daar maakt Hij duidelijk dat zout zijn kracht kan verliezen. Het zout dat in de tijd van de 

Heer Jezus gewonnen werd bevatte onzuivere bestanddelen die eruit verwijderd moesten 

worden. Het zuivere zout is krachtig genoeg (smaakgevend, bederfwerend en conserverend), 

maar door de onzuivere bestanddelen kan het zout zijn kracht verliezen en wordt het 

nutteloos. Zo kan een discipel van Jezus nutteloos worden als deze onzuivere bestanddelen 

toelaat. Te denken valt hier ook aan het gevaar van onvolkomen toewijding. 

 

 
Verwijzingen 

 
1. Baker New Testament Commentary, Logos 6 Bible Software 

 

2. Ibid 
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069. Luc. 15:01-15:32 God zoekt het verlorene 
 

69.0 Inleiding 

 

God zoekt het verlorene! Deze geweldige waarheid wordt in de Bijbel op vele plaatsen naar 

voren gebracht. In dit hoofdstuk vertelt de Heer Jezus een drietal vergelijkingen waarin 

duidelijk gemaakt wordt dat God wil dat de zondaar tot bekering komt. De Heer Jezus vertelt 

deze gelijkenissen als reactie op het gemor van de Farizeeën en Schriftgeleerden. Dezen 

vonden het maar niets dat Jezus sprak en at met tollenaars en zondaars. Daar houdt een rabbi 

zich toch niet mee bezig! Bedenk hierbij dat maaltijd houden met iemand in het Midden-

Oosten meer betekent dan in onze westerse wereld. Helaas hadden deze ‘geestelijken’ niet 

door dat ze zelf ook zondaars waren, anders zouden ze niet gemord hebben. 

 

Men nam overigens wel aan dat God de berouwvolle zondaar vergeeft. Maar het idee dat God 

zelf actief op zoek gaat naar de verlorene, was nieuw. Opvallend is dat hoofdstuk 14 eindigt 

met: 

 

14:35 Wie oren heeft om te horen, die horen! 

 

Blijkbaar waren het de tollenaars en zondaars die hoorden! 

 

69.1 De honderd schapen 

 

In deze gelijkenis gaat het over het ene verloren schaap dat gevonden wordt terwijl de 

negenennegentig anderen achtergelaten worden in de wildernis. Zo is er meer blijdschap in de 

hemel over één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen 

bekering nodig hebben. 

De vraag die je hierbij kunt stellen is of de negenennegentig rechtvaardigen ook niet symbool 

staan voor de zogenaamd rechtvaardige Farizeeën en Schriftgeleerden. De Heer spreekt 

namelijk in de eerste plaats de gelijkenis tot hen (3). Het lijkt me dat dit goed mogelijk is ook 

al hoorden deze geestelijken meestal niet tot de schapen van de Heer Jezus. 

 

69.2 De tien schellingen 

 

De gelijkenis van de verloren schelling heeft een soortgelijke strekking. Een schelling was 

ongeveer het loon voor één dag arbeid. Verder heeft een huis in het midden oosten vaak maar 

kleine ramen en moet er een lamp aangestoken worden om het ontbreken van daglicht te 

compenseren. De vrouw zoekt en veegt totdat ze de schelling gevonden heeft en dan roept ze 

haar buren en vriendinnen bijeen om zich met haar te verblijden. Nu wordt er gesproken over 

de engelen Gods die zich verblijden over die ene zondaar die zich bekeert. 

 

69.3 De verloren zoon 
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Dit is wel de meest bekende gelijkenis van de Heer Jezus en ze is het onderwerp geweest van 

vele preken en zondagsschoolvertellingen. 

We kunnen ons veel vragen stellen over allerlei details, maar het is belangrijk om het 

hoofdthema niet uit het oog te verliezen: God verwelkomt berouwvolle zondaren. In 

tegenstelling tot de twee eerdere gelijkenissen lezen we niet dat God de zondaar zoekt, maar 

wel dat Hij de zondaar een hartelijk welkom bereidt. 

 

De jongste zoon staat model voor de zondaar. Hij verbrast zijn deel van het vermogen van 

zijn vader en als er ook nog hongersnood uitbreekt in het land waar hij zich bevindt dan beseft 

hij zijn grote nood en komt hij tot zichzelf (17). Hij keert weer terug naar Zijn vader en belijdt 

dat hij tegen God en zijn vader gezondigd heeft. De vader verwelkomt hem hartelijk en 

feestelijk en geeft hem ook nieuwe kleding en een ring aan zijn hand.  

Deze verwelkoming valt slecht bij de oudste zoon die aan het werk was op het land. Hij 

verwijt de vader dat hij voor de jongste zoon, die het verprutst had, het gemeste kalf liet 

slachten terwijl hij, die hard werkt en nooit het gebod van de vader overtreden heeft, nog 

nooit een geitenbokje heeft gekregen om feest met zijn vrienden te vieren. 

De vader geeft een zacht antwoord: u bent altijd met mij (en dan heb je het toch steeds goed) 

en al het mijne is het uwe. Uw broeder die dood was (geestelijk) is weer levend geworden, hij 

was verloren en is gevonden. 

 

De betekenis van de jongste zoon is wel duidelijk, maar waar staat de oudste zoon model 

voor? Het lijkt me dat de Heer Jezus hiermee vooral de geestelijkheid van Zijn tijd op het oog 

had, de Schriftgeleerden en Farizeeën  Let hierbij op vers 29: werken en eigen gerechtigheid 

en ook weinig bewogenheid voor het verlorene (in 30: die zoon van u).  

Meer algemeen lijkt de oudste zoon model te staan voor allen die het Vaderhart van God niet 

kennen. Hun dienen van God is dikwijls een vreugdeloze zaak en heeft meer weg van een 

heilig moeten dan van een vreugdevol werken in Zijn Koninkrijk. Opvallend is ook: ‘al het 

Mijne is het uwe’ (31). Vele ‘oudste zonen’ zij wettisch en beseffen niet welke rijkdommen 

ze in Christus bezitten. 

 

69.4 Het parallelgedeelte Mat. 18:10-14 

 

In dit gedeelte wordt gesproken over ‘kleinen’. Hiermee worden zowel kinderen mee bedoeld 

(Mat. 18:1-5) als gelovigen (Mat. 18:6) .Eigenlijk worden twee redenen genoemd om ze niet 

te verachten: 

 

 Hun engelen (beschermengelen) zien voortdurend het aangezicht van God (10) 

 

 De zoon des mensen is gekomen om het verlorene te behouden (11, 12 en 13) 

 

De verzen 12 en 13 komen overeen met de inhoud van 68.1 Vers 11 komt in sommige oude 

handschriften niet voor 1 . 

 

 
Verwijzingen 

 

1 StudieBijbel, Mat. 18:11, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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070. Luc. 16:01-16:31 Gelijkenissen over bezit 
 

70.0 Inleiding 

 

Dit gedeelte zouden we kunnen samenvatten als: Hoe om te gaan met bezit. Nu is bezit een 

wat ruim begrip, we zouden ook ‘tijd’ kunnen aanmerken als bezit. In dit gedeelte is echter 

bezit aan de orde in de zin van geld en goederen. Eerst even een paar algemene opmerkingen 

over bezit. 

 

 Nergens in de Bijbel wordt het hebben van ‘bezit’ veroordeeld. We hebben allemaal 

een zeker minimaal bezit nodig om te leven. In 1 Tim. 6:8 staat:  

 

Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. 

 

 Een discipel moet afstand doen van al wat hij heeft (Luc. 14:33). Afstand doen 

betekent: een innerlijk afstand doen. Christus moet kunnen beschikken over het bezit 

van Zijn discipel. De discipel is in deze zin rentmeester over het bezit van zijn Heer. 

Let in dit verband ook op de eerste gelijkenis. 

 

 Ook het rijk zijn (het hebben van veel bezit) wordt nergens in de Bijbel veroordeeld. 

Een rijke heeft wel een grote verantwoordelijkheid om goed met deze rijkdom om te 

gaan (1 Tim.6:17, 18, 19)  

 

De eerste gelijkenis gaat over een rentmeester die op een onrechtvaardige manier omgaat met 

het bezit van zijn heer.  Hierna volgt een tussengedeelte dat voornamelijk gaat over het 

omgaan met de onrechtvaardige Mammon. De tweede gelijkenis gaat over een onbekeerde 

rijke die op zeer onrechtvaardige wijze omgaat met zijn bezit (er ligt een bedelaar aan zijn 

voorportaal). 

 

70.1 De onrechtvaardige rentmeester 

 

De Heer spreekt deze gelijkenis tot zijn discipelen (1). Het gaat over een rentmeester die het 

bezit van zijn heer verkwistte. De heer merkt dat en ontslaat de rentmeester op staande voet. 

De rentmeester beseft dat zowel het bedelen als het spitten voor hen geen werkbare opties zijn 

en hij bedekt een slim plannetje. Dat plannetje komt erop neer dat hij de schuldenaars van zijn 

heer minder schuldig doet zijn dan was afgesproken. Op deze manier wint hij hun sympathie 

en omdat hij hen geholpen heeft vertrouwt hij erop dat zij nu ook hem gaan helpen nu hij zijn 

baan verloren heeft. 

Dit plannetje is blijkbaar zijn heer ter ore gekomen en, verbazingwekkend genoeg, ontvangt 

hij nu lof van zijn heer omdat hij met hij met overleg gehandeld had. 

 

Wat is nu de bedoeling van deze gelijkenis? Vanzelfsprekend moedigt de Heer Jezus hier 

geen oneerlijke handelwijze aan (de rentmeester wordt duidelijk onrechtvaardig genoemd). 

Wat hij wel aanmoedigt is dat Zijn discipelen met overleg te werk gaan hoe zij omgaan met 

hun materiële bezittingen (wereldse mensen doen het vaak beter). Gebruiken ze hun 

bezittingen werkelijk op de goede manier en wel in het bijzonder om het Koninkrijk van God 
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te bevorderen? Zal later blijken dat ze met hun bezittingen inderdaad schatten in de hemel 

vergaard hebben (Mat. 6:20)? Hebben ze zich op deze manier ook een vaste grondslag voor 

de toekomst verzekerd (1 Tim. 6:19)? 

 

70.2 De onrechtvaardige Mammon 

 

‘Mammon’ is een Chaldees woord en betekent ‘rijkdom’. De toevoeging ‘onrechtvaardige’ 

geeft aan dat rijkdom op zich niet onrechtvaardig hoeft te zijn. Vers 10 maakt duidelijk dat 

een christen nooit een beetje onrechtvaardigheid in zijn leven moet tolereren. Het zal 

uiteindelijk resulteren in veel onrechtvaardigheid. Een klein gaatje in een dijk laat maar een 

beetje water door, maar juist daardoor zal de dijk gaan verzwakken en uiteindelijk veel water 

doorlaten. Als een gelovige niet goed omgaat met materiële rijkdom, hoe zal deze dan goed 

omgaan met de ‘veel grotere’ geestelijke rijkdom?  

Vers 12 vereist enige toelichting. De onrechtvaardige rentmeester was niet getrouw ten 

opzichte van het goed van zijn heer. Het goed waarmee wij moeten omgaan is van God (wij 

zijn rentmeester). Als wij daar niet getrouw mee omgaan, hoe kan God ons dan geestelijke 

rijkdommen toevertrouwen? 

Vers 13 maakt duidelijk dat we dienen de onrechtvaardige Mammon of we dienen God. Een 

compromis is onmogelijk. 

De laatste opmerking van de Heer Jezus (13) is raak bij de Farizeeën, want dat was precies 

wat zij probeerden te doen. Voor mensen deden ze zich rechtvaardig voor en blijkbaar ook 

met een zeker succes (ze waren hoog bij mensen). 

 

70.3 De wet en de profeten 

 

De vraag is wat de verzen 16 tot en met 18 met het voorgaande te maken hebben. De 

Farizeeën meenden dat ze wel in Gods Koninkrijk konden komen. Ze waren experts op het 

gebied van de wet en de profeten (het OT). Maar tegelijk meenden ze blijkbaar ook dat ze 

deze wet in bepaalde opzichten wel konden omzeilen. Twee voorbeelden zijn: Mat. 15:1-9 en 

Mat. 23:16-26 1. Wat nodig is om het Koninkrijk binnen te gaan is strijd (13:24). Het zijn de 

voorwaarden voor discipelschap: kruisdragen en zelfverloochening, het ‘haten’ van je eigen 

leven en afstand doen van alles wat je hebt (14:33) en dit alles is niet een gemakkelijk 

binnengaan. Mogelijk is dit de betekenis van ‘en ieder dringt zich erin’.  

Toch blijft de wet ook onverminderd geldig. Dat gold ook met betrekking tot Gods 

verordeningen over echtscheiding en hertrouwen. De Farizeeën en Schriftgeleerden hadden 

het zich in dit opzicht gemakkelijk gemaakt. Zo leerde een zekere rabbi Hillel dat 

echtscheiding mogelijk was als je vrouw het eten had laten aanbranden en later zou een rabbi 

Akiba leren dat echtscheiding mogelijk was als de man intussen een meer aantrekkelijke 

vrouw had ontmoet. 

De Heer Jezus laat in vers 18 niets heel van dergelijke menselijke verzinsels. Hij spreekt in dit 

geval gewoon van echtbreuk. Er wordt hier overigens niet gesproken over de zogenaamde 

uitzonderingsteksten Mat. 5:32 en Mat. 19:9. 

 

70.4 De rijke man en de arme Lazarus 
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De Heer Jezus vertelt nu weer een gelijkenis en het is de vraag wat deze gelijkenis met het 

voorafgaande te maken heeft. We moeten hierbij bedenken dat Lucas 16 in het bijzonder gaat 

over het omgaan met bezit. In deze gelijkenis hebben we te maken met iemand die zeker niet 

goed omgaat met bezit. Was het zo dat de onrechtvaardige rentmeester in ieder geval nog 

vrienden maakte met behulp van de onrechtvaardige Mammon (16:1-9), deze rijke deed dat 

zeker niet (hoewel wel tijdelijk).   

 

Nergens in de Bijbel wordt rijkdom op zich veroordeeld. Job was rijk, Abraham was rijk, 

David als koning was rijk en zo zijn er nog meer voorbeelden van rijken in de Bijbel die geen 

enkele afkeuring ontvingen vanwege hun rijkdom. Maar in de gelijkenis is sprake van een 

rijke die zeer luxueus leeft en verkwistend is. Maar wat veel schrijnender is dat hij de 

mogelijkheid heeft om met zijn rijkdom goed te doen (de mogelijkheid ligt zeer voor de hand) 

maar dat hij dat eenvoudig nalaat. Lazarus (= God heeft geholpen) is er ellendig aan toe en 

ligt aan zijn voorportaal, maar hij steekt er geen hand naar uit. 

 

Nu sterft zowel Lazarus als ook de rijke. Ongetwijfeld hebben ze een zeer verschillende 

begrafenis. Maar het grootste verschil blijkt na de dood! De rollen zijn nu omgedraaid. De 

rijke, die tijdens zijn leven voortdurend genoot van ‘heerlijke plaatsen’ bevindt zich nu in een 

vreselijke plaats in het dodenrijk en hij lijdt pijn. Lazarus daarentegen wordt door engelen 

gedragen in Abrahams schoot. We moeten hierbij denken aan een ereplaats die Lazarus na 

zijn dood kreeg in het dodenrijk. Blijkbaar was Abraham daar ook.  

 

Men gaat daarbij uit van het volgende:  

 

‘Voor de opstanding van de Heer Jezus had het dodenrijk twee afdelingen: een goede afdeling 

voor de gestorven rechtvaardigen, dit was een plaats van rust, maar ook een ‘slechte afdeling’ 

voor de gestorven onrechtvaardigen’. Tussen deze afdelingen was een onoverbrugbare kloof. 

Bij de opstanding van de Heer Jezus heeft Hij de gestorven rechtvaardigen meegenomen naar 

het paradijs. Het goede deel van het dodenrijk is dus leeg, maar de onrechtvaardige doden 

bevinden zich nog steeds in het ‘slechte deel’ van het dodenrijk.  Pas aan het einde van het 

duizendjarig rijk zal het dodenrijk als geheel in de poel van vuur (de hel) verdwijnen (Opb. 

20:14)’.  

 

Nu lijkt er een gesprek te ontstaan tussen de rijke (hij spreekt van vader Abraham, de rijke 

behoort dus tot het volk Israël) en Abraham zelf. Het is niet aan de orde om ons af te vragen 

hoe realistisch dit is, het gaat hier om een gelijkenis. Het bijzondere is nu dat de rijke gaat 

pleiten voor zijn familie opdat ze ook niet in deze vreselijke plaats zullen komen. De rijke 

gelooft dat ze zich zullen bekeren als er iemand uit de doden tot hen komt (hieruit blijkt 

overigens des te meer dat de rijke zelf ook onbekeerd was). Later zou overigens letterlijk een 

Lazarus uit de doden worden opgewekt door de Heer Jezus (Joh. 11:1-44) maar juist daarom 

wilden de tegenstanders van Jezus Hem doden. 

Abraham verklaart echter dat als met niet wil luisteren naar Mozes en de profeten (grofweg 

het OT) dan zal men zich ook niet laten gezeggen al er iemand uit de doden tot hen komt. 

 

Ook door deze gelijkenis worden we er weer bij bepaald dat God het belangrijk vindt dat we 

goed met ons bezit omgaan, maar nog meer dat we ons moeten bekeren tijdens ons leven. Na 

het sterven is geen bekering meer mogelijk en is onze eeuwige toestand vastgelegd. Als de 

rijke echt bekeerd was geweest dan zou hij Lazarus geholpen hebben. Laten wij, die bekeerd 

zijn, ernaar streven om op een Gode welgevallige wijze om te gaan met onze rijkdom (1 Tim. 

6:17-19). 
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071. Mat. 18:15-18:35 Zonde en vergeving 
 
 

71.0 Inleiding 

 

Wat moet er gebeuren als je broeder zondigt ? Verondersteld is dat dit plaatsvindt in een 

christelijke context anders heeft vers 17 geen betekenis. Verder hebben verschillende 

vertalingen….gezondigd tegen u (ASV, AV, NIV, NBV, HSV, RSV, SVV, YLT) terwijl 

andere vertalingen dit niet hebben (NBG, GNB, Het BOEK). In verschillende belangrijke 

manuscripten ontbreken inderdaad de woorden ‘tegen u’ en het is dus de vraag wat Jezus 

werkelijk gezegd heeft. Het lijkt me dat dit voor het vervolg niet zoveel uitmaakt al doet het 

vervolg in vers 21 vermoeden dat inderdaad ‘tegen u’ bedoeld is. Het lijkt me ook lastig om 

iemand in een gemeenschap onder vier ogen terecht te wijzen die je tevoren nauwelijks kende, 

maar ik zou toch deze mogelijkheid niet bij voorbaat willen uitsluiten. 

 

71.1 Wat te doen als een broeder tegen je zondigt? 

 

Het gaat dus om de situatie dat een broeder tegen je zondigt. Er staat niet bij om wat voor 

soort zonde het gaat, maar het lijkt me betrekking te hebben op een redelijk ernstige zaak. Om 

de procedure, zoals die hier beschreven is, toe te passen voor lichte overtredingen lijkt me niet 

waarschijnlijk, we kunnen er dan gewoon voor kiezen te vergeven zonder er verder een zaak 

van te maken: 

 

1 Pet. 4:8  Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van 

zonden. 

 

Spr. 19:11  Des mensen verstand maakt hem lankmoedig, het is zijn eer een overtreding 

voorbij te zien. 

 

Aan de andere kant kan de zonde van zodanige aard zijn dat het een haatdragend effect dreigt 

te krijgen voor de betrokkene: 

 

Lev. 19:17  Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot 

terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. 

 

De laatste tekst, welswaar uit de ‘wet’, is sterk. We zullen ervoor moeten kiezen om de 

broeder te confronteren, anders komt er bitterheid in ons eigen hart met alle gevolgen van 

dien. 

 

71.2 De eerste stap in de procedure 

 

De eerste stap (in de tuchtprocedure) is om de zondigende broeder te confronteren met zijn 

zondige gedrag. Dit gebeurt onder vier ogen, niemand anders is er in eerste instantie getuige 

van. Als de broeder luistert, dat wil zeggen: instemt met het zondige van zijn gedrag en 
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vergeving vraagt (en krijgt) dan hoeft de procedure niet verder te gaan. De relatie met de 

broeder is hersteld. 

 

71.3 De tweede stap in de tuchtprocedure 

 

Het kan ook zijn dat de broeder niet wil luisteren. In dat geval wordt er nog een getuige bij 

gehaald (Deut. 19:15). Als er dan nog niet geluisterd wordt dan komt de derde stap. 

 

71.4 De derde stap in de tuchtprocedure 

 

Nu wordt de situatie aan de gemeente bekend gemaakt. Dit komt aardig overeen met wat er in 

1 Tim. 5:20 staat: 

 

Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen 

ontzag hebben. 

 

Een dergelijke tuchtprocedure zal men in de tegenwoordige gemeenten nauwelijks 

tegenkomen. Het probleem is alleen dat waarde gemeentetucht verbleekt de zuiverheid van de 

gemeente ook achteruit zal gaan. 

 

Overigens kan ook de laatste tuchtmaatregel zonder resultaat blijven. In dat geval betekent het 

dat de betrokkene in feite buiten de gemeente komt te staan: 

 

1 Kor. 5:13  Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg. 

 

Toch is het niet de bedoeling dat de betrokkene wordt ‘afgeschreven’. De betrokkene kan zich 

nog bekeren (misschien juist wel doordat de bescherming van de gemeente wegvalt) en 

daarom blijft de mogelijkheid tot  herstel open. 

 

71.5 Binden en ontbinden 

 

In Mat. 16:19 zegt de Heer Jezus tot Petrus: 

 

 "Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal 

gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de 

hemelen". 

 

Over de betekenis van dit vers bestaat veel discussie. De sleutels duiden in elk geval op autoriteit 

en wel autoriteit om dingen te doen in naam van de Heer. Een bepaalde opvatting is dan dat deze 

sleutels in principe voor elke gelovige zijn (Joh. 14:12). Anderen benadrukken weer dat de 

sleutels te maken hebben met de prediking van het evangelie. Hierdoor wordt aan mensen de 

gelegenheid geboden om het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Dat de sleutels hier aan Petrus 

beloofd worden zou betrekking kunnen hebben op de prediking van Petrus, na de uitstorting van 

de Heilige Geest. Op die dag was er een oogst van drie duizend zielen (Hand. 2:41).  
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In de genoemde tekst wordt echter ook het binden en ontbinden genoemd evenals in Mat. 18:18. 

In het laatste geval heeft het duidelijk te maken met het uitoefenen van gemeentetucht. Het 

binden zou dan betekenen: iemand aan zijn zonde binden (bijv.: 1 Kor. 5:5) en ontbinden: 

iemand, in de naam van de Heer, zijn zonden vergeven (vergelijk ook Joh. 20:23).     

In de Rabbijnse geschriften had binden en ontbinden te maken met het uitvaardigen van 

voorschriften. Daarom geloven veel commentatoren dat de sleutels betrekking hebben op de 

autoriteit binnen de gemeente van Christus. Zaken die gedaan worden in naam van de Heer en 

overeenkomstig Zijn wil zijn hebben 'bindende' betekenis, God verleent daar Zijn autoriteit aan. 

Het uitoefenen van gemeentetucht is hier een bijzonder geval van. In de meest ernstige vorm 

wordt iemand dan uit de gemeente verwijderd waardoor deze persoon eigenlijk buiten het 

Koninkrijk komt te staan. Het 'ontbinden' kan dan weer betrekking hebben op het vergeven van 

zonden in de naam van Christus. 

 

De verzen 19 en 20 staan ook weer in de samenhang van gemeentetucht. Waar hemel en aarde 

samenstemmen veranderen zaken. Juist bij die moeilijke zaken, zoals gemeentetucht, belooft 

de Heer Zijn bijzondere presentie. Het lijkt me dat de tekst ook wel een bredere betekenis 

heeft dan alleen in de context van gemeentetucht, maar om de tekst, zoals vaak gebeurt, 

vooral toe te passen als bemoediging bij een kleine opkomst bij een bidstond is toch wel wat 

buiten de context. 

Opmerkelijk is overigens dat YLT  (voor de NASB 95 geldt iets dergelijks) vers 18 vertaalt 

met: 

 

18  ‘Verily I say to you, Whatever things ye may bind upon the earth shall be having been 

bound in the heavens, and whatever things ye may loose on the earth shall be having been 

loosed in the heavens. 

 

Deze vertaling suggereert dat de beslissing tot binden en ontbinden in de hemel begint en dat 

de aarde ‘volgt’. Het initiatief ligt dan bij God en niet in de eerste plaats bij Zijn gemeente. 

Zeker in de moeilijke situatie van gemeentetucht lijkt dit een aanvaardbare optie omdat 

mensen gemakkelijk fouten maken. Hoe dan ook, als hemel en aarde perfect samenstemmen 

dan zal God handelend optreden. 

 

71.6 Hoeveel maal vergeven? 

 

Nu komt Petrus bij Jezus met de vraag hoeveel maal hij moet vergeven als zijn broeder tegen 

hem zondigt. Blijkbaar vond hij zevenmaal al heel ruimhartig, want de rabbi’s in die tijd 

vonden drie of vier keer wel voldoende.  

 

De Heer maakt snel een einde aan de veronderstelde ruimhartigheid van Petrus door te stellen 

dat hij niet zevenmaal moet vergeven maar zeventig maal zeven maal dat wil zeggen: 

onbeperkt. Er is wat discussie of er hier zevenzeventig maal moet staan zoals in Gen. 4:24: 

 

24  want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal! 

 

of gewoon toch zeventig maal zeven maal. We laten dit verder buiten beschouwing omdat er 

een onbeperkt aantal bedoeld is. 

 

Met een gelijkenis maakt de Heer nu duidelijk waarom God van de gelovige een, in principe, 

onbeperkte vergevingsgezindheid verwacht. De gelijkenis gaat over een koning die een slaaf 
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een zeer grote schuld, die hij toch niet kan betalen, eenvoudig vergeeft (een talent staat gelijk 

aan 6000 denariën terwijl een denarie het dagloon is van een arbeider, een murioi, hier 

vertaald met tienduizend, was het grootste getal waarmee men rekende).  

De kwijtgescholden slaaf heeft echter een medeslaaf die hem nog honderd schellingen 

schuldig is (een schelling is ook het dagloon van een arbeider), een relatief klein bedrag. Hij 

toont geen medelijden met deze slaaf en laat deze slaaf gevangenzetten totdat deze het 

verschuldigde betaald zou hebben. 

Als zijn heer hiervan hoort is hij erg boos op de slaaf die hij eerst zijn schuld had vergeven. 

Nu wordt hij overgegeven aan de folteraars totdat hij al het verschuldigde betaald heeft. 

 

De betekenis van deze gelijkenis is meteen duidelijk. Als we zelf door God zijn vergeven van 

een zeer grote schuld, wie zijn wij dan, dat we een medebroeder of zuster niet zouden willen 

vergeven. Als we zelf vergeven zal God ons ook vergeven, maar als we zelf niet willen 

vergeven dan zal God ons ook niet vergeven.  

 

71.7 Het parallelgedeelte in Luc. 17:1-10 

 

Dit gedeelte gaat behalve over vergeving ook over verleiding tot zonde (de eerste twee 

verzen). Verder vragen we ons af wat de betekenis is (in de zin van ‘waarom staat dat hier?’ 

van de verzen 5 en 6 en 7-10). 

 

Relaties tussen discipelen zijn binnen het Koninkrijk van God erg belangrijk. De onderlinge 

vrede is een kostbare vrede en kan gemakkelijk verstoord worden, de meeste christenen die al 

wat langere tijd in een gemeente zijn, kunnen hierover meepraten. 

De Heer waarschuwt nu zijn discipelen voor de verleidingen tot zonde en Hij maakt duidelijk 

dat ze onvermijdelijk zijn maar dat degenen die ze veroorzaken heel wat op hun geweten 

hebben zeker als dat leidt tot het afvallen van andere gelovigen. Voor zulke lieden zou 

‘verdrinken door een molensteen’ beter geweest zijn dan dat hij/zij de oorzaak zou worden 

van de val van een medegelovige. Aan wat voor soort verleiding moeten we dan denken? 

Bijvoorbeeld het brengen van een valse leer (denk bijvoorbeeld aan Izebel in Opb. 2:18-29), 

of het vertonen van aanstootgevend gedrag in een gemeente. Heel wat gelovigen zijn in de 

loop van de tijd afgehaakt vanwege de verkeerde voorbeelden waar ze aan blootgesteld 

werden.  

 

Gelovigen dienen toe te zien op zichzelf (3). Ze zullen erop hebben toe te zien dat ze niet 

verleid worden tot zonde maar ook dat ze voor een ander geen aanleiding worden tot zonde. 

Een bijzondere rol hierbij speelt de vergeving. Vergeving is noodzakelijk om relaties binnen 

een gemeente te herstellen en de onderlinge vrede te laten terugkeren. Als een broeder/zuster 

weigert te vergeven kan dat ernstige gevolgen hebben zowel voor de broeder zelf alsook voor 

degene die vergeving nodig heeft. De onderlinge verhouding blijft dan verstoord. 

 

De Heer Jezus is heel duidelijk: Vergeef ook al zondigt de betrokkene zevenmaal per dag 

tegen jou (4). Als hij berouw heeft, vergeef hem, hoe dan ook. De vraag die hier naar voren 

komt is of je ook moet vergeven als er geen berouw is en of de ander zijn/haar zonde 

helemaal niet in ziet. We komen hier in 71.8 op terug. 

  

De discipelen vinden die ‘onvoorwaardelijke vergeving’ erg moeilijk en vragen om meer 

geloof. Een groter geloof, zo menen zij, zal hen beter in staat stellen om vergeving te 

schenken aan anderen. Maar de Heer lijkt duidelijk te maken dat een groter geloof hier niet 
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‘het item is’ (hoewel het mogelijk wel kan helpen). Een ‘mosterdzaadje-geloof’ is al 

voldoende voor spectaculaire dingen maar waar het hier omgaat is gewoon ‘gehoorzaamheid’. 

De verzen 7-10 sluiten hierop logisch aan. Zoals slaven gewoon doen wat hun heer hen heeft 

opgedragen, zo moeten ook de discipelen gewoon doen wat hun Heer hen opdraagt en dat is 

in dit geval ‘vergeven als de betrokkene berouw heeft’ zelfs al herhaalt dit zich zevenmaal per 

dag.  

 

71.8 Moet je altijd vergeven? 

 

De vraag die nog overblijft is: Moet je altijd wel vergeven? Wat doe je als er geen berouw is 

of als de tegenpartij zich op een gemakkelijke manier ervan af wil maken? In het pastoraat is 

dit een onderwerp dat regelmatig terugkomt en veel discussie opwerpt. Zo kunnen mensen die 

ernstig (seksueel) misbruikt zijn heel veel moeite hebben om hun daders te vergeven en de 

‘eis’ van vergeving kan voor zulke slachtoffers heel moeilijk zijn. 

 

 

Verder wijzen we ook op Luc. 17:3 en 4. Hier wordt het berouw van de schuldige genoemd 

als voorwaarde voor vergeving. Hoe verhoudt dit zich tot de ‘eis’ dat je altijd moet vergeven? 

zo staat er bijvoorbeeld in Mar. 11:25: 

 

Mar. 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, 

opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. 

 

Hier lijkt weer het ‘onvoorwaardelijk vergeven’ bedoeld. Om deze  moeilijkheden op te 

lossen worden wel twee soorten vergeving onderscheiden namelijk: 

 

 de positionele vergeving 

 de transactionele vergeving 

 

De positionele vergeving komt er op neer dat de betrokkene een vergevingsgezinde houding 

heeft ten op zichte van de schuldige. Hij/zij koestert geen wrok of bitterheid tegenover de 

schuldige maar laat het oordeel aan God over. Dit komt overeen met wat er staat in  

 

Rom. 12:19  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat 

geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. 

 

Het komt ook overeen met het Griekse woord dat meestal in het NT gebruikt wordt voor 

vergeving namelijk ‘aphesis’. De grondbetekenis van de werkwoordsvorm van dit woord is: 

wegzenden, loslaten of laten gaan. We laten de bitterheid en wrok los en houden een 

vergevingsgezinde houding en we laten ook het oordeel over aan God. Deze vorm van vergeving 

is voor de christen steeds een ‘vereiste’, al moet worden opgemerkt dat in de praktijk het loslaten 

van bitterheid en wrok ook een ‘proces’ kan zijn dat enige tijd nodig heeft. 

 

Van de transactionele vergeving kan alleen sprake zijn als de schuldige werkelijk berouw heeft. 

Het slachtoffer schenkt de schuldige dan bewust vergeving (er is een transactie van vergeving).  

Dit wil niet zeggen dat er, indien van toepassing, geen schadevergoeding nodig is (het slachtoffer 

kan bijvoorbeeld financiële schade hebben opgelopen).  
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Het één en ander komt ook overeen met de manier waarop God de mens vergeeft. Het is waar 

dat God een vergevensgezinde houding heeft ten opzichte van de mens. In Ps. 86:5 staat: 

 

Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U 

aanroepen. 

 

Ook is de prijs voor de zonde van de mensheid voor eens en altijd betaald op Golgotha: 

 

Rom. 5:8  God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren 

waren, voor ons gestorven is. 

 

Maar daadwerkelijke vergeving van zonden wordt pas ons deel als we berouw hebben en ons 

bekeren tot God en Christus 

 

Hand. 3:19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er 

tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 

 

God blijft zijn vergeving tegenover ons herhalen. De prijs voor onze toekomstige zonden is al 

betaald door het offer van Christus, maar dat betekent niet dat we onze zonden niet meer 

moeten belijden. Na de belijdenis ontvangen we vergeving en reiniging: 

 

1 Joh. 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 
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072. Luc. 17:11-17:19 Genezing van tien melaatsen 

 

72.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis lijkt  niet zoveel te maken te hebben met het voorgaande in Lucas 17, maar 

ook hier leren de discipelen een belangrijke les.  Bovendien vormt deze geschiedenis ook een 

mooi contrast met het eerste gedeelte waarin de discipelen toch wel een paar harde waarheden 

te verwerken kregen. Genade en waarheid liggen dicht bij elkaar. 

 

72.1 Melaatsheid 
 

De Heer Jezus en zijn discipelen (?) reizen verder naar Jeruzalem en worden geconfronteerd 

met de lijdende mens. In een niet genoemd dorp, waarschijnlijk ergens op de grens tussen 

Galilea en Samaria, komen hen tien melaatsen tegemoet. We weten niet zeker of het in alle 

gevallen gaat om wat we tegenwoordig lepra noemen (waar inmiddels, sinds de jaren tachtig, 

een geneesmiddel voor is), maar het is in ieder geval een ernstige aandoening waar men in die 

tijd geen goed geneesmiddel voor had. Een foto van iemand die melaats is in een wat 

gevordend stadium is bepaald geen prettig gezicht. In bijbelse tijden moesten melaatsen met 

gescheurde kleren lopen en hun hoofdhaar los laten hangen en de bovenlip bedekken en 

roepen: Onrein, onrein! Ze moesten ook wegblijven uit de gemeenschap van mensen! Ik neem 

ook aan dat dit de reden is dat ze op een afstand blijven staan. 
 

72.2 Jezus zag hen 
 

Blijkbaar zag Jezus hen in eerste instantie niet, maar als ze, zoals er staat, hun stem verhieven 

dan reageert Jezus. Ja, soms moet je met je hele hart roepen om een Goddelijke respons te 

ontvangen. Er is zo’n mooie tekst: 

 

Jer.29:13  dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. 

 

De nood is ook wel erg hoog en daardoor ontstaat ook geloof. Blijkbaar hebben ze van Jezus 

gehoord want ze roepen Hem aan bij Zijn naam en noemen Hem meester.  Trouwens, er is 

ook een Samaritaan bij en normaal gesproken trekken Joden niet op met Samaritanen. Maar 

als de nood en de sociale isolatie zo groot is, wat maakt afkomst dan nog uit?  De nood maakt 

één. 
 

 

72.3 Toont u aan de priesters 

 

Het valt me zo op dat de Heer hier verder niets doet dan alleen een eenvoudig bevel geven. In 

Luc. 5 :12 ev. lezen we ook dat Jezus een melaatse geneest door hem aan te raken. Hij moest 

toen ook naar de priester en mocht het aan niemand vertellen. Van dat laatste kwam trouwens 

niets terecht. 
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Maar hier stuurt hij de tien meteen naar de priesters nog voor dat ze gezond werden. Ze 

werden namelijk gereinigd terwijl ze heengingen. Dat vereist geloof! Ze hadden bij zichzelf 

kunnen zeggen: Nu, ik wil eerst weleens zien dat er wat gebeurt en dan ga ik naar de priester, 

anders sta ik voor gek! Als ze dat gedaan hadden dan zouden ze bijzonder teleurgesteld zijn. 

Ook Naäman (OT) moest ervaren dat hij eerst moest doen wat de profeet Elisa hem vertelde 

(zevenmaal onderdompelen in de Jordaan) en dan reiniging.  

 

Als Jezus spreekt, doe het dan gewoon, ook al is het nog zo’n vreemde opdracht. Maar wat 

een wonder! We hebben meestal de neiging om als we te maken krijgen  met een ernstig 

zieke, die om gebed komt, eens flink te gaan bidden (op zich niks op tegen). Maar hier wordt 

alleen een eenvoudig bevel gegeven dat in de Thora was voorgeschreven om je reiniging door 

een priester te laten bevestigen. U kunt dat lezen in Lev. 14:1 ev. (genezing kwam dus wel 

voor).  

 

72.4 Een groot wonder 
 

Maar nogmaals: Wat een wonder! Niet één maar tien! Niet eens een aanraking of een 

uitspraak als: “Wees genezen”. Nee, terwijl ze heengingen werden ze gereinigd!  Ook hier 

toont de Heer Jezus weer dat Hij Gods Zoon is en ook God de Zoon. In een aantal 

ogenblikken worden tien ernstig zieke mensen die er ook nog waarschijnlijk afzichtelijk 

hebben uitgezien volkomen gereinigd. Wat zullen ze blij geweest zijn. Weg die nare knobbels 

en die verweerde huid. Hun sociale en geestelijke isolement wordt weer doorbroken en ze 

kunnen weer terug naar hun familie en naar hun synagoges. Merk trouwens ook op dat Jezus 

zich hield aan Mozaïsche wet.. Hij zei niet zoiets als: Als ik genees dan doe ik het goed en 

dan heb je die hele ceremonie bij de priester niet meer nodig. 
 

72.5 Dankbaarheid 
 

Maar het verhaal heeft een staartje en wel een heel belangrijk staartje.  En het lijkt ook wel 

één van de belangrijkste redenen waarom Lucas, die zelf arts was, dit verhaal, onder inspiratie 

van de Heilige Geest, heeft opgeschreven. Wat gebeurt er namelijk? Allemaal gaan ze, naar 

de opdracht van Jezus, op weg naar de priester en ze merken dat ze genezen worden. 

Natuurlijk is er grote vreugde onder hen allen. Maar waarom is er onder hen maar één die op 

het idee komt dat die priester wel even kan wachten, laten we eerst even Jezus gaan, 

bedanken. Mogelijk heeft hij het ook voorgesteld aan zijn collega’s die er echter niet in mee 

zijn gegaan. Hij gaat dus eerst alleen terug naar Jezus, valt voor Hem neer terwijl Hij met 

luide stem God verheerlijkt en Jezus bedankt. Zou hij de relatie tussen Jezus en God de Vader 

begrepen hebben? 

 

Maar de Heer Jezus is duidelijk teleurgesteld over het gebrek aan dankbaarheid. Vaak hebben 

we de neiging om te denken: “Wat maakt dat de Heer nu uit, een beetje minder dankbaarheid, 

Hij is zo groot en machtig?”. Maar wie dat zegt geeft daarmee aan Zijn God niet goed te 

kennen. Onze God heeft, menselijker wijs gezegd, een gevoelig hart en het doet Hem verdriet 

als Hij niet de dank krijgt die Hem toekomt. Gelukkig is God ook goed voor de ondankbaren 

en bozen  (Luc. 6:35). 

 

Een dankbare houding is niet alleen goed naar God toe, het is ook goed voor anderen 

(dankbare mensen zijn ook prettige mensen) voor jezelf . De Bijbel geeft ook een voorbeeld 
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van een koning, Hizkia, die genezing van God ontving maar die tekort schoot in 

dankbaarheid: 

 

2 Kron. 32:25  Maar Jechizkia schoot te kort in dankbaarheid voor de weldaad, hem 

bewezen, want hij werd hoogmoedig, zodat er toorn kwam te rusten op hem, op Juda en op 

Jeruzalem.  

 

Dankbaarheid is een adequaat tegengif tegen hoogmoed. Dankbaar zijn en blijven dat God je 

genezen heeft en nog meer dat Hij je gered heeft. Het zal u bewaren voor een hoogmoedige 

houding tegenover anderen maar ook tegenover God zelf, zo van, God mag wel blij zijn dat 

hij mij in Zijn team heeft. 

 

Als u de brieven van Paulus leest dan moet u er eens opletten dat bijna al zijn brieven aan de 

gemeenten een begin hebben waarin dank aan God wordt gebracht (een notoire uitzondering 

is de Galatenbrief). Neem bijv. de brief aan de Korintiërs: 

 

1 Kor. 1:4  Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus 

Jezus geschonken is; 

5  want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, 

 

En als je dan later leest wat er allemaal mis is. Ik denk dat veel christenen (als ze Paulus 

waren) liever begonnen waren met zoiets als: Help Heer, die gemeente te Korinte. Hoe moet 

dat allemaal? God heeft een groot hart voor onze problemen, maar eerst: Dank! Vroeger werd 

mij nogal eens de tekst voorgehouden: 

 

1 Tes. 5:18  dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 
 

72.6 Uw geloof heeft u behouden 
 

Keren we weer terug naar de genezen en dankbare melaatse.  De Heer Jezus heeft tot hem 

gezegd: 

 

19  Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden 

 

Het Griekse werkwoord dat correspondeert met behouden kan ook  ‘genezen’ betekenen. Wat 

is hier nu bedoeld? Persoonlijk geloof ik hier allebei. De Samaritaan werd door zijn geloof 

gered, maar ook door zijn geloof genezen. Redding ontvangt ieder mens die zijn vertrouwen 

(geloof) op de Heer Jezus stelt, de genezing van ons lichaam kan ook plaatsvinden in dit 

leven. Maar ook als dit niet gebeurt dan mogen we weten dat de verloste mens een nieuw  en 

volmaakt lichaam ontvangt bij de wederkomst van de Heer Jezus.  

 

Laten we zo dankbaar zijn voor de geweldige toekomst die God voor ons heeft. De 

voorwaarde is wel dat we een discipel van Jezus blijven! 
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073. Luc. 17:20-17:37 Die grote dag   

 

73.0 Inleiding 

 

De vraag van de Farizeeën (er is geen reden om hier een valstrik achter te zien) heeft blijkbaar 

te maken met de komst van het Messiaanse Rijk hier op aarde en deze gebeurtenis ligt ook nu 

nog steeds in de toekomst. Na Zijn wederkomst zal de Heer Jezus Zijn Koninkrijk gaan 

vestigen op aarde. In Zijn antwoord op hun vraag (wanneer het Koninkrijk komen zou) 

antwoordt  Jezus dat het niet op waarneembare wijze komt. Er zal niet ineens een politieke 

beweging komen of een bepaald grondgebied zijn dat te maken heeft met het Koninkrijk van 

God. Het Koninkrijk van God is namelijk verbonden met de persoon van de Heer Jezus zelf 

en in die zin ook binnen in u d.w.z. onder u (GNB) of binnen uw bereik (NBV).  

 

Het ‘binnen in u’ is ook weleens opgevat als ‘in uw hart’. Nu is daar wel iets voor te zeggen. 

Als we wederomgeboren zijn dan woont de Heilige Geest in ons en in die zin is ook het 

Koninkrijk van God in ons. Maar de Heer Jezus spreekt hier in eerste instantie tot de 

Farizeeën en we kunnen toch moeilijk aannemen dat deze al wedergeboren waren. Daarom is 

‘onder u’ een betere vertaling. Met Zijn eerste komst naar de aarde werd ook het Koninkrijk 

van God manifest en later werd dit, in zekere zin voortgezet door de komst van de andere 

Trooster namelijk: de Heilige Geest. Nu is het onzichtbare Koninkrijk inderdaad onder ons, 

maar als Jezus terugkomt zal het ook een politiek Koninkrijk op aarde worden.   

 

73.1 Moeilijke tijden voor de discipelen 

 

De Heer richt zich nu tot Zijn discipelen en Hij maakt duidelijk dat er moeilijke tijden voor 

hen zullen aanbreken. In feite richt de Heer zich hier tot de discipelen van alle tijden. 

 

Maar wat wordt er bedoeld met  ‘één van de dagen van de Zoon des Mensen’. Gezien het 

vervolg moeten we waarschijnlijk denken aan een situatie dat de Heer Jezus weer zichtbaar 

aanwezig is op aarde. Dus op de dag van de wederkomst of daarna. Juist in moeilijke tijden 

kun je erg verlangen naar de persoonlijke aanwezigheid van de Heer Jezus hier op aarde 

omdat je weet dat Hij uiteindelijk orde op zaken zal stellen.  

 

Het merendeel van de discipelen zal de komst van de Heer Jezus niet tijdens hun leven 

meemaken. Wel zullen er vele verleiders komen die mensen zullen wijsmaken dat de Messias 

al hier of daar gekomen is. Zijn komst zal echter zijn als de bliksem: onverwacht en voor 

iedereen zichtbaar.  

 

73.2 Maar eerst…. 

  

Aan de komst van de Heer Jezus zou in ieder geval Zijn lijden en verwerping voorafgaan. Het 

zou dus in ieder geval geen komst zijn op korte termijn. Er staat ook dat Hij verworpen zou 

worden door dit mensengeslacht. Het lijkt me dat de Heer Jezus hier wijst op Zijn ongelovige 

volks- en tijdgenoten, hoewel heden ten dage er ook sprake is van verwerping van Jezus en 

wel in het bijzonder in de westerse wereld. Zijn volksgenoten verwachtten echter een 
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triomferende Messias en ze begrepen niet dat Hij eerst een lijdende Messias moest zijn om de 

prijs voor de zonden der wereld te betalen. Ze hadden het echter kunnen weten als ze Jesaja 

53 goed bestudeerd hadden. 

 

73.3 Gewone menselijke bezigheden 

 

Er gaat natuurlijk wel meer vooraf aan de komst van de Heer Jezus. In Zijn bekende 

eindtijdrede in Matteüs 24 noemt de Hij ook een aantal gebeurtenissen op die voorafgaan aan 

Zijn komst. In dit gedeelte noemt Hij verder geen bijzondere gebeurtenissen. Hij heeft het 

over de dagen van Noach en over de dagen van Lot en Hij verwijst dan naar gewone 

menselijke bezigheden (eten, drinken, kopen, verkopen, huwen) die toen plaatsvonden en nu  

weer plaatsvinden en op zich zeker niet verkeerd of zondig zijn. Het probleem is echter dat 

mensen zo in beslag genomen worden door deze zaken dat ze geen benul hebben van hun 

zonden en een naderend oordeel. Ondanks de waarschuwingen van Noach en ondanks de 

voorbede van Abraham werden slechts heel weinigen gered voor het oordeel. Zo is het ook 

weer heden ten dage. Nu zijn er vele predikers der gerechtigheid  maar hun stem wordt (in het 

bijzonder in de westerse wereld) te weinig echt gehoord. 

 

73.4 De dag van de Zoon des Mensen 

 

Vers 30 spreekt over de dag van de Zoon des Mensen (evenals vers 24) terwijl vers 26 het 

heeft over de dagen van de Zoon des Mensen. De laatste uitdrukking heeft vooral betrekking 

op de tijd in de buurt van Jezus wederkomst (evenals de dagen van Noach betrekking hebben 

op de dagen van het bouwen van de ark en de hierna volgende zondvloed)  terwijl ‘de dag’ 

zelf betrekking lijkt te hebben op de dag van de wederkomst zelf. Toch vraag ik me af of met 

’dag’ hier een letterlijke dag bedoeld is. Een dag kan ook een bepaalde periode betekenen 

waarin allerlei gebeurtenissen plaats hebben. Denk hierbij bijv. aan de dag van Christus (Fil. 

1:10). Het lijkt me ook niet goed denkbaar dat je als christen nog aan je huisraad denkt als de 

Heer Jezus zich op een letterlijke dag openbaart bij Zijn wederkomst. Bovendien is dit in 

strijd met de opname van de gemeente (1 Tes. 4:16 en 17). Nee, met de dag lijkt eerder een 

periode bedoeld, zeer dicht bij de wederkomst waarin de eindtijdoordelen, zoals beschreven in 

Opb. 6-19, openbaar worden terwijl de periode zelf uitloopt op de wederkomst (Opb. 19:11). 

De druk op de mensen en in het bijzonder op de christenen zal dermate groot worden dat van 

de laatstgenoemde groep een aantal de prijs niet meer willen betalen en uit lijfsbehoud het 

geloof verzaken. Mogelijk moeten we hier ook denken aan de dwaze maagden die geen 

reserve olie bij zich hadden. Ze hadden niet gespaard voor kritieke tijden en toen de koning 

eraan kwam was er geen gelegenheid meer om nog op tijd olie te verkrijgen. Verder moeten 

we ook denken aan: 

 

1 Tes. 5:3  Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust (commentaar: eten, drinken, huwen), 

overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen 

geenszins ontkomen. 

 

In de  tabel op de volgende bladzijde is het één en ander nog eens schematisch weergegeven: 
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De les voor ons is dat we ons geestelijk gereed moeten maken voor moeilijke tijden die zullen 

uitlopen op de wederkomst zodat we niet gaan opgeven als het moeilijk wordt. Nu hebben we 

nog tijd om een stevige relatie met de Heer te ontwikkelen. 

 

73.5 Aangenomen en achtergelaten 

 

De verzen 34, 35 en 36 spreken over aangenomen worden en achtergelaten worden. Degenen 

die (door de beproevingen) hun leven verloren hebben (de trouw aan Jezus hebben verzaakt 

om welke reden dan ook) zullen worden achtergelaten. Degenen die trouw gebleven zijn aan 

de Heer gaan Hem tegemoet in de lucht (1 Tes. 4:17). 

 

73.6 De gieren verzamelen zich bij het lichaam 

 

Tot nu toe hebben de discipelen Jezus aangehoord en nu stellen ze Hem de vraag: Waar? 

Waar zullen al die gebeurtenissen plaats hebben die te maken hebben met de komst van het 

Koninkrijk van God? Het antwoord van de Heer Jezus is wat raadselachtig. Hij noemt  nu 

geen bepaalde plaats maar Hij gebruikt het uit de natuur bekende kenmerk dat gieren zich 

verzamelen daar waar het dode lichaam is. De betekenis die we er waarschijnlijk aan moeten 

geven is dat het oordeel de geestelijk dode mensen zal treffen. Opvallend is dat ook in Opb. 

19:17-21 van een dergelijk oordeel gesproken wordt. Het lijkt me dat er hier zelfs een 

letterlijke betekenis aan verbonden moet worden. 

 

dagen dagen van Noach  (26) dagen van Lot (28) dagen van Zoon (26) 

bezigheden eten, drinken etc. eten, drinken etc. eten, drinken etc. 

dag Noach gaat in de ark (27) Lot uit Sodom (29) openbaring Jezus (30) 

loopt uit op zondvloed verdelging oordelen/wederkomst 
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074. Luc. 18:01-18:14 Gelijkenissen over gebed 
 

74.0 Inleiding 

 

De volgende twee gelijkenissen gaan allebei over gebed en staan alleen in Lucas. Verder lijkt 

de eerste gelijkenis meteen aan te sluiten op de voorgaande (Hij sprak een gelijkenis tot 

hen…) en er is dus een verband met de verwachting van het Koninkrijk Gods. Het doel van de 

gelijkenis is duidelijk aangegeven: Altijd bidden en niet verslappen. 

Verder lijken de gelijkenissen de afsluiting te zijn van het reisverslag van Lucas (9:51-18:14, 

zie hoofdstuk 56). Het parallelgedeelte van de verzen 15-17 vinden we ook in Mat. 19:13-15 

en Mar. 10:13-16. terwijl we in Mat. 19:1 lezen dat Hij uit Galilea vertrok, over de Jordaan 

ging en Judea binnenging terwijl we in Mar. 10:1 iets dergelijks lezen. 

 

74.1 De onrechtvaardige rechter 

 

De steden in Israël hadden rechters en van hen werd verwacht dat ze rechtvaardig en 

Godvrezend waren 1: 

 

Deut. 16:18  Rechters en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de HERE, uw God, u 

geven zal, naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. 

 

Als Josafat, bij zijn hervormingen, de rechters van het land toespreekt, zet hij: 

 

2 Kron. 19:6  Tot de rechters zeide hij: Ziet toe, wat gij doet, want gij oefent de rechtspraak 

niet uit voor mensen, maar voor de HERE, die bij u is, als gij rechtspreekt. 

7  Nu dan, de schrik des HEREN zij over u; handelt nauwgezet, want bij de HERE onze God, 

is geen onrecht, geen partijdigheid noch aanneming van geschenken. 

 

Het is duidelijk dat de rechter uit de  gelijkenis zeker niet aan deze voorwaarden voldoet. Hij 

bekommerde zich niet om God en stoorde zich niet aan mensen. We hebben dus duidelijk te 

maken met een slechte rechter waarvan we verder mogen aannemen dat hij zijn beroep 

uitoefende voor het geld en dus ook gevoelig was voor omkoping.  

 

74.2 De weduwe 

 

In de stad was ook een weduwe, meestal was een weduwe arm en daarom zou deze rechter 

ook niet in haar geïnteresseerd zijn. Maar in de Bijbel hebben weduwen en wezen een 

speciale plaats bij God (Deut. 10:18, Psalm 68:5, Jak. 1:27). 

 

Deze weduwe heeft een tegenstander. Blijkbaar is haar op de een of andere manier onrecht 

aangedaan en nu probeert ze haar recht te halen bij deze rechter. In eerste instantie doet de 

rechter hier niets aan. De weduwe blijft echter aandringen en dan wordt het hem op een 

gegeven moment teveel zodat hij haar toch recht verschaft. Anders zou hij weleens een klap 

in zijn gezicht kunnen krijgen (letterlijk staat er: opdat niet aan einde komende zij onder het 

oog slaat mij) en dat is in het Midden-Oosten een grote belediging. 
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74.3 Een groot contrast 

 

In deze vergelijking speelt het contrast een belangrijke rol. Als de onrechtvaardige rechter al 

recht verschaft voor degene die daarom vroeg, hoeveel temeer zal God, de rechtvaardige 

Rechter, recht verschaffen aan zijn uitverkorenen (dat zijn de gelovigen). Er staat zelfs dat Hij 

spoedig (!) recht zal verschaffen aan degenen die nacht en dag tot Hem roepen. Hij laat hen 

niet wachten (!). 

 

74.4 De praktische betekenis van deze gelijkenis 

 

De grote vraag is natuurlijk wat de praktische betekenis is van deze gelijkenis en in het 

bijzonder ook van het laatste vers. Eigenlijk is in vers 1 het doel van de gelijkenis al 

aangegeven: volhouden in je gebedsleven. We zijn het er allemaal wel over eens dat: 

 

 God onze informatie niet nodig heeft (Mat. 6:8), dat is dus zeker niet het doel van 

bidden. 

 God niet onwillig is om onze gebeden te verhoren en dat Hij overgehaald moet 

worden tot onze standpunten.  Een dergelijke gedachte is helemaal in strijd met het 

karakter van God (Psalm 65:2). Wel is het zo dat zonde een gebedsverhindering is 

(Jes. 59:1 en 2) en eerst beleden moet worden om de relatie met God te herstellen. 

 

Waarvoor moeten we dan wel bidden? Een klassiek antwoord is:”Omdat God het zegt”. 

Hoewel dit juist is stelt het de echte vrager toch niet tevreden.  

 

Persoonlijk geloof ik dat het hoofddoel van het gebed is: de relatie met God. Dat is 

tegelijkertijd ook het hoofddoel waarvoor we geschapen zijn (en herschapen in Christus 

Jezus). Het gebed is bij uitstek het communicatie-kanaal met God. Door het gebed leren we 

Hem beter kennen en leren we ook Zijn stem te verstaan. Omgekeerd geldt dat niet, immers 

Hij heeft een volkomen kennis van elk mens. Gebed verandert ons, we gaan meer op Jezus 

lijken.  De Vader zoekt waarachtige aanbidders, in geest en waarheid (Joh. 4:23). Paulus 

schrijft aan de Thessalonicenzen: 

 

1 Tes.5:17  bidt zonder ophouden, 

 

Wat water is voor de vis, is het gebed voor de christen, hij kan niet zonder. In zekere zin is 

gebed ook geestelijk ademhalen. Het is de levenslijn met God en hoewel hij onze noden kent, 

moeten we Hem toch vragen erin te voorzien. 

 

Een krachtig gebedsleven doet ons ook in geloof groeien, maar ook omgeleerd. Als we 

groeien in geloof zal ook ons gebedsleven krachtiger worden. We zullen steeds grotere dingen 

van God mogen verwachten als we Hem ook beter leren kennen: 

 

Psalm 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 

 

Als we ons verlustigen in de HERE dan kan Hij ook gemakkelijker onze gebeden verhoren 

omdat Zijn wensen dan onze wensen worden en omgekeerd.  
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Kortom het gebed is een geweldig middel om te groeien in de relatie met God. 

 

Een beetje moeilijk is dat er staat dat God de uitverkorenen spoedig recht zal verschaffen (8). 

Nu is het bijbelse ‘spoedig’ wel iets anders dan wat wij er doorgaans onder verstaan. In het 

één na laatste vers van de Bijbel staat: 

 

Opb. 22:20: Ja, Ik kom spoedig! 

 

Maar dat is inmiddels zo’n tweeduizend jaar geleden opgeschreven. Een dag is bij de Here als 

duizend jaar en duizend jaar als één dag. Vele vervolgde christenen zijn gestorven zonder dat 

hen hier op aarde recht is verschaft. Maar het zal wel alsnog gebeuren, maar dan op Gods tijd! 

 

Het laatste deel van vers 8 roept vragen op. Als Jezus wederkomt dan zal Hij natuurlijk geloof 

op aarde vinden, daar is geen twijfel over. Maar toch staat het hier als een vraag, met andere 

woorden: er wordt niet het gewone geloof tot de zaligheid bedoeld maar een ander ‘soort’ 

geloof en blijkens de context is dat het volhardende geloof (zoals bij die weduwe die niet 

opgaf). Helaas komt dat in de meeste vertalingen niet tot uitdrukking. Enkele vertalingen   

waarin dat wel tot uitdrukking komt zijn hieronder gegeven: 

 

8 Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? (NKJV) 

 

8   Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal 

Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’ (WV95) 

 

8 I tell you that He will swiftly grant them justice. Nevertheless, when the Son of Man comes, 

will He find that faith on earth? (HCSB)  

 

74.5 De Farizeeër en de tollenaar 

 

De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar sluit hierop aan. We weten niet hoeveel tijd er 

verlopen is tussen beide gelijkenissen  maar het is mogelijk dat de Heer Jezus ze kort na 

elkaar heeft uitgesproken. Het is zelfs waarschijnlijk dat de laatste gelijkenis is uitgesproken 

in de aanwezigheid van Farizeeën. Het doel van de gelijkenis doet dit wel vermoeden, de 

gelijkenis wordt immers gesproken met het oog op de vermeende rechtvaardigheid van 

sommigen (in het bijzonder de Farizeeën) terwijl op anderen neergekeken werd.  

 

Om het één en ander te verduidelijken neemt Jezus als voorbeeld twee mensen die gemeen 

hebben dat ze beiden naar de tempel gaan om daar te bidden. Dat was niet ongewoon in die 

tijd. Men ging naar de tempel voor het brengen van offers, voor het ontvangen van onderwijs 

maar ook voor persoonlijk gebed. Hoewel in principe overal tot God gebeden kan worden was 

de tempel toch wel de plaats waar Gods aanwezigheid verwacht werd. 

 

Nu was er wel een groot verschil tussen deze twee tempelgangers. De Farizeeër behoorde tot 

de geestelijke leidslieden van die tijd en deze waren in het algemeen gerespecteerd bij het 

volk om hun vroomheid. De Farizeeër in deze gelijkenis etaleert in zijn gebed ook duidelijk 

zijn ‘verdiensten’. Hij dankt God dat hij niet zo is als de andere mensen en daarbij noemt hij 

onrechtvaardigen, rovers, echtbrekers en ook deze tollenaar (11). Hij doet nog meer dan de 

wet van Mozes heeft voorgeschreven. Hij vast tweemaal per week terwijl de wet maar één 

vastendag per jaar voorschrijft namelijk de Grote Verzoendag (Lev. 16:29). Hij geeft tienden 
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van al zijn inkomsten terwijl de wet alleen de tienden van de opbrengst van het gewas (Deut. 

14:22) voorschreef. Kortom: een perfecte uiterlijke gerechtigheid. De tollenaars daarentegen 

stonden bij het volk slecht bekend. Ze haalden de belasting op voor de Romeinse bezetter 

maar vorderden dikwijls meer dan billijk was. Het waren dus vaak oplichters en de tollenaar 

in deze gelijkenis zal hierop geen uitzondering zijn geweest.    

 

74.6 Beiden hebben rechtvaardiging nodig 

 

We lezen in vers 14 dat de tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging in tegenstelling met de 

Farizeeër. Duidelijk is dat de tollenaar zich van zijn zonden bewust was. Hij heeft een 

nederige houding naar God toe en vraagt God om genade. Hij stond van verre (hij durfde het 

eigenlijke heiligdom, het heilige met het heilige der heiligen, niet eens te naderen en hij sloeg 

zich op de borst (uiting van berouw of verdriet). Maar God hoorde en hij ontving vergeving 

en ging gerechtvaardigd naar huis. Natuurlijk zal hij met zijn criminele praktijken hebben 

moeten stoppen. 

 

Maar, wat was er mis met de Farizeeër? Mocht hij niet dankbaar zijn dat hij geen rover etc. 

geworden was? Zeker wel! Was het verkeerd dat hij meer deed dan de wet van Mozes 

voorschreef? Zeker niet! Wat was er dan bij hem fout in de ogen van God waardoor God niet 

hoorde en hij onveranderd naar huis ging? Je kunt hier verschillende antwoorden geven, maar 

één van de antwoorden die het kernachtig omschrijven is: 

 

Hij was het besef kwijtgeraakt (of heeft het nooit gehad) dat hij net zo goed Gods genade 

nodig heeft als die arme tollenaar.  

 

Hij vertrouwde op zijn eigen gerechtigheid en keek neer op anderen. Waar had hij nog 

vergeving voor nodig? Hij deed toch alles goed, God mocht wel blij met hem zijn. 

 

Deze Farizeeër liet zien dat hij geen inzicht had in wat zich achter de coulissen afspeelt, hij 

had geen inzicht in zijn eigen innerlijke leven. Hij besefte zijn geestelijke hoogmoed niet, zijn 

behoefte aan eer van mensen, zijn onreinheid, zijn onafhankelijke houding ten opzichte van 

God etc. 

 

Het is opvallend dat de zaligsprekingen in de bergrede (Mat. 5:1-7:29) beginnen met: 

 

Mat. 5:1 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 

 

Armen van geest zijn degenen die zich echt afhankelijk weten van Gods genade. Zij kunnen 

door Gods genade leven volgens de grondwet van het Koninkrijk (de bergrede). Deze 

Farizeeër was zeker geen arme van geest en kon daarom ook Gods genade niet ontvangen. 

 

74.7 Hoe ontstaat deze verkeerde houding? 

 

Hoe ontstaat zo’n verkeerde houding als die van de Farizeeër? Je zou natuurlijk kunnen 

zeggen dat deze man niet wedergeboren was en dan kun je zoiets verwachten. Maar is het ook 

mogelijk dat bij een echt christen een dergelijke zondige houding ontstaat?  
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Ik denk dat zoiets wel degelijk mogelijk is. De Galaten-christenen waren in de Geest 

begonnen en dreigden te eindigen in het vlees. Kijk, de normale conditie voor een christen is 

dat hij niet meer in de zonde leeft. Zijn oude mens is gestorven en begraven in het watergraf. 

Wel kan zijn vlees (zondige natuur) nog trachten zich te doen gelden. Maar door de Geest 

kunnen we het vlees overwinnen. Paulus schrijft in Rom.8:13: 

 

Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de 

werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 

 

Een voorbeeld. Iemand zegt iets gemeens tegen mij. Mijn vlees zet me aan om met lik-op-

stuk te reageren. De Geest zal mij aanzetten tot een zachtmoedige respons (of misschien wel 

helemaal  geen). Wat kies ik? Als ik het eerste kies dan zondig ik. Als ik voor het tweede kies, 

dan ga ik in de ogen van de wereld misschien af, maar ik zondig niet en Gods vrede blijft in 

mij. 

 

Persoonlijk geloof ik dat de meest voorkomende reden waardoor christenen hoogmoedig 

worden (of algemener: gaan zondigen) is dat ze de relatie met God gaan verwaarlozen. Geen 

tijd meer voor gebed en meditatie over het woord. De Heilige Geest krijgt geen gelegenheid 

meer voor correctie en dan dreigt het gevaar van verharding (Heb. 3:13).  

 

Hoogmoedig kunnen we ook worden door (geestelijke) ‘successen’. God gebruikt je in de 

genezingsbediening of ook om veel mensen tot Hem te brengen. Je staat bekend als een goed 

spreker of als een aantrekkelijke aanbiddingsleider. Er is niets op tegen om zegen te 

ontvangen van God en we mogen ook zegen verwachten als we Jezus zijn toegewijd. Maar als 

we de zegen gaan toeschrijven aan eigen bekwaamheid dan worden we hoogmoedig en gaan 

neerzien op anderen die minder ‘succesvol’ zijn. In Psalm 84:11 staat: 

 

de HERE geeft genade en ere; 

 

maar er is eerst genade nodig om goed met ‘ere’ te kunnen omgaan. Moge de Heer ons ware 

nederigheid leren. 

 

 
Verwijzingen 

 

1 StudieBijbel, Luc. 18:2, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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075. Mat. 19:01-19:15 Echtscheiding, kinderen 
 

75.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus vertrekt hier uit Galilea en gaat hier via het overjordaanse Perea naar het 

gebied van Judea. Dat betekent dat Hij Samaria vermijdt. Qua chronologie is hier een 

probleem. Vers 1 suggereert dat Jezus na de woorden uit Mat. 18 (over vergeving) uit Galilea 

vertrekt en Perea binnengaat. Maar in Lucas 17 wordt ook over vergeving gesproken en dat 

lijkt te corresponderen met de woorden uit Mat. 18 en hier wordt pas na Luc. 18:14 Galilea 

verlaten (zie vorige hoofdstuk). Met andere woorden: de woorden uit Mat. 18 zijn dan niet de 

laatste woorden in Galilea. Mogelijk is de volgorde in Lucas niet geheel chronologisch. 

 

Matteüs vermeldt dat velen Hem volgden en Hij (blijkbaar velen) daar (in Judea) genas. In 

Marcus 10:1 staat dat Hij hen (zoals gebruikelijk) weer leerde. Bij de Heer Jezus gingen beide 

bedieningen dikwijls samen. 

 

75.1 Verzoeking door de Farizeeën 

 

In Judea zou de Heer weer meer tegenstand ontmoeten. Er staat dat de Farizeeën tot Hem 

kwamen met een vraag. Het is echter geen gewone vraag, maar een vraag om Hem te 

verzoeken. Ze probeerden Hem dus op een woord te vangen teneinde Hem te kunnen 

aanklagen. Mogelijk waren deze Farizeeën gezonden vanuit Jeruzalem. 

 

75.2 Mag een man zijn vrouw wegzenden? 

 

De vraag van de Farizeeën aan Jezus is of een man zijn vrouw mocht wegzenden om allerlei 

redenen. Nu bestonden hier twee belangrijke meningen hierover. Rabbi Hillel had hier een 

hele ‘ruime’ mening over. Het laten aanbranden van het eten of het in huis zo luid spreken dat 

de buren het konden horen kon al een reden zijn om je vrouw weg te zenden. Rabbi Shammai 

had een veel striktere opvatting. Bij Hem was alleen onreinheid of overspel een reden om je 

vrouw weg te zenden. Dus welke kant de Heer ook koos, Hij zou altijd een groep mensen 

tegen zich krijgen. 

 

75.3 De Heer Jezus wijst terug naar het begin 

 

Om de strikvraag te ontwijken wijst de Heer Jezus terug naar het begin. Hij laat zien dat God 

het huwelijk bedoeld heeft als een, in principe, onverbreekbare eenheid tussen één man en één 

vrouw. De man vormt met zijn vrouw een geestelijke en lichamelijke eenheid (ze beschikken 

over elkaars lichaam met als climax de seksuele vereniging waardoor ze tot één vlees zijn). 

Zo heeft God het vanaf het begin der schepping voor elk huwelijk bedoeld. De mens is 

daarom niet gerechtigd om de huwelijksband, zoels God die bedoeld heeft, te verbreken. 

Onnodig te zeggen is dat hier al snel van afgeweken werd. De eerste keer dat we hierover 

lezen we is al bij Lamech (Gen. 4:19).  
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75.4 De scheidbrief 

 

De Farizeeën denken nu Jezus ‘klem’ te hebben want hoe kan in de wet van Mozes (die ook 

van God komt) een scheidbrief (Deut. 24:1-4) aan een weggezonden vrouw gegeven worden 

als God het huwelijk als een, in principe, onverbreekbare eenheid bedoeld ?  De Heer Jezus 

maakt dan duidelijk dat God dit alleen maar heeft toegelaten (en niet geboden) vanwege de 

weerbarstige praktijk. Door de scheidbrief    kreeg een weggezonden vrouw de mogelijkheid 

om te hertrouwen (het was het bewijs dat ze een man had toebehoord en ze kon dan niet 

beschuldigd worden van hoererij). God had echter het wegzenden nooit bedoeld. 

 

75.5 De enig toegestane reden 

 

Vervolgens stelt de Heer Jezus dat de enig toegestane  reden om je vrouw weg te zenden 

hoererij is (9). Als je je vrouw wegzendt om een andere reden en je trouwt een ander dan 

pleeg je echtbreuk. De Heer Jezus maakt hier dus duidelijk dat de enig toegestane reden voor 

echtscheiding hoererij is. Er staat niet dat je dan moet scheiden, het herstel van het huwelijk is 

zeker een betere optie maar in de praktijk niet altijd haalbaar.  

 

Natuurlijk blijven er vragen. Wat moet je als je partner een gedrag gaat vertonen (bijv. 

agressie) waardoor samenleven redelijkerwijs niet meer mogelijk is. Vroeger was scheiding 

van tafel en bed een optie, maar tegenwoordig gaat dit na een zekere tijd juridisch over in 

echtscheiding. Mag je de huwelijksband verbreken als de situatie onhoudbaar is geworden 

(ook al is er geen sprake van hoererij)? De uitspraak van de Heer Jezus lijkt het niet toe te 

laten, maar de praktijk is weerbarstig.  

 

Een andere vraag is of de onschuldige partner na een bijbels legitieme echtscheiding het recht 

heeft om te hertrouwen. Sommigen leggen inderdaad Mat. 19:9 zo uit. Anderen zien hier niet 

een legale mogelijkheid in om te hertrouwen. De meningen hierover zijn verdeeld. 

Persoonlijk neig ik ernaar om de hertrouwmogelijkheid open te laten. 

 

75.6 Die het vatten kan, die vatte het 

 

Het lijkt erop dat het gesprek nu thuis wordt voortgezet (Mar. 10:10). Als het bijna niet 

mogelijk is om je vrouw weg te zenden (behalve in geval van hoererij) dan is het, naar de 

mening van de discipelen, ook niet raadzaam om te trouwen. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat het in de Joodse maatschappij van die tijd hoogst ongebruikelijk was om niet te trouwen. 

De Heer Jezus geeft nu een verrassend antwoord dat er op neerkomt dat het huwelijk een gave 

van God is en dat niet iedereen die gave heeft ontvangen. De betekenis van vers 19:11b is niet 

zozeer dat niet iedereen het begrijpt maar dat niet iedereen er geschikt voor is (letterlijk: er de 

ruimte voor heeft). Wie hebben er dan wel de ruimte voor? Alleen zij, die deze gave (van het 

huwelijk) van God hebben ontvangen. 

 

Hier komen natuurlijk ook weer vragen naar voren. Heeft iedereen die getrouwd is dan ook de 

gave van het huwelijk? Dat lijkt me zeker niet het geval en dat betekent dan dat ze beter niet 

hadden kunnen trouwen. Omgekeerd zullen er ook ongetrouwden zijn die beter wel hadden 

kunnen trouwen. Maar ongetwijfeld is het Gods bedoeling dat ieder zou leven 

overeenkomstig zijn/haar gave. 
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Vervolgens noemt de Heer Jezus drie groepen van ‘gesnedenen’. De volgende vertaling is van 

de GNB, we geven die met commentaar: 

 

Mat. 19:12  Er zijn mensen die niet kunnen trouwen, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn 

(commentaar: bijv. een handicap waardoor van het huwelijk moet worden afgezien). Er zijn 

er die niet kunnen trouwen, omdat ze door mensen voor het huwelijk ongeschikt zijn gemaakt 

(commentaar:de echte ontmanden). Maar er zijn er ook die van het huwelijk afzien met het 

oog op het hemelse koninkrijk. Laat wie dat kan, ervoor openstaan.’ 

 

Voorbeelden van bijbelse personen die van het huwelijk afzagen ter wille van het Koninkrijk 

van God zijn Jezus en Paulus. De laatste noemt de gave van het ongehuwd zijn in 1 Kor. 7:7: 

 

Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn 

bijzondere gave, de een deze, de ander die. 

 

75.7 Jezus zegent de kinderen 

 

Jezus en zijn discipelen zijn nog steeds thuis (Mar. 10:10) maar nu komen ouders tot Hem 

met hun kinderen (Matteüs gebruikt hier ‘paidia’ evenals Marcus (10:13), maar Lucas 

gebruikt hier ‘brephe’(18:13) dat is het woord voor babytjes). We nemen aan dat zowel kleine 

kinderen als babytjes met hun ouders bij Jezus kwamen. Het brengen van kinderen naar de 

synagoge om door de geestelijken gezegend te worden was trouwens niet ongewoon. Maar 

dat ze nu bij Jezus ‘thuis’ komen betekent dat ze Hem zeer respecteren. 

 

De discipelen menen echter dat dit niet ‘passend’ is en er staat zelfs dat ze hen (dat is die 

ouders) bestraften. Ze waren blijkbaar alweer Mat. 18:3 en 4 vergeten. Maar de Heer Jezus 

kijkt heel anders naar de kinderen dan de discipelen. In Mar. 10:14 lezen we dat Hij het Zijn 

discipelen zeer kwalijk nam dat ze de kinderen wilden verhinderen tot Hem te komen. Hij 

zegt dat voor ‘zodanigen’, dus voor de kinderen en degenen die dezelfde ontvankelijke 

houding hebben, het Koninkrijk der hemelen is. Daarna legt Hij de kinderen de handen op en 

vertrok vandaar. Marcus vermeldt dat Hij ze omarmde en zegenend hen de handen oplegde. 

Ze komen zo onder de zegen van God ook al zijn het nog geen echte discipelen.  

 

75.8 De parallelgedeelten in Mar. 10:1-16 en Luc. 18:15-17 

 

Mar. 10:1-12 komt grotendeels overeen Mat. 19:1-9. Matteüs noemt nog verschillende 

‘gesnedenen’ terwijl Marcus in vers 12 ook nog de echtbreuk van de vrouw noemt als zij haar 

man verlaat. Lucas heeft hier geen parallel. 

 

In het gedeelte over het zegenen van de kinderen hebben zowel Marcus als Lucas de 

waarschuwing om het Koninkrijk Gods te ontvangen als een kind (Mar. 10:15 en Luc. 18:17) 

omdat men anders het Koninkrijk niet binnengaat.  
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076. Mat. 19:16-19:30 Rijkdom en discipelschap  
 

76.0 Inleiding  

 

Vaak is er bij (rijke) gelovigen een spanningsveld tussen rijkdom en discipelschap. Op de één 

of andere manier lijken de twee niet goed samen te gaan. Ik herinner me nog goed dat het 

boek van Ron Sider in 1978 verscheen: ‘Rich Christians in an age of hunger’. Dat deed in die 

tijd veel stof opwaaien want: Hoe kun jij als christen rijk zijn (en vergeleken met wereldse 

gemiddelden zijn veel westerse christenen rijk) terwijl er nog zoveel armoede en zelfs honger 

in de wereld is? Ongetwijfeld heeft het boek destijds veel christenen gewetensproblemen 

bezorgd, waarbij ik in het midden laat hoe terecht dat is. 

 

In de cultuur van het NT werd rijkdom duidelijk als een zegen van God beschouwd.  In Deut. 

28 worden in de eerste veertien verzen een opsomming gegeven van de zegeningen die Israël 

zou  ervaren als ze de geboden van God in acht namen. Bij de voorwaarden hoorde heel 

duidelijk: Het aandachtig luisteren naar de stem van de HERE, uw God (Deut. 28:1). Rijkdom 

zou ongetwijfeld hun deel zijn geweest als ze God gehoorzaamden. Hier wordt rijkdom dus 

niet veroordeeld maar zelfs beloofd in geval van gehoorzaamheid.  

 

Nu kunnen we ons afvragen in hoeverre we de zegeningen (en vervloekingen) uit Deut. 28 

kunnen toepassen op onze cultuur, maar het is een feit dat rijkdom in de Bijbel nergens 

expliciet veroordeeld wordt (Zacheüs en Jozef van Arimatea waren ook rijk en in het OT 

Abraham en Job). Wel wordt er op verschillende plaatsen gewezen op het gevaar van de 

rijkdom en ook op het gevaar van de wens om rijk te willen zijn. Een belangrijk 

bijbelgedeelte hierover is 1 Tim. 6. Lees dan in het bijzonder de verzen 8 t/m 10 en de verzen 

17 t/m 19.  

 

In Mat. 19:16 en volgend lezen we over de ontmoeting van een rijk man met Jezus. Wat was 

nu eigenlijk zijn probleem en wat kunnen we er van leren? 

 

76.1 Wie was deze man? 

 

Wie was deze man die Jezus hier ontmoette. Alle drie de synoptische evangelisten vermelden 

deze geschiedenis, maar alleen Matteüs vermeldt hier dat hij ook jong was (20). Verder weten 

we uit Luc. 18:18 dat hij ook hooggeplaatst was, hij genoot dus in de toenmalige 

maatschappij een zeker aanzien. Verder is hij ook nederig genoeg om voor Jezus neer te 

knielen en Hem aan te spreken met goede Meester (Mar. 18:17). Ook vermelden de 

evangelisten nog dat hij rijk was. Hij voldoet dus in zekere zin aan het ideaalbeeld van de 

moderne mens: Je bent jong, je bent belangrijk en je hebt geld. Verder leefde deze man naar 

maatschappelijke maatstaven blijkbaar een keurig leven. Hij onderhield de geboden van God 

(naar eigen zeggen) blijkbaar van jongsaf aan (in ieder geval de geboden 5 tot en met 9 van de 

decaloog). Wat wil je eigenlijk meer? Waarom komt deze man bij Jezus? 

 

76.2 De vraag 
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Laten we eens kijken naar wat voor vraag hij aan Jezus stelt: 

 

16 Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven ?(NBG) 

 

De andere evangelisten plaatsen hier het ‘goede’ bij Meester en ook de HSV voegt hier 

‘goede’ aan Meester toe. Dit bespreken we verder niet. De vraag is echter waarom de 

jongeling deze vraag aan Jezus stelt. Hij deed al zoveel goeds (naar eigen zeggen). 

Persoonlijk geloof ik dat zijn geweten toch ergens knaagde (een heilzaam knagen). Ik doe dan 

wel veel goeds maar….. 

 

76.3 Het antwoord van Jezus 

 

Waarom antwoordt Jezus niet eenvoudig met: Stel je vertrouwen op Mij en je zult het 

eeuwige leven verwerven? Dat zou waarschijnlijk mijn (klassieke) antwoord geweest zijn en 

op zich is het ook een juist antwoord (zie ook Hand. 16:31). Maar ik geloof dat deze jongeling 

met dit antwoord niet goed uit de voeten had gekund. Waarom niet? 

 

76.4 Een belangrijke concurrent 

 

De liefde die deze jongeman voor God had, had een belangrijke concurrent: Zijn bezit en zijn 

geld. Hij zal dat zelf mogelijk niet goed beseft hebben en de Heer Jezus komt hem ook 

tegemoet in de situatie waarin hij zich bevindt. Hij zegt a.h.w. OK jongeling, je zegt dat je de 

geboden tot de naastenliefde gehouden hebt van jongsaf aan. Op zich is dat goed (ook al is de 

absolute standaard voor wat echt goed is: God). De Heer zegt helemaal niet dat hij dat op een 

huichelachtige wijze deed (zoals vaak bij de Farizeeën het geval was). In Mar. 10:21 staat ook 

dat Jezus hem lief kreeg. Eigenlijk schoot hij slechts in één ding tekort (zo formuleren Marcus 

en Lucas het) en Hij legt de vinger bij de zere plek: Geef je bezit op en volg Mij. Dan zul je 

volmaakt zijn (in de zin van: geestelijk volwassen). Die belangrijke concurrent van God moet 

weg!  

 

76.5 Een teleurstellende reactie 

 

Ik kan me de teleurstelling van deze jongeman wel voorstellen. Je bent gehecht aan wat je 

hebt en dan dit ineens opgeven? Voor hem was dit teveel gevraagd. Ik ga niet zeggen dat deze 

jongeling hierna voor eeuwig verloren ging, zoiets weet God alleen. Zeker is in elk geval dat 

hij het beste van God gemist zal hebben, maar mogelijk is hij behouden maar als door vuur 

heen. 

 

76.6 Wat moeten wij hiermee? 

 

Ik heb me afgevraagd wat ik met deze geschiedenis moet, het gaat immers om de toepassing! 

Het wordt nog lastiger als Jezus in vers 23 en 24 toch wel een zeer boute uitspraak doet. Hij 

benadrukt het zelfs: 
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24  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald 

dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. 

 

Een kameel door het oog van een naald, zoiets is onmogelijk (er is geen reden om te 

veronderstellen dat er niet letterlijk een kameel en letterlijk een oog van een naald bedoeld is). 

De uitdrukking is een opzettelijke overdrijving (hyperbool) om de grote moeilijkheid van iets 

aan te duiden. 

 

Maar goed, wat moet ik ermee? Het zal duidelijk zijn dat Jezus niet van elke (rijke) discipel 

verlangt dat hij al zijn bezittingen verkoopt. Zacheüs hoefde niet alles te verkopen en een 

aantal vrouwen dienden Jezus met hetgeen ze bezaten (Luc. 8:3). Wel worden we in het NT 

opgeroepen om innerlijk afstand te doen van onze bezittingen: 

 

Luc. 14:33  Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel 

kunnen zijn. 

 

76.7 Het hart is het probleem 

 

Iemand heeft eens gezegd: ”Het hart van het probleem is het probleem van het hart”. Als mijn 

liefde voor bezit een echte concurrent wordt van mijn liefde voor God dan ben ik in gevaar. 

De Heer Jezus zegt: 

 

Mat. 6:21  Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 

 

Daarom kreeg de jongeling ook de opdracht om af te zien van zijn schat. Zijn bezit zou een 

grote hinderpaal zijn om de Heer Jezus echt te volgen. Helaas ging de jongeling hier niet op 

in. 

 

76.8 Volmaakt 

 

Het woord volmaakt in vers 21 betekent niet zondeloos maar eerder: geestelijk volwassen. In 

het Grieks staat hier het woord  ‘teleios’ (te'-lā-os) en dat betekent: het doel bereikt. Hetzelfde 

woord wordt gebruikt in Mat. 5:48. Het geeft ook een volkomen toewijding aan. 

 

Het lijkt erop dat de Heer Jezus de  jongeling nog een keus laat: 

 

21 Indien u volmaakt wilt zijn.. 

 

De andere evangelisten formuleren het iets anders: 

 

Mar. 10:21 Een ding ontbreekt u….. 

 

Luc. 18:22  Nog een ding komt u tekort…… 

 

In zekere zin laat Jezus de jongeling ook de keus. Hij kan ervoor kiezen om de Heer 

halfslachtig of zelfs helemaal niet te volgen. God dwingt niemand, maar van Zijn kant zal Hij 

ernaar streven dat elke gelovige deze volmaaktheid heeft. 
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76.9 De toepassing voor ons allen 

 

Eigenlijk komt elke gelovige in zijn leven voor de keuze te staan: Wat heeft zijn/haar 

volkomen toewijding: God of iets anders? Zolang het nog ‘iets anders’ is, is er een probleem.  

 

Het OT noemt een koning, Amasja, die deed wat recht was in de ogen des HEREN, maar niet 

met een volkomen toegewijd hart (2 Kron. 25:7). We zien ook dat deze koning later grof in de 

fout gaat.  

 

Het is, geestelijk gezien, gevaarlijk om niet volkomen toegewijd te zijn en toch nog de één of 

andere ‘afgod’ te hebben. Het hoeft niet altijd om ‘slechte zaken’ te gaan. Zelfs je bediening 

voor de Heer kan je afgod worden. Je werk voor de Heer is dan belangrijker dan de Heer van 

je werk. 

 

Abraham had een volkomen toegewijd hart, maar hij moest dat wel laten zien toen God van 

hem vroeg zijn zoon (waar hij zo naar verlangd had en die hem ook beloofd was) te offeren. 

Pas toen Abraham deze bereidheid had getoond (hoewel Isaäk niet geofferd werd) kom God 

hem overvloedig zegenen (Gen. 22:16, 17). 

 

76.10 Een rijke kan het Koninkrijk Gods ingaan 

 

Is rijkdom een zegen van God? In de cultuur van die tijd dacht men zeker zo. Een rijke is een 

gezegende van God en die zal zeker ook het Koninkrijk binnengaan. Daarom waren ze zo 

verbaasd, ja zelfs verslagen, toen Jezus hen uitlegde dat het voor een rijke zo moeilijk is om 

Gods Koninkrijk binnen te gaan. Als een rijke dan al niet behouden is, wie dan wel? 

 

Rijkdom kan een zegen zijn van God als God de eerste plaats maar heeft. Een rijke (en hier in 

het westen zijn we, naar wereldse maatstaven, zeker niet arm) heeft een belangrijke 

concurrent als het gaat om de toewijding aan God. Maar bij God is alles mogelijk en ook een 

rijke kan, door Gods genade, komen tot wedergeboorte. Maar God moet zo vaak bijzondere 

dingen doen in het leven van een mens om hem/haar tot zich te trekken.  

Je hoort nog al eens: ‘Alles gaat toch goed, waar heb ik dan God voor nodig. Bovendien, ik 

doe geen vlieg kwaad en ik geef ieder het zijne! Ik ben een goed mens!’ God moet dan vaak 

in zo’n leven bijzondere dingen doen om de belangstelling voor Zijn Koninkrijk op te 

wekken. Door de Heilige Geest probeert Hij te laten zien dat het met zijn ‘goedheid’ nogal 

tegenvalt en soms tast Hij ook wat aardse zekerheden aan: je geld, reputatie, gezondheid etc. 

Dan gaan mensen vaak in hun ellende vragen naar God en zo kan Hij hun hart bereiken. Dat 

is genade van God, Hij kan ook de zondaar laten lopen! 

 

Mogelijk kunnen we zeggen dat deze genade ook werkzaam was in het leven van de rijke 

jongeling. Ondanks dat hij alles meehad voelde hij  toch blijkbaar een bepaalde onvrede in 

zijn leven. Helaas ging hij niet op Jezus aanwijzing in toen deze de vinger bij de zere plek 

legde. Er staat dat hij bedroefd heen ging. Laat ook ieder hier zijn/haar hart onderzoeken waar 

werkelijk onze toewijding ligt. 

 

76.11 Loon 
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Petrus (vaak haantje de voorste) aarzelt niet om naar het loon te vragen dat hen wacht omdat 

ze ‘alles’ (hoewel Petrus waarschijnlijk zijn huis en boot heeft behouden)  hebben 

prijsgegeven (in tegenstelling tot de rijke jongeling) en Jezus hebben gevolgd. De Heer Jezus 

wijst deze vraag niet van de hand zo van ‘dat zul je te Zijner tijd vanzelf wel zien’ maar Hij 

gaat er serieus op in.  

 

De evangelist Matteüs is hier het meest uitvoerig over. Wat wordt er bedoeld met ‘in de 

wedergeboorte’? Omdat de Heer hier spreekt over ‘de troon Zijner heerlijkheid’ (Mat. 25:31) 

moeten we aannemen dat  ‘de wedergeboorte’  begint bij de wederkomst van Christus en Zijn 

voltooiing vindt in de nieuwe hemel en aarde (Opb. 21 en 22). Het Millennium is hier dus bij 

ingesloten.  Nu wordt aan de twaalf discipelen (Judas uitgezonderd, hij werd vervangen) 

expliciet beloofd dat ze op twaalf tronen zullen zitten om over de twaalf stammen van Israël 

te regeren. Dit betekent dus dat ze regeren over het herstelde Israël en dat dit blijkbaar 

doorgaat tot in alle eeuwigheid. Er is geen reden om te veronderstellen dat het hier niet 

letterlijk over Israël gaat. 

 

In het volgende vers lezen we dat er een beloning is voor alle gelovigen en zelfs een hele 

ruime. Het eeuwige leven wordt er nog apart bij genoemd. We merken op dat het eeuwige 

leven begint bij de wedergeboorte (Joh. 17:3), maar het lijkt me dat hier het leven na de 

wederkomst van de Heer Jezus is bedoeld (de toekomende eeuw bij Marcus en Lucas).  

 

De tekst spreekt ook over meer terugontvangen. De beloning zal voor de verschillende 

gelovigen ook verschillend zijn, afhankelijk van de werken: 

 

Opb. 22:12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat 

zijn werk is. 

 

Het boek Daniël laat zien dat het de gelovigen zijn die geroepen zijn om te regeren hier op 

aarde: 

 

Dan. 7:18  daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij 

zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. 

 

Wat is de betekenis van het laatste vers: 

 

30  Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.? 

 

Het lijkt me dat het woordje  ‘maar’ de verbinding legt met het vorige vers. Er zal verschil 

zijn in beloning en wel in die zin dat vele ‘vooraanstaande’ gelovigen nu later een mindere 

beloning zullen ontvangen maar ook omgekeerd. Alleen God kent de harten van ieder mens 

en kent ook de mate van toewijding die een ieder aan de dag heeft gelegd. 

 

76.12 De parallelgedeelten in Mar. 10:17-31 en Luc. 18:18-30 

 

We wezen al op een paar verschillen.Marcus en Lucas hebben nog in resp. vers 18 en 19 dat 

Jezus zegt: Niemand is goed dan God alleen. Dit is des te opmerkelijker omdat Jezus zelf ook 

God is. Bedoeld wordt dat God de absolute maat is voor wat goed is en niet wat mensen in het 

algemeen onder ‘goed’ verstaan. 
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Verder zijn het Marcus en Lucas die bij het  terugontvangen ‘van akkers etc. nog expliciet 

vermelden: ‘in deze tijd’. Marcus noemt er ook nog ‘vervolgingen’ bij. 
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077. Mat. 20:01-20:16 Oneerlijke beloning? 
 

77.0 Inleiding 

 

De nu volgende gelijkenis lijkt aan te sluiten op wat Jezus zojuist gezegd heeft over het loon 

voor het volgen van Hem. In de NBG-vertaling eindigt hoofdstuk 19 praktisch op dezelfde 

manier als Mat. 20:16. De HSV-vertaling voegt hier nog de tekst toe over de geroepenen en 

de uitverkorenen (de HSV-vertaling van het NT en ook de SV-vertaling van het NT baseren 

zich op de ‘Textus Recuptus’, veel bijbelgetrouwe theologen beschouwen dit als de meest 

betrouwbare grondtekst voor het NT. De NBG-vertaling van het NT baseert zich op de 

‘Nestle-Aland’ grondtekst, deze zou meer wetenschappelijk verantwoord zijn). De vraag is 

welke geestelijk principe de Heer Jezus met deze gelijkenis wil uitdrukken. 

 

77.1 Arbeiders in de wijngaard 

 

De gelijkenis is op het eerste gezicht eenvoudig te begrijpen. Een heer des huizes gaat op een 

dag de markt op om arbeiders te huren voor het werken in de wijngaard. Hij doet dat op vier 

verschillende tijdstippen op de dag: 6 en 9 uur s‘-morgens en 3 en 5 uur s‘-middags. Met de 

eerste groep komt hij een loon overeen van één schelling (denarius). In die tijd was dit het 

gangbare dagloon van een arbeider. Met de andere groepen wordt de hoogte van het loon niet 

besproken, de heer belooft hen te betalen wat billijk is.  

Aan het einde van de dag wordt het loon uitbetaald en begonnen wordt met de laatste groep. 

Ieder van het ontvangt een schelling en dat mag heel royaal heten omdat ze maar ongeveer 

één uur gewerkt hebben. Als de eerste groep aan de beurt is dan rekenen deze 

vanzelfsprekend (vanuit menselijk oogpunt) op een hoger loon. Tot hun verbazing en ergernis 

ontvangen ook zij één schelling. Ze morren hierover tegen de heer omdat zij meer gedaan 

hebben en toch gelijkelijk beloond worden. De heer antwoordt hun dat hij hen niet 

onrechtvaardig behandelt. Ze waren het immers eens geworden over één schelling en het staat 

hem vrij de anderen hetzelfde te geven. Hij mag toch met het zijne doen wat hij wil. Is hun 

oog boos omdat hij goed is?  

 

Tot zover is alles wel duidelijk. De vraag is echter, zoals al gezegd, welk geestelijk principe 

de Heer Jezus hier aan de orde stelt. 

 

77.2 De betekenis van de gelijkenis 

 

De heer van de wijngaard is God. De arbeiders zijn de discipelen die de grote opdracht 

uitvoeren. Blijkbaar zijn er die veel en ook die weinig gearbeid hebben. Het eerste wat 

duidelijk moet zijn is dat de gelijkenis niet zegt dat de beloning voor elke discipel gelijk is. In 

de toekomende eeuw zal er duidelijk een verschil in beloning zijn. Dit blijkt duidelijk uit de 

gelijkenis van de ponden (Luc. 19:11-27), maar ook uit: 

 

Opb. 22:12  Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat 

zijn werk is. 
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Bovendien blijkt dat het zitten op twaalf tronen om de stammen van Israël van Israël te 

richten (Mat. 19:28) zeker niet voor iedereen is weggelegd. 

 

Een mogelijke betekenis is wel dat met het loon bedoeld is het loon van het eeuwige leven. 

De moordenaar aan het kruis kon niets meer doen voor het Koninkrijk Gods en toch ontving 

hij de beloning van het eeuwige leven evenzeer als bijv. Petrus, die vele jaren zijn Heer 

gediend heeft. In deze zin ontvingen beiden dezelfde ‘uitbetaling’. Daarnaast zal Petrus extra 

loon ontvangen voor zijn dienstbetoon.  

 

Vers 20:16b (HSV): 

 

…want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren(en). 

 

zou dan kunnen betekenen dat velen het eeuwige leven zullen beërven maar dat daaronder 

relatief weinigen zijn die uitverkorenen zijn (Gr.: eklektoi). De uitverkorenen zijn in dit geval 

dan mensen die veel kennis van God hebben (denk bijv. aan de voorrechten van het Joodse 

volk) maar die toch dezelfde beloning van het eeuwige leven ontvangen als iemand die de ze 

voorrechten niet had (zoals veel heidenen). In zekere zin geldt dit voor het volk Israël. Zij 

hebben als eerste het evangelie ontvangen, maar toch zal gans Israël pas behouden worden als 

de volheid van de heidenen binnengaat (Rom. 11:26). 

 

Meer algemeen kun je zeggen dat Gods toekenning van beloningen er mogelijk heel anders 

uitziet dan wij ons voorstellen. Een dergelijke gedachte zal ons bewaren voor hoogmoed. In 1 

Kor. 4:5 lezen we: 

 

Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis 

verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan 

zal aan elk zijn lof geworden van God.
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078. Joh. 10:22-10:42 Het feest van de tempelvernieuwing 
 

78.0 Inleiding 

 

In 56.0 werd al opgemerkt dat er in de NBG vertaling een ‘sprong’ van twee maanden is 

tussen Joh. 10:21 en Joh. 10:22 (in de HSV-vertaling tussen 22 en 23). Het feest waarover nu 

gesproken wordt is het feest van de vernieuwing. 

 

Wat was dit verniewingsfeest? Het werd gevierd ter herinnering aan de inwijding van de 

tempel door Judas Maccabeüs (164 BC). Deze inwijding vond precies drie jaar later plaats 

dan de ontwijding van de tempel door Antiochus Epiphanus. Dit feest werd ook wel 

‘lichtfeest’(Hebr.: Chanoeka) genoemd (bijzonder dat Het Licht der Wereld op dit feest 

aanwezig is), het werd gevierd in de winter en duurde acht dagen. Het werd op dezelfde wijze 

gevierd als het Loofhuttenfeest (twee maanden eerder). Het behoorde overigens niet tot de 

feesten die voor Israël wettelijk waren voorgeschreven. Zie verder bij 56.0 over de twee 

tussenliggende maanden.   

 

78.1 De zuilengang van Salomo 

 

De zuilengang van Salomo lag aan de oostzijde van het tempelplein en behoorde niet tot de 

eigenlijke tempel. Het was een overdekt gebied van waaruit je keek op het Kidron-dal en het 

dak werd ondersteund door marmeren pilaren van 11 meter hoog. Het geheel bood 

bescherming tegen de hitte van de zon en in de winter tegen de koude oostenwinden. Het was 

een plaats waarin mensen vaak discussieerden na de diensten in de tempel. Het was de plaats 

waar de eerste christenen bijeen waren (Hand. 5:12) en waar toen ongetwijfeld veel tekenen 

en wonderen gebeurden. 

 

78.2 De Joden omringden Hem 

 

De Heer Jezus wandelde dus daar en Hij is, zou je kunnen zeggen, in vijandig gebied. 

Spoedig wordt Hij ook omringd door Joden die Hem uitnodigen nu eens te zeggen of Hij nu 

wel of niet de Messias is. Ongetwijfeld zal een nationale feestdag als deze de vragen naar de 

Messias hebben aangemoedigd. Overigens zag men de beloofde Messias veelal als een 

bevrijder van een vijandelijk juk en niet als een goddelijk persoon. De moeilijkheden 

ontstonden vooral om het laatste. Jezus claimde wel degelijk dat Hij een oorsprong had bij 

God. Hij noemde God Zijn eigen Vader. Met het alleen-maar Messias-bevrijder zijn zouden 

ze mogelijk nog geen probleem hebben gehad. 

 

Hun vraag zal ook zeker niet voortgekomen uit een werkelijk verlangen om te weten of Hij de 

Messias is en in Hem te geloven, zie maar vers 25. Maar waarschijnlijk wilden ze Hem iets 

laten zeggen wat Hem in diskrediet zou brengen. 

 

78.3 Ik heb het u gezegd… 
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De Heer Jezus heeft nooit openlijk onder de Joden gezegd dat Hij de Messias was. Maar veel 

van wat Hij deed en vertelde wees wel heel duidelijk naar Zijn Messias-zijn. Bijvoorbeeld: 

 

Joh. 7:28  Jezus dan riep, terwijl Hij in de tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, 

vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij 

gezonden heeft en die gij niet kent. 

29  Ik ken Hem, want Ik kom van Hem en Hij heeft Mij gezonden. 

 

En wat te denken van: 

 

Joh. 7:38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien. 

39  Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; 

want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

 

Nog afgezien van de vele wonderen die Hij deed! 

 

Wel zien we dat Jezus in ‘privé-situaties’ zijn Messias-zijn bevestigt: 

 

Joh. 4:25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd 

wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 

26  Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. 

 

Als Jezus de genezen blindgeborene weer ontmoet, dan vraagt Hij: 

 

Joh. 9:35: Gelooft u in de Zoon des Mensen? 

 

Even later staat er: 

 

37  Jezus zeide tot hem: Gij hebt Hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. 

 

In feite is ook dit de erkenning van Zijn Messias-zijn. 

 

78.4 U gelooft niet.. 

 

Over de verzen 26 tot en met 30 is veel te doen. De Heer Jezus zegt dat ze niet in Hem 

geloven omdat ze niet tot Zijn schapen behoren. Over Zijn schapen staat verder: 

 

 ze horen naar Zijn stem (27) (ook al is dit in het algemeen geen hoorbare stem) 

 ze volgen Hem (28) 

 ze ontvangen van Hem eeuwig leven (28) 

 ze kunnen niet geroofd worden uit Zijn hand (29 en 30) 

 

Dit geldt voor alle ware discipelen van Jezus. Kan een echte discipel dus nooit meer verloren 

gaan? Sommigen menen van wel omdat niemand in staat is iets te roven uit de hand van de 

Vader. Dit laatste is zeker juist, maar er staat niet dat de discipel zelf niet kan weglopen uit de 

hand van de Vader. De pastorale praktijk laat zien dat zoiets wel kan. Het is ook opvallend dat 

Jezus juist Zijn discipelen waarschuwt: 
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Mat. 18:8  Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het 

is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten 

in het eeuwige vuur geworpen te worden. 

 

Verder staat er ook dat ze niet geloven omdat ze niet tot Zijn schapen behoren. Je moet dus 

eerst een schaap zijn om te kunnen geloven en dat moet je weer van de Vader gegeven zijn 

(Joh.6:44). Hier komen we in het spanningsveld van de menselijke verantwoordelijkheid en 

de Goddelijke (uit)verkiezing. Een geheel bevredigend antwoord op dit dilemma ben ik nog 

nooit tegengekomen. Wel is het duidelijk dat deze, nu nog ongelovige Joden, niet zijn 

afgeschreven. Immers Jezus roept ze in vers 38 nog op om te geloven. 

 

78.5 Ik en de Vader zijn één. 

 

Dit is voor de gelovige Joden wel een zeer schokkende uitspraak, zo zelfs dat ze Hem willen 

stenigen.  Zijn wonderwerken vonden ze wel goed (hoewel ze daardoor niet tot geloof 

kwamen) maar die eenheid met de Vader was voor hen godslasterlijk. Voor hen betekende dit 

dat Hij zichzelf God maakt (34). Het Griekse woord voor één (ἕν, hen, de onzijdige vorm) dat 

hier gebruikt is betekent één van streven en één van doel (dus een functionele eenheid) en 

geen eenheid in persoon (dan zou het Griekse woord εἷς, heis, de mannelijke vorm gebruikt 

zijn). Het gaat hier dus om een eenheid in het heilshandelen 1. Dit is de eerste expliciete 

uitspraak van Jezus in de evangelieën over de eenheid met de Vader.  

 

78.6 Gij zijt goden  

 

De wet die Jezus bedoelt in vers 34 is gewoon het OT, het citaat komt uit Psalm. 82:6. Maar 

wie zijn met de goden bedoeld? Het kunnen aardse rechters of heersers zijn die door God ter 

verantwoording worden geroepen, maar het kunnen ook geestelijke wezens zijn die invloed 

uitoefenen op de gebeurtenissen hier op aarde. Verder is er nog een rabbijnse opvatting 

volgens welke  de mensen van het volk Israël die op de Sinaï de wet ontvingen goden werden 

genoemd. Als ze de wet hadden gehoorzaamd zouden ze als goden geleefd hebben. 

 

In dit verband is het niet erg belangrijk wat de juiste opvatting is. De ‘goden’ doen het in elk 

geval slecht (Psalm 82:7). Het woord van God is de waarheid, daaraan kan niet getornd 

worden. Hoeveel te meer mag Jezus, die door de Vader geheiligd en in de wereld gezonden is 

zich ook ‘god’ noemen of ook Gods Zoon. Hoe kan dit dan lasterlijk zijn ,aldus de 

argumentatie van Jezus. Verder wijst Hij weer op de werken van Zijn Vader die Hij doet. 

Het lijkt me dat de Heer Jezus deze argumentatie ook gebruikt om tijd te winnen, de situatie is 

inmiddels precair geworden. 

 

78.7 Hij ontkwam uit hun handen 

 

Zijn tegenstanders kunnen de argumentatie niet winnen en proberen Hem weer te grijpen. 

Maar steeds mislukt het, immers zijn uur was nog niet gekomen (7:30, 8:30). Hij ontkwam uit 

hun handen, ongetwijfeld door Gods ingrijpen, maar er staat niet bij hoe God dit deed. 

 

https://online.studiebijbel.nl/servoy-webclient/?x=GFf1l*uMPze5fxll-iZPSg
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Hierna keert Jezus weer terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes 

de Doper voor het eerst doopte. Het geestelijk klimaat is daar veel gunstiger en de bediening 

van Johannes de Doper draagt nu duidelijk vrucht. Johannes deed daar weliswaar geen 

wonderen (in tegenstelling tot de plaats waar Jezus vandaan kwam, 2:34), maar de mensen 

herinnerden zich de woorden van Johannes (die steeds op Jezus gewezen had) en 

concludeerden nu dat Johannes ware woorden over Jezus gesproken had. Velen daar kwamen 

tot Hem en geloofden in Hem. Het lijkt me dat Jezus daar ook wonderen gedaan heeft. 

 
 

Verwijzingen 

 
.1 StudieBijbel, Joh. 10:30, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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079. Joh. 11:01-11:57 De opwekking van Lazarus 
 

79.1 Inleiding 

 

De opwekking van Lazarus is de laatste van de zeven tekenen in het evangelie van Johannes 

(Joh. 2:11, het eerste teken in het veranderen van water in wijn). Het is ook het laatste 

publieke optreden onder de Joden (54). 

 

Marta en Maria zijn we al eerder tegengekomen, 

namelijk in Luc. 10:38-42. Daar was Marta druk aan 

het zorgen terwijl Maria aan de voeten van Jezus zat 

en luisterde naar zijn woord. In vers 2 verwijst 

Johannes al naar een gebeurtenis die in Joh. 12 

beschreven is. De schrijver gaat er dus van uit dat 

zijn lezers al op de hoogte zijn van deze gebeurtenis.  

We komen hier wel Lazarus voor het eerst tegen. 

Lazarus is de broer van Marta en Maria en hij komt, 

evenals zijn zusters, uit Betanië  (een plaatsje enkele 

kilometers ten oosten van Jeruzalem, tegenwoordig 

waarschijnlijk het Palestijnse plaatsje Al-Eizariya,). 

 

79.2 Lazarus is ziek 

 

Nu wordt Lazarus ziek. Het is blijkbaar een ernstige ziekte, anders zouden de zusters Jezus 

wel met rust gelaten hebben. Jezus is blijkbaar in Perea (de plaats waar Hij met Zijn 

discipelen naar toe was gegaan na de gevaarlijke situatie in Jeruzalem. De zusters zenden 

Jezus dus bericht. Drie zaken vallen me op: 

 

 ze spreken geloof uit (ze verwachten iets van Jezus) 

 ze vertellen Jezus niet wat Hij moet gaan doen 

 Here, zie die gij liefhebt, is ziek (’Jezus in Zijn menselijke natuur’) In vers 5 wordt dit 

nog eens herhaald, maar nu voor Marta, Maria en Lazarus 

 

79.3 Jezus bleef daar nog twee dagen 

 

Jezus reageert niet onmiddellijk, integendeel, Hij blijft er nog twee dagen. Merkwaardig 

nietwaar? Het is trouwens het kenmerk van de man/vrouw Gods om niet meteen ergens 

impulsief op te reageren. Is er een nood? Je stuift er meteen op af! Maar moet je er wel 

meteen op af? En moet jij er wel op af? We zouden ons veel tijd en moeite kunnen besparen 

als we de stem van de Heer goed verstonden. 

 

In Joh. 7 zeggen de broers van Jezus tegen Hem dat Hij nu toch wel naar het feest in 

Jeruzalem moet gaan. Maar dan zegt Hij in vers 6: 

 

Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al-Eizariya
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Later gaat Hij wel. In de situatie hier blijft Hij nog twee dagen! Maar ook als Hij meteen 

gegaan zou zijn dan zou Hij te laat zijn gekomen. Kijk maar naar vers 17. Mogelijk heeft Hij 

twee dagen extra gewacht om het wonder van de opwekking des te groter te doen zijn. In die 

tijd bestond het geloof dat de geest van de gestorvene nog drie dagen in de buurt van het 

lichaam bleef. Reanimatie zou dan tot de mogelijkheden behoren. Maar in de situatie van 

Lazarus was dit dus uitgesloten (17). 

 

In ieder geval zou God deze situatie gebruiken om het geloof van de discipelen (en ook van 

Marta en Maria) te versterken. Kijk maar naar vers 15: 

 

…opdat gij tot geloof komt… 

 

79.4 Tot geloof komen? 

 

Toch wel een merkwaardige uitspraak van de Heer Jezus, want de discipelen geloofden toch 

allang in Hem? Hier wordt natuurlijk het versterken van het geloof bedoeld. Grote 

moeilijkheden zijn vaak Gods gelegenheden om ons geloof te versterken. Van Abraham, die 

zeer beproefd werd in zijn geloof, staat er: 

 

Rom. 4:20  maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd 

versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 

 

De discipelen hadden trouwens al het opwekken van doden door Jezus meegemaakt. Denk 

maar aan de opwekking van het dochtertje van Jaïrus waar Petrus, Johannes en Jakobus 

directe getuigen van waren en ook de opwekking van de jongeling te Naïn. Ook voor ons een 

les dat we niet meteen een sterk geloof hebben. 

 

79.5 Gaat u weer daarheen? 

 

Dat het geloof van de discipelen versterking nodig heeft blijkt al uit vers 8. Blijkbaar zijn de 

discipelen hier nog niet op de hoogte van de situatie rond Lazarus en ze zijn zeer verbaasd dat 

Jezus weer naar het ‘gevaarlijke Judea’ wil. Dan spreekt Jezus die bijzondere woorden uit 

vers 9 en 10 over het lopen bij dag en bij nacht.  

Bij de Joden was de tijd tussen zonsopgang en ondergang verdeeld in twaalf uren en ja, als je 

overdag loopt, dan stoot je je niet. Maar welke les wil de Heer Jezus Zijn discipelen en ook 

ons leren? Simpelweg dit: Zolang de Heer Jezus in het plan van God bleef (en we verwachtten 

van Hem niets anders) dan zou Hem niets wezenlijks overkomen. Jezus ervoer (van de Vader) 

dat teruggaan naar Judea paste in het plan dat de Vader met Hem had, waarom dan vrezen? 

Overigens paste ook het kruis in dit plan. Maar de discipelen waren van dit alles nog niet 

overtuigd. 

 

Ik geloof dat voor ons hetzelfde geldt. Zolang we in Gods plan met ons leven zijn, zal ons 

niets wezenlijks overkomen (hoewel dat geen gemakkelijk leven behoeft te zijn). Onze echte 

moeilijkheden beginnen daar waar we buiten Gods wil raken. Dan gaan we bij nacht lopen en 

dan zullen we ons zeker stoten.   

 



Hoofdstuk 79                                                079. Joh. 11:01-11:57 De opwekking van Lazarus 

Het leven van Jezus                                          079                                                                 336 

 

Een van de grote symptomen van het buiten Gods wil raken is (innerlijke) onrust. Toen eens 

aan een gepensioneerde zendelinge, die in een buurt woonde met veel criminaliteit, werd 

gevraagd of ze alleen niet bang was, zei ze: “Er is op de hele wereld geen veiliger plaats dan 

in het centrum van Gods wil te zijn. Hij heeft me hier geplaatst en Hij is mijn vaste burcht”. 

 

Jona was een Godsman, maar ook hij ondervond de narigheid van het raken buiten Gods wil. 

Hij negeerde Gods opdracht voor hem. In eerste instantie ging het ‘goed’, hij vond een schip 

dat hem naar Tarsis zou brengen. Maar toen stuurde God een storm en via de maag van een 

grote vis kwam Jona uiteindelijk weer terug bij Gods plan. Ik zou niet durven zeggen dat elke 

storm in ons leven een aanwijzing is dat we moeten terugkeren naar Gods plan. Maar het kan 

wel. 

 

De discipelen gaan natuurlijk met Jezus mee, hoewel Tomas, genaamd Didymus (= tweeling), 

nog vol ongeloof is (zelfs bij de hemelvaart van Jezus is er nog twijfel, Mat. 28:17). De Heer 

Jezus gaat naar Betanië om Lazarus uit de slaap te wekken. Mooi trouwens dat de dood van 

gelovigen nogal een wordt vergeleken met slaap. Dat laat eigenlijk al zien dat de dood van 

een gelovige niet iets definitiefs is. 

 

79.6 Ik ben de opstanding en het leven 

 

Het ontbreekt Marta en Maria niet aan troosters (19). Betanië lag op minder dan 3 km van 

Jeruzalem En Lazarus heeft waarschijnlijk een belangrijke positie bekleed. Uit verschillende 

gegevens blijkt ook dat de familie welgesteld was. Jezus is ook niet per definitie tegen rijken. 

Het lijkt me dat Hij graag kwam bij Maria Marta en Lazarus. Niet zozeer de uiterlijke 

omstandigheden maken uit of Jezus ergens graag komt maar wel de harten van degenen die er 

wonen. Zou Hij zich in onze gemeente thuis voelen. Of bij ons thuis? 

Jezus wil heel persoonlijk met de Zijnen omgaan. Onlangs luisterde ik naar het getuigenis van 

een oude vrouw. Ze was alleen en al flink op leeftijd, je denkt dan al gauw dat deze vrouw het 

niet zo gemakkelijk zal hebben. Mogelijk was dat ook zo, maar deze vrouw was een echte 

bidster en ze was allesbehalve ontevreden want, zei ze, als je Jezus had dan had je alles. Ons 

komt dat misschien wat overtrokken over, maar deze vrouw ervoer wat er in Psalm 25:14 

staat: 

 

Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen 

 

De Heer wil ook nu Zijn opstandingsleven delen met de Zijnen met u en mij. Hij zegt in vers 

25: 

 

Ik ben de opstanding en het leven, wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven…. 

 

Het is één van de zeven bekende ‘Ik ben’ uitspraken van de Heer Jezus in het Johannes-

evangelie (het brood des levens, de ware wijnstok, de weg de waarheid en het leven….). Het 

is niet alleen zo dat aan het eind der tijden een opstanding is (zoals Marta) dacht, Hij is het nu 

al (zelfs voor Zijn eigen opstanding, de Vader heeft Hem gegeven leven te hebben in Zichzelf, 

Joh. 5:26). Hij is, in zekere zin, de belichaming van alles wat leven en opstanding is, de dood 

houdt voor Hem geen stand. Ik geloof dat Hij dit opstandingsleven nu al deelt met de Zijnen. 

Het betekent natuurlijk niet dat u de lichamelijke dood niet zal ervaren (zie vers 25b), tenzij u 

de komst van de Heer meemaakt. Aan dit gewone leven komt een eind. Maar dat 

opstandingsleven gaat door ook dwars door de dood. In Ef. 2: 5 en 6 staat: 
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5  ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, 

(door genade zijt gij behouden), 

6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in 

Christus Jezus, 

 

Hij is opgewekt en wij zijn medeopgewekt (als het goed is), Hij deelt Zijn opstandingsleven 

met ons. Dat is iets wat u praktisch moet ervaren. In theorie kunnen we weten dat het zo is, 

maar hoe is het in de praktijk? 

 

79.7 De praktijk van het opstandingsleven 

 

Jaren geleden ontdekte ik een artikel van Kees Goedhart over ‘verveling’ en dat sprak me best 

aan. Je kunt je, ook als christen, best weleens een dag vervelen en dan hebben we vaak de 

neiging om de schuld bij anderen te leggen. Bijvoorbeeld op een zondag: als de spreker nou 

maar meer… of als de muziek nu maar meer….. of als mijn broeders en zusters nu maar 

meer…, vul maar in. Ik zal niet zeggen dat daar niet een kern van waarheid in kan zitten, maar 

ik geloof dat verveling ten diepste te maken heeft met onze eigen geestelijke instelling. Als 

Jezus Zijn opstandingsleven met ons deelt, kun je dan eigenlijk nog een saaie dag hebben? 

Mogelijk vindt u dat ik nu wat overdrijf, dat mag! Maar als we die verborgen omgang met 

Hem kennen, zoals die oude vrouw, kun je je dan nog vervelen? Paulus schrijft in Fil. 1:21: 

 

Het leven is mij Christus…. 

 

Ja maar Paulus was zo geestelijk ingesteld, dat heb ik niet! Maar we kunnen er wel naar 

streven, het is zo de moeite waard. Paulus zelf zat op dat moment overigens in de gevangenis 

en die waren in die tijd allesbehalve gezellig en opwindend. Even later zal hij aan de 

Filippenzen schrijven: 

 

Fil. 4:4: Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

 

We kunnen ons niet verblijden in allerlei problemen maar wel, als we dat opstandingsleven 

kennen, in de Here. Hij heeft u lief en Hij is volledig betrouwbaar en Hij wil uw leven leiden. 

 

79.8 Verbolgen in de geest 

 

Marta spreekt haar geloof in de Heer Jezus uit in vers 27, maar later in vers 39 zien we toch 

weer twijfel (er is al een lijklucht). Geloof is nodig om de heerlijkheid van God te zien, 

gelukkig dat Jezus er is! Ook Petrus ontving in eerste instantie waarom Hij gevraagd had, 

namelijk lopen op het water. Maar toen hij op de golven en de wind ging zien, begon hij te 

twijfelen. Gelukkig was ook Jezus hier om hem te redden. Het is allemaal zo menselijk en 

gelukkig komt Jezus hen hier in tegemoet. We zijn vaak net als die vader die riep: 

 

Mar. 9:24  Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te 

hulp! 

 

Wat me ook verder opvalt is dat er tweemaal staat dat Jezus verbolgen was (34, 38). Hier 

tussen staat de kortste tekst van de hele Bijbel: 
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35 Jezus weende. 

 

Dit is niet de enige plaats waar staat dat Jezus huilde. Ook in Luc. 19:41 lezen we dat Jezus 

weende over het onbekeerlijke Jeruzalem (onbekeerdheid is ook om van te huilen). In de 

eerste plaats komt hier ook duidelijk het ook mens zijn van de Heer Jezus naar voren. Maar er 

is nog iets anders. In het vers hiervoor staat dat Hij verbolgen in de geest werd en diep 

ontroerd. Het woord verbolgen is een wat ouderwets woord maar naar mijn mening betekent 

het gewoon dat Hij ook boos werd naast de ontroering. Waarom werd de Heer Jezus hier ook 

innerlijk boos?   

Persoonlijk geloof ik omdat hier de Schepper van het leven (met de Vader en de Heilige 

Geest) op een diepe manier wordt geconfronteerd met de gevolgen van de zonde namelijk: 

dood en rouw. Lazarus was zijn persoonlijke vriend en Hij had Lazarus lief (evenals Marta en 

Maria) en Hij wist dat Hij Lazarus zou gaan opwekken, maar toch..de confrontatie met de 

dood als vijand moet degene die de opstanding en het leven is innerlijk boos hebben gemaakt.  

 

De Bijbel beschrijft de dood als een vijand. Volgens 1 Kor. 15:26 is de dood de laatste vijand 

die onttroond wordt. Is dat nu al gebeurd of moet dat nog gebeuren? De duivel die de macht 

over de dood had, die is onttroond (Heb. 2:14), maar de onttroning (of beter gezegd: het teniet 

doen van) is nog toekomst. In Opb. 20:14 lezen we pas en dat de dood in de poel van vuur 

geworpen wordt. Prijs de Heer: op de nieuwe hemel en aarde is geen dood meer. Jesaja zei het 

al in het OT: 

 

Jes. 25:8  Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen,… 

 

We gaan naar een wereld toe waar de dood niet meer zal zijn. Daar kunnen we ons nu, terwijl 

de dood volop heerst, weinig voorstelling van maken, maar het wordt werkelijkheid! 

 

79.9 Lazarus, kom naar buiten! 

 

Aan de eigenlijke opwekking besteedt Johannes niet eens zoveel woorden. Opvallend is nog 

vers 43. De Heer sprak dit uit met het oog op de menigte zodat ze zouden geloven dat Jezus 

echt door God gezonden was. Een bevel is genoeg om Lazarus te doen opstaan. Iemand heeft 

hier eens een grapje mee gemaakt en gezegd dat Jezus wel heel specifiek Lazarus moest 

roepen, anders waren alle doden opgestaan. De Bijbel zegt inderdaad dat er zo’n moment 

komt dat de doden zullen opstaan: 

 

Joh. 5:28  Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar 

zijn stem zullen horen, 

 

Als Jezus terugkomt zullen de gelovige doden opstaan, een nieuw lichaam ontvangen 

(tezamen met de dan levende gelovigen) en de Heer tegemoet gaan in de lucht (1 Tes. 4:13-

18). Waar waren ze dan in die tussentijd! Bij de Heer in de hemel! Ze zullen dan weer terug 

moeten naar de aarde om daar een opstandingslichaam te ontvangen.  

Wat Lazarus in die tussentijd ervaren heeft weten we niet. De Heilige Geest heeft het niet 

nodig gevonden om dat te vermelden. We zullen onze nieuwsgierigheid nog wat moeten 

bedwingen.  
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79.10 Doden opwekken, ook nu nog? 

 

Worden er nog wel doden opgewekt? Moeten we dan hetzelfde doen wat Jezus deed?  Als u 

kijkt in Mat. 10:8 dan staat er inderdaad een bevel voor de discipelen: Wekt doden op! Dat 

zullen ze ook zeker gedaan hebben en we lezen ook dat Petrus dat later doet bij Dorkas 

(Hand. 9:40). Maar is het ook nog voor deze tijd? Ik denk het wel! Ik zelf heb verschillende 

getuigenissen gehoord of gelezen.  

 

Smith Wigglesworth (1859-1947) werd wel de apostel van het geloof genoemd. Van hem 

wordt wel gezegd dat zijn bediening op vier principes gebaseerd was: lees het Woord van 

God, neem het in je op totdat het je te pakken heeft, geloof het Woord, handel naar het 

Woord. Hij had een zeer krachtige genezingsbediening en er zijn 23 gevallen van opwekking 

van doden van hem bekend. Een van die verhalen is de volgende: 

 

Mary Pople (gedeeltelijk verlamd) werd ziek en haar vrienden drongen er bij haar op aan dat 

ze naar één van de bijeenkomsten van Smith zou gaan. Ze geloofde echter niet in goddelijke 

genezing en ze wilde ook niet dat er voor haar gebeden werd. Haar ziekte verergerde en haar 

vrienden wisten haar over te halen toe te staan dat S.(die het geloof had) naar haar huis zou 

komen. Maar door vertraging kwam Smith te laat en ze overleed. Ze vertelde dat ze naar de 

hemel ging en toegang kreeg tot de troonzaal waar de Heer Jezus op de troon zat. Ze werd 

vervuld van diepe vreugde en zag prachtig licht en hoorde prachtige muziek. Toen ze naar de 

Heer keek zag ze dat Hij naar de deur wees waardoor ze was binnengekomen. Ze begreep dat 

ze terug moest ook al had ze daar geen zin in. Toen ze weer door de deur ging hoorde ze een 

stem: ‘Dood ik bestraf je in de naam van Jezus’. Het was de stem van Smith. Hij gebood M. te 

leven en zij opende de ogen, omringd door degenen die bij haar bed stonden. 

 

79.11 Worden nu veel mensen gelovig? 

 

De Heer Jezus heeft een geweldig wonder gedaan en het resultaat is dat vele Joden gaan 

geloven (45). Dat hoor je ook nog wel eens zeggen: Als er maar wonderen en tekenen 

gebeuren dan komen de mensen wel en dan is er resultaat. Tot op zekere hoogte is dit waar. 

Als de krachten van de toekomende eeuw duidelijk werken in een samenkomst (de Heilige 

Geest wil komen in een gezond geesterlijke atmosfeer) dan gebeuren er dingen. Maar toch zie 

je hier ook een andere trend. Sommigen gaan naar de geestelijkheid van die tijd om te 

vertellen wat Jezus gedaan heeft, maar niet uit goede bedoelingen. Men wil Jezus zelfs doden 

omdat Hij een gevaar is voor hun geestelijke positie. Als het hart verhard is dan zijn er twee 

mogelijkheden als er geweldige wonderen gebeuren: of men bekeert zich en ontvangt een 

zacht hart of de verharding gaat verder en men gaat door op de weg ten dode. Helaas waren er 

mensen die voor dat laatste kozen, waaronder de hogepriester. Toch wordt deze nog door God 

gebruikt om een ware profetie uit te spreken. Weer een schriftuurlijk bewijs dat een 

geestelijke gave nog niet betekent dat er ook geestelijke vrucht is. 

 

Opvallend is ook vers 53: 

 

Sinds die dag dan beraadslaagden zij om Hem te doden. 

 

Jezus doet een geweldig wonder van opwekking van doden en het resultaat is dat het 

merendeel van de leidende geestelijkheid nu serieus gaat overleggen om Jezus te doden. 
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God heeft dit afschuwelijke plan gebruikt voor onze redding. Inderdaad, even later zou Jezus 

ter dood worden gebracht. Maar door Zijn door en opstanding hebt u nu het Leven ontvangen. 

Mogelijk zijn er hier die deze Jezus niet kennen en die ook dat opstandingsleven dat Hij geeft 

niet hebben. Ga dan niet weg zonder een persoonlijke ontmoeting met de opgestane en 

levende Heer! 
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080. Mat. 20:17-20:28 De eerste onder u 
 

80.0 Inleiding 

 

Deze geschiedenis illustreert dat de discipelen van Jezus soms met heel andere zaken bezig 

zijn dan de Meester zelf. Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar het offer te brengen voor de 

zonde van de wereld. Als Jezus dit hen uitlegt (voor de derde keer) dan blijkt dat ze dit niet 

echt begrijpen. Sterker nog: ze (of in ieder geval een deel van hen) zijn met hun gedachten al 

bij het meeregeren met Christus en hebben geen oog of begrip voor het lijden dat hun Meester 

wacht. Het idee van een lijdende Messias was trouwens vreemd voor de meeste Joden uit die 

tijd en in die zin waren ook de discipelen kinderen van die tijd. 

 

Liefdevol corrigeert Jezus het verkeerde verwachtingspatroon van de discipelen. Hij legt hen 

uit dat in de wereld het regeren vooral heersen is terwijl in Gods Koninkrijk regeren vooral 

dienen is.  

Alle drie de synoptische evangelisten beschrijven de aankondiging van het lijden. Het tweede 

gedeelte ontbreekt bij Lucas. 

 

80.1 Op weg naar Jeruzalem 

 

De Heer is met Zijn discipelen en anderen op weg naar Jeruzalem. Er staat opgaan naar 

Jeruzalem omdat deze weg (de weg waaraan Jericho lag) omhoog gaat. Het hoogteverschil is 

ruim 1000 m. Blijkbaar is onder de volgelingen schrik en verbazing (Mar. 10:32). Mogelijk 

waren ze bang voor een aanslag van de Farizeeën 1.Dit is ook niet verwonderlijk gezien de 

gebeurtenissen bij de opwekking van Lazarus (de gebeurtenis die hier aan vooraf ging.  

 

Waarom gaat Jezus naar Jeruzalem? Niet omdat het daar veiliger is, integendeel! Het lijkt me 

dat Jezus hiermee bewust het plan van de Vader zou vervullen. Hij wist het in ieder geval van 

Mozes en Elia (Luc. 9:31). 

 

Zo kan God ook ons weleens op een weg leiden die we niet zelf gekozen zouden hebben maar 

die wel past in het plan van God met ons leven. Denk ook eens aan de moeilijke weg die Jozef 

moest ondergaan, voordat Hij onderkoning van Egypte werd. 

 

80.2 Hij nam de twaalven ter zijde 

Opvallend is nu dat Jezus Zijn discipelen afzondert van de rest van de groep. Wat Hij nu gaat 

zeggen is alleen voor hen bestemd en niet voor de grote groep. Het is al de derde 

aankondiging van zijn lijden, maar nu nog gedetailleerder. Er wordt nu ook gesproken over 

het overleveren aan de heidenen (Romeinen, de Joden mochten de doodstraf wel opleggen 

maar niet uitvoeren) en bespotten en geselen en nu wordt voor het eerst ook het kruisigen 

genoemd. Ook hier weer: ten derden dage zal Hij opgewekt worden. 

Lucas vermeldt ook nog dat Jezus erbij zegt dat ‘al wat door de profeten geschreven is, zal 

aan de Zoon des Mensen (Jezus ontleent deze titel aan Dan. 7:13) worden volbracht’ (Luc. 
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18:31). In het bijzonder moet hierbij gedacht worden aan gedeeltes uit het OT zoals Psalm 22 

en Jes. 53. 

De eerste keren begrepen de discipelen er niet zoveel van, maar is dat nu anders? Lucas 

vermeldt: 

 

18:34  En zij begrepen niets van deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, 

waarvan gesproken werd. 

 

En dat voor de derde keer! De discipelen zijn blijkbaar langzame leerlingen en ook niet erg 

ingesteld op het lijden. Hun Meester zou lijden en zij trouwens ook (Mat. 20:23).  

 

80.3 Een vreemd verzoek 

 

Het nu volgende gedeelte ontbreekt bij Lucas. De moeder van de zonen van Zebedeüs 

(Salome, waarschijnlijk een zuster van de moeder van Jezus) komt met een verzoek bij Jezus. 

Zij is de spreekbuis voor haar beide zonen: Johannes en Jacobus. Marcus vermeldt dat 

Johannes en Jacobus het zelf aan Jezus vragen. Dat zie je ook op andere plaatsen dat Marcus 

alleen melding maakt van de hoofdpersonen, waarbij Matteüs meerdere personen noemt 2. 

Even later (22) zien we dat de twee broers Jezus antwoorden. 

 

Waarschijnlijk dachten de twee broers dat het Messiaanse Rijk aanstaande was. Goed, Jezus 

zou weer opstaan, dat heeft Hij zojuist gezegd, maar wat dan? Als Hij dan Zijn rijk hier op 

aarde vestigt dan willen zij toch wel graag aan Zijn linker- en rechterzijde zitten. Zij 

behoorden trouwens al tot de ’intimi’ van Jezus (Petrus, Jacobus en Johannes), dus zo vreemd 

is de gedachte ook weer niet. Maar toch ook weer wel als je bedenkt dat het lijden van Jezus 

aanstaande is. Verder lijkt het me ook voor de andere discipelen wat aanstootgevend. 

Mogelijk hebben ze gedacht: ‘Wat denken ze wel’. Petrus zal het ook niet prettig gevonden 

hebben, hij behoorde immers ook tot de ‘intimi’? We lezen dan ook in vers 24 dat de andere 

discipelen het hen zeer kwalijk nemen.  

 

80.4 Regeren met Christus 

Johannes en Jacobus wilden dus een vooraanstaande positie in het Messiaanse Koninkrijk. 

We moeten hierbij wel vermelden dat discipelen inderdaad geroepen zijn om met Christus te 

regeren. Nu al hebben we al een positie in de hemelse gewesten (Ef. 2:6). We regeren in 

zekere zin nu al met Christus maar er is ook toekomstige regering door de heiligen (2 Tim. 

2:12, Opb. 3:32, Opb. 5:10, Opb. 20:6). 

 

Verder had de Heer Zijn discipelen al beloofd dat ze (in het Messiaanse Rijk) op twaalf tronen 

zouden zitten om over de stammen van Israël te regeren. Maar dat zegt nog niets over wie er 

dan aan de linker- en rechterzijde van Christus zullen zitten.   

 

Samenvattend: Discipelen zijn inderdaad geroepen tot regeren met Christus. De ambitie van 

Johannes en Jacobus gaat echter verder dan de Heer heeft beloofd. Ze willen een zeer 

vooraanstaande positie in het komende Koninkrijk.  
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80.5 Twee belangrijke zaken 

 

De Heer maakt al spoedig duidelijk dat het zitten aan Zijn linker- en rechterzijde niet aan 

Hem is om te bepalen maar aan de Vader (23). Verder brengt Hij twee belangrijke zaken naar 

voren, die hier als vraag geformuleerd worden: 

 

 Zijn Jacobus en Johannes bereid om de prijs van lijden te betalen die hoort bij de weg 

naar de troon? (22, 23) 

 Wat is hun motivatie om, in zekere zin, de grootste te willen zijn? (25 t/m 28) 

 

Deze twee zaken spelen bij elke ware volgeling van Christus een belangrijke rol: 

 

 Ben je bereid te lijden voor het evangelie? 

 Heb je de houding van een dienaar? 

 

80.6 De beker van het lijden 

 

De Heer spreekt hier in vers 22 en 23 van de beker van het lijden en Marcus voegt in Mar. 

10:38 hier ook nog  de (vuur)doop bij. Maar het gaat om dezelfde zaak. De Heer Jezus zal 

moeten lijden op de weg naar de troon en het lijden zal ook Zijn discipelen niet bespaard 

worden. De Heer vraagt aan Jacobus en Johannes of ze bereid zijn om dat lijden te 

aanvaarden. Tamelijk gemakkelijk (en ook wat overmoedig) zeggen ze dat ze dat kunnen. In 

eerste instantie viel dat wat tegen. In Getsemane vluchtten al Zijn discipelen (Mat. 26:56).  

 

Overigens hebben Jacobus en Johannes inderdaad geleden. Jacobus werd later door Herodes 

onthoofd (Hand. 12:2). Ook Johannes heeft geleden, al is hij waarschijnlijk niet de 

marteldood gestorven. Buitenbijbelse bronnen bevestigen dat alle discipelen geleden hebben. 

 

Elke ware volgeling van Christus zal een bepaalde mate van lijden ondergaan: 

 

Joh: 15:20  Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn 

heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord 

bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. 

 

2 Tim.3:12  Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd 

worden. 

 

De weg naar de verheerlijking is die van het lijden: 

 

Rom. 8:17  Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en 

medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen 

in zijn verheerlijking. 

 

80.7 De houding van een dienaar 

 

In het Koninkrijk van God zijn de opvattingen vaak tegengesteld aan die van de wereld. In de 

wereld is de grootste degene die ‘de baas’ is en dat betekent dat je dan gediend wordt. In het 
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Koninkrijk van God ‘groot worden’ betekent een dienaar willen zijn en de houding van een 

slaaf aannemen.  

 

Het lijkt me dat de houding van een dienaar bij Johannes en Jacobus hier nog niet voldoende 

ontwikkeld was, evenals bij de overige discipelen. Zelfzucht en ijdel eerbejag (Fil. 2:3) zijn te 

vaak aanwezig ook bij de hedendaagse discipelen. Dikwijls gaat dit schuil achter een hoop 

evangelische activiteit en God moet vaak een diep werk van genade doen om onze werken te 

zuiveren van eigenbelang (zeker ook van het verlangen om ‘gezien’ en ‘geëerd’ te worden) 

 

De Heer Jezus is ons grote voorbeeld (28). Hij was en is inderdaad de grootste, maar Hij heeft 

toch de gestalte van een dienstknecht aangenomen (Fil. 2:7).  Hij demonstreert dit ook weer 

duidelijk bij de voetwassing (Joh. 13:13 en 14). 

 

80.8 Het parallelgedeelte in Marcus en Lucas 

 

Het parallelgedeelte in Mar. 10:32-45 is in bovenstaande tekst al voldoende naar voren 

gekomen. Het parallelgedeelte in Luc. 18:31-34 bevat alleen de lijdensaankondiging en de 

reactie van de discipelen daarop. Lucas is de enige die het onbegrip van de discipelen 

vermeldt.  
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081. Luc. 18:35-19:27 Gebeurtenissen rond Jericho   
 

81.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus is na de 

gebeurtenissen met Lazarus 

naar Efraïm gegaan (Joh. 

11:54). Later vertrekt Hij weer 

richting Jericho en vanuit 

Jericho vertrekt Hij weer via 

Bethanië richting Jeruzalem. 

Het zou Zijn laatste Jeruzalem 

reis worden.  

De gebeurtenissen die 

beschreven zijn in Luc. 18:35-

19:20 spelen zich af in en rond 

Jericho. Het is niet het Jericho 

uit het OT (de ruïneresten 

hiervan bevinden zich op een 

paar km afstand ten noorden 

van deze stad), maar de door 

Herodes de Grote herbouwde 

stad. 

De geschiedenis heeft een 

‘synoptisch probleem’. De drie synoptische schrijvers lijken niet overeen te stemmen in de 

beschrijving van de genezing van de blinde man (alleen Marcus noemt zijn naam: Bartimeüs). 

Bij Matteüs zijn het twee blinden die genezen worden, terwijl Marcus en Lucas beiden 

spreken over de genezing van één blinde. Bij Matteüs en Marcus vindt de genezing plaats 

nadat Jezus uit Jericho vertrokken is terwijl de genezing bij Lucas plaatsvindt voordat Hij 

Jericho binnen trekt. 

De drie beschrijvingen lijken lastig te harmoniseren. Mogelijk is nog de beste verklaring die 

van Gleason Archer 1  Deze verklaring komt in het kort hierop neer dat Bartimeüs Jezus al 

aanriep voordat Hij Jericho binnenging maar dat hij pas succesvol was toen Jezus de stad 

weer verliet (door dezelfde poort). Ondertussen had Bartimeüs een collega opgepikt, maar hij 

bleef de leidende persoon die geloof had en daarom noemen Marcus en Lucas alleen hem.  

Blijkbaar is het zo dat Lucas het totale verhaal van de genezing plaatst voor wat er in Jericho 

nog meer gebeurde: de bekering van Zacheus en de gelijkenis van de ponden. 

 

81.1 Jezus aanroepen 

 

Blindheid kwam in die tijd niet weinig voor. Stoffige wegen, een wat gebrekkige hygiëne, een 

wat felle zon….al die factoren droegen bij tot mogelijke oogafwijkingen en als je blind werd 

of misschien wel blind was vanaf de geboorte, dan was je aangewezen op bedelen. Dikwijls 

zaten bedelaars ook bij de poort (of poorten) van de stad omdat daar veel mensen 

langskwamen en dan had je de meeste kans om wat te krijgen. Verder waren er nu veel 

mensen op de been. Natuurlijk, er waren pelgrims op weg naar Jeruzalem (het Pascha 
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naderde), maar Jezus van Nazareth ging ook voorbij en hoewel Jezus zijn publieke optreden al 

sterk teruggebracht had lukte het Hem toch niet goed onopgemerkt te blijven. 

Bartimeüs grijpt nu zijn kans. Hij hoort (zien kan hij immers niet) en het is opvallend dat hij 

Jezus nu aanroept met ‘Jezus, Zoon van David’ en niet Jezus de Nazireeër zoals Hij bij de 

meeste mensen bekend was. Dat betekent dat hij werkelijk geloofde dat Jezus de Messias was 

en dat hij van Hem iets kon verwachten. Een aantal mensen uit de groep (zij die vooraan 

lopen) zijn hier niet blij mee. Zijn ze bang voor oponthoud? Of zijn ze bang voor de Farizeeën 

die niet geloofden dat Jezus de Messias was? Hoe dan ook, ze proberen de blinde man te 

stoppen.  

 

Als we nu de eerder genoemde uitleg accepteren dan betekent dit dat Bartimeüs pas de 

aandacht Van Jezus krijgt als Hij alweer buiten de stadspoort is. Ook zou Bartimeüs 

inmiddels een blinde kennis hebben meegenomen, maar hij blijft de woordvoerder. Jezus staat 

stil en laat hem nu komen. Nu werken de mensen wel mee (Mar. 10:49). Hij werpt zijn mantel 

af om snel bij Jezus te komen. 

 

81.2 Wat wilt u dat ik u doen zal? 

 

Toch een wat merkwaardige vraag in vers 41 omdat het voor de hand ligt wat de wens van de 

blinde man is. Maar Jezus wil dat de wens ook uitgesproken wordt. God weet wat ieder mens 

nodig heeft en toch wil Hij dat we erom vragen (Mat. 6:8). Het antwoord laat aan 

duidelijkheid niets te wensen over:  

 

42….Here, dat ik ziende worde. 

 

Marcus heeft hier: 

 

Mar. 10:52…..Rabboeni, dat ik ziende worde 

 

Rabboeni (Mijn Meester) is een respectvolle aanspreektitel. Alle drie de evangelisten 

vermelden nu dat de genezing onmiddellijk was. Matteüs vermeldt dat Jezus met ontferming 

bewogen werd en hun ogen aanraakte. Lucas en Marcus vermelden dit aanraken niet. Bij 

Lucas wordt een eenvoudig een bevel uitgesproken: ‘Word ziende’ gevolgd door ‘uw geloof 

heeft u behouden’ (behouden betekent hier in eerste instantie ‘genezen’, maar het kan ook als 

een bevestiging worden gezien van zijn behoudenis). Dit laatste wordt ook door Marcus 

vermeld. 

 

De genezenen volgen nu verder Jezus en Lucas geeft nog aan dat het volk Gode lof gaf (43).  

 

Ook deze geschiedenis illustreert weer het barmhartige karakter van de Heer Jezus. Te 

midden van een grote groep mensen heeft Hij toch aandacht voor de nood van de 

enkeling(en). Toch is ook de vasthoudendheid van Bartimëus zeer opvallend. Hij hield vol 

totdat Jezus voor hem (hen) stilstond en zijn wens vervulde. Dit is ook voor ons een 

aanmoediging om niet op te geven als we weten dat we bij God voor een goede zaak pleiten.  

 

81.3 De bekering van Zacheüs 
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Lucas beschrijft nu verder de gebeurtenissen binnen Jericho. Hij verhaalt nu van een man die 

Zacheüs (= rein) heette. Zijn beroep: oppertollenaar. Jericho lag aan een belangrijke weg naar 

Jeruzalem en er werd daar tol geheven. Blijkbaar had Zacheüs veel beambten onder zich en 

het verdiende goed (2). Maar uit het vervolg blijkt dat hij niet op een eerlijke manier rijk is 

geworden en mogelijk knaagde dat aan zijn geweten. We weten niet of hij daarom Jezus wilde 

zien, maar ook zal de reputatie van Jezus een rol gespeeld hebben. Hij wil Jezus, hoe dan ook 

graag zien, maar zijn kleine postuur maakt dat moeilijk. Verder zal hij ook beseffen dat de 

menigte hem niet erg ter wille zal zijn, hij staat bekend als een zondig man (7). Daarom klimt 

hij in een wilde vijgenboom die staat op een plaats die Jezus zal passeren (zo wordt Zacheüs 

ook vaak afgebeeld). 

 

Zacheüs krijgt inderdaad Jezus te zien, maar wat meer is: Jezus ziet Zacheüs! Het lijkt me dat 

Jezus al wist wat er zou gaan gebeuren.  

 

Joh. 2:25…  en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want 

Hij wist zelf, wat in de mens was. 

 

Zacheüs moet nu vlug naar beneden komen want Jezus moet (!) heden in zijn huis vertoeven. 

Het woordje ‘moet’ getuigt van Goddelijke leiding. God leest het hart van ieder mens en Hij 

wist dat Zacheüs klaar was om Jezus te ontvangen. 

 

Er staat dat Zacheüs Jezus met blijdschap ontving. Een blijdschap die niet bij de menigte 

aanwezig is. Gelukkig is God genadiger dan mensen, anders zou Zacheüs waarschijnlijk niet 

gered zijn. 

 

We weten niet veel van het gesprek tussen Jezus en Zacheüs, maar wel is de belofte van 

Zacheüs aan Jezus opgetekend. Hij zal het waarschijnlijk niet allemaal ineens hebben gedaan, 

maar Hij liet zijn innerlijke verandering wel volgen door een uiterlijke daad van bekering. 

Volgens Lev. 5:20-24 moest het gestolene vergoed worden en nog een vijfde moest daaraan 

worden toegevoegd. Zacheüs ging hier nog flink bovenuit. 

 

Aan het huis van Zacheüs is nu redding geschonken. Dat wil zeggen dat de zonden van 

Zacheüs vergeven zijn en dat de relatie met God is hersteld. Geldt dit ook automatisch voor 

de huisgenoten van Zacheüs ? Ze zullen in elk geval moeten instemmen met Zacheüs omdat 

ieder mens een persoonlijke keuze moet maken. Maar vaak zie je dat het hele huis erbij 

betrokken wordt (zie bijv. Hand. 11:14).  

 

Zacheüs was ook een zoon van Abraham, hij behoorde tot Gods verbondsvolk. Door het volk 

werd hij echter als heiden gezien omdat hij voor de bezetter werkte (de Romeinse overheid). 

Nog steeds zoekt en redt Jezus verloren mensen maar daar gebruikt Hij meestal Zijn gemeente 

voor! Het is een verantwoordelijkheid voor elke christen om hier op de één of andere manier 

bij betrokken te zijn! 

 

81.4 De gelijkenis van de ponden 

 

De Heer Jezus is blijkbaar nog aan het spreken in het huis van Zacheüs en Hij vertelt nu ook 

nog een gelijkenis. De reden hiervoor staat er bij. Sommigen verwachtten dat het Koninkrijk 

van God nu op het punt stond openbaar te worden. Ze waren immers op weg naar Jeruzalem 

en daar zou Jezus dan koning worden. Dat dergelijke gedachten ook bij de discipelen leefden 
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blijkt uit Mar. 10:35-45 en Hand. 1:6. Om dit verkeerde idee te corrigeren vertelt Jezus nu de 

gelijkenis van een belangrijk man die naar een ver land trok om voor zich de koninklijke 

waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren (12). Het is duidelijk dat het hier 

om Jezus gaat die lange tijd weg zal blijven (in de hemel) en als koning naar de aarde zal 

terugkeren. Door de gelijkenis wordt het ook duidelijk dat Hij wil dat Zijn volgelingen in die 

tussentijd voor Hem aan de slag gaan. 

 

Het beeld van de belangrijke man die naar een ver land ging zal de inwoners van Jericho 

bijzonder hebben aangesproken. Toen Herodes de Grote (onder hem was Jericho gebouwd) 

zijn koninkrijk verdeelde onder zijn drie zonen, kreeg Archelaus Judea. Maar deze moest naar 

keizer Augustus in Rome om dit te bevestigen. De Joden zonden echter een gezandschap 

achterna om de benoeming te verhinderen (want de Joden haatten Archelaus), maar zonder 

resultaat. In de gelijkenis zal dit motief ook terugkomen. Archelaus bouwde ook een groot 

paleis in Jericho en eveneens een groot aquaduct voor irrigatiedoeleinden. 

 

De heer roept nu elk van zijn tien slaven en hij geeft elke slaaf een pond (het loon voor drie 

maanden arbeid 1) om handel te drijven totdat hij terugkomt. De burgers haten echter de heer 

en zenden hem een gezantschap achterna met de boodschap dat ze niet willen dat deze heer 

koning over hen wordt.  

 

Als de heer terugkomt, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen heeft, volgt de 

afrekening. Met de vijanden van de heer loopt het slecht af. De betekenis hiervan is duidelijk. 

Zij die Jezus niet willen aanvaarden gaan verloren. Maar hoe vergaat het de slaven van de 

heer (de discipelen)? Ze hadden allen hetzelfde beginkapitaal gekregen. Maar bij de 

afrekening zijn er verschillen. De eerste slaaf heeft tien ponden winst en krijgt als beloning 

gezag over tien steden. Hij krijgt ook een compliment van de heer. 

De tweede slaaf heeft vijf ponden winst en krijgt gezag over vijf steden. Hij ontvangt verder 

geen compliment. 

De derde slaaf heeft niets gedaan met het hem toevertrouwde pond. Hij heeft het in een 

(zweet)doek weggeborgen en bewaard. Zijn motief: Ik was bang voor u omdat u een streng 

mens bent. 

 

81.5 De betekenis van deze gelijkenis 

 

Het gaat natuurlijk om de praktische betekenis van deze gelijkenis. Wat de uitleg moeilijker 

maakt is dat er ook een overeenkomstige gelijkenis is over de talenten (Mat. 25:14-30). Maar 

laten we eerst kijken naar de gelijkenis van de ponden.  

 

De meest eenvoudige uitleg is dat iedere gelovige woekert met datgene wat hij/zij van God 

ontvangen heeft en dat er blijkbaar gradaties van toewijding zijn en overeenkomstige 

gradaties in beloning. De beloning bestaat uit het regeren met Christus over dorpen, steden 

etc. Op zich is dit juist, maar het is de vraag of deze uitleg mogelijk wat te simplistisch is. 

Want wat moeten we dan met het gegeven dat iedere gelovige met hetzelfde ‘beginkapitaal’ 

start terwijl we weten dat de gaven en bekwaamheden van gelovigen onderling sterk 

verschillend kunnen zijn?  

 

Het is waarschijnlijk beter om het pond te zien als ‘de schat van het evangelie’ of als 

‘Christus zelf’. Hij is immers de hoofdpersoon van het evangelie. Sinds dat we 

wederomgeboren zijn is Christus in ons komen wonen (Joh. 14:23). Ons leven is Christus 
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(Fil. 1:21). In die zin hebben we allen hetzelfde ‘beginkapitaal’. Maar wat doen we met de 

liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest (Rom. 5:5)? Hoeveel 

mensen beïnvloeden we voor het Koninkrijk van God? Hoeveel van onze tijd en geld 

besteden we aan de verspreiding van het evangelie? Hoeveel kleine of grote daden hebben we 

verricht, waarbij we gemotiveerd zijn door de liefde van Christus? Natuurlijk is het erg 

moeilijk, zo niet onmogelijk om te weten hoeveel ponden je erbij verdiend hebt.  

 

Bij de gelijkenis van de talenten (Mat. 25:14-30) lijkt het meer te gaan over de geestelijke 

bekwaamheden/gaven die God ons geeft in overeenstemming met onze natuurlijke 

bekwaamheden en mogelijkheden. Zo zal bijvoorbeeld een evangelist dikwijls van nature ook 

al een sprekersgave hebben en een leraar van nature een gave om de stof ordelijk te 

presenteren. Een aanbiddingsleider zal doorgaans ook van nature al muzikaal begaafd zijn etc. 

Degene met de twee talenten erbij en met de vijf talenten erbij hebben allebei 100 % winst en 

ze krijgen dan ook hetzelfde compliment hoewel degene met de vijf talenten er in absolute zin 

meer bijverdiende (maar zijn bekwaamheden en mogelijkheden waren ook evenredig groter). 

 

Je zou dus kunnen zeggen dat onze ‘winst’ bestaat uit een pond-aandeel en een talent-aandeel. 

Natuurlijk zijn deze ook weer onderling verweven en we moeten het verder niet nodeloos 

ingewikkeld maken. Laat het bepalen van de beloning voor de rechterstoel van Christus maar 

rustig aan Christus over. Als er maar een beloning is en niet alleen maar een gered zijn als 

door vuur heen (1 Kor. 3:15). 

 

81.6 Neemt hem het pond af… 

 

Een van de slaven doet echter niets met het pond (behalve het wegstoppen in een doek). Zijn 

motief hiervoor is: vrees voor zijn heer. Hoe moeten we dit zien? Blijkbaar zijn er gelovigen 

die alleen maar gelovig zijn en waar weinig te merken is van de liefde van God. Hun 

probleem is een verkeerd Godsbeeld. God is toch niet tevreden te stellen, daarom doe ik maar 

niets. Beter is in zo’n geval om uit vrees voor God toch maar wat te gaan doen, ook al is God 

niet erg blij met zo’n motivatie. Hij wil graag dat we Hem dienen uit liefde. Ook bij de 

gelijkenis met de talenten zien we iets dergelijks. In dat geval wordt de slaaf behalve slecht 

ook nog lui genoemd. Hij deed niets met wat de Heer hem aan gave(n) had toegevoegd en 

wordt verbannen naar de buitenste duisternis. Iets dergelijks lezen we niet in de gelijkenis van 

de ponden (al is her niet duidelijk wat er verder met hem gebeurt).  

 

In beide gevallen wordt het pond of talent afgenomen en gegeven aan degene die het meeste 

heeft bijverdiend. Dit is een algemeen geestelijk principe. Wanneer we woekeren (op een 

positieve manier) met wat God ons heeft toevertrouwd dan zal God ons meer toevertrouwen. 

Maar als we er niets mee doen dan neemt God het ons ook weer af. Dit principe geldt in het 

tegenwoordige leven maar het heeft ook eeuwige consequenties (zowel positief als negatief). 

Wat het negatieve betreft: op zijn best ben je dan nog gered maar als door vuur heen. 

 

81.7 De parallelgedeelten in Mat. 20:29-34 en Mar.10:46-52 

 

Het verhaal van Zacheüs en de gelijkenis van de ponden wordt alleen in Lucas gegeven. De 

genezing van de blinde(n) komt bij alle drie de evangelisten voor. De onderlinge verschillen 

zijn al in de inleiding besproken. 

 



Hoofdstuk 81                                             081. Luc. 18:35-19:20 Gebeurtenissen rond Jericho 

Het leven van Jezus                                          081                                                                 350 

 

Verwijzingen 

 

 

1. Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, 1982, Publishing House, pag. 332, 333) 

 

2. StudieBijbel, Luc. 19:13, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/


Hoofdstuk 82                                                         082. Joh. 12:01-12:11 De zalving te Betanië 

Het leven van Jezus                                          082                                                                 351 

 

082. Joh. 12:01-12:11 De zalving te Betanië 
 

82.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus arriveert nu in Betanië (waarschijnlijk op zaterdag), zes dagen voor het Pascha 

(de vrijdag erna). Op het Pascha zal Hij als het Offerlam zelf gekruisigd worden en sterven en 

op de zondag daarna uit de dood opstaan. In deze laatste week geeft Hij Zijn discipelen nog 

onderwijs over de Heilige Geest (Joh.14, 15 en 16) en over de laatste dingen (Mat. 24 en 25). 

 

De evangelisten Matteüs en Marcus schrijven ook over de zalving te Betanië. Oppervlakkig 

bezien lijken er verschillen met de beschrijving van Johannes, maar dit is slechts schijn. 

Misschien is wel het meest opvallende verschil dat Johannes de zalving voor de intocht in 

Jeruzalem plaatst (wat chronologisch gezien juist is) terwijl Matteüs en Marcus de zalving na 

de intocht plaatsen. In Mat. 26:6 staat echter:  Toen Jezus te Betanië was….Een nadere 

tijdsaanduiding ontbreekt hier. Matteüs heeft deze geschiedenis waarschijnlijk opzettelijk naar 

achteren verplaatst omdat deze dan hier goed aansluit bij de loop van het lijdensverhaal. Voor 

de zalving bij Marcus geldt iets dergelijks. Mar. 14:1 begint met…Nu was het na twee dagen 

Pascha… Maar in vers 3 staat…En toen Hij te Betanië was en ook hier ontbreekt weer een 

nadere tijdsaanduiding. 

 

De evangelisten Matteüs en Marcus vermelden dat de zalving plaatsvond in het huis van 

Simon de melaatse (nu niet melaats meer, maar waarschijnlijk door Jezus genezen), Johannes 

vermeldt dit niet. Maar Johannes vermeldt wel, in tegenstelling met Matteüs en Marcus, dat 

Maria het was die Jezus zalfde en dat ook Marta en Lazarus erbij waren. Verder spreekt 

Johannes alleen over de verontwaardiging van Judas terwijl Matteüs spreekt over de 

verontwaardiging van de discipelen en Marcus spreekt over de verontwaardiging van 

sommigen. Ook hier dus niet noodzakelijk tegenspraak. 

Bij Matteüs en Marcus vertrekt Judas na de zalving. Bij Johannes lezen we dit niet. Daar 

vertrekt Judas na de voetwassing (Joh. 13:30). In het eerste geval gaat het echter om overleg 

met de overpriesters en het zoeken naar een goede gelegenheid, van toen af (!), om Jezus over 

te leveren. In het tweede geval gaat het blijkbaar niet meer om het overleg en het zoeken van 

een goede gelegenheid, maar hier is de gelegenheid nu daadwerkelijk aangebroken. 

Zo zien we dat de geschiedenissen elkaar niet tegenspreken, maar dat er eerder sprake is van 

elkaar aanvullen. 

 

82.1 Een bijzondere gebeurtenis bij een feestmaal 

 

Er wordt nu een feestmaal ter ere van Jezus aangericht in het huis van Simon de Melaatse. 

Marta, Maria en Lazarus zijn er ook bij terwijl Marta hier weer bediend (evenals in Luc. 

10:40). Dan doet Maria een bijzondere handeling, ze zalft de voeten van Jezus met kostbare 

nardusmirre. Zoiets werd normaal niet gebruikt om de voeten mee te zalven, hoogstens het 

hoofd. De nardusmirre werd bewaard in een albasten kruikje, waarvan de hals gebroken moest 

worden. Een pond is hier 327 gram en de waarde hiervan komt ongeveer overeen met het 

jaarsalaris van een arbeider. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Maria tot de welgestelde 

vrouwen behoorde. 
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Het is duidelijk dat deze daad meer is dan een eerbetoon. Maria doet dit met het oog op de 

begrafenis van Jezus (vers 8, Mar. 14:9, Mat. 26:13). Verder valt op dat ze met haar haren de 

voeten van Jezus afdroogt. Ze moet daarvoor haar haar losmaken en dat was voor een vrouw 

in die tijd een vernederende ervaring in de aanwezigheid van mannen. Ook hieruit blijkt haar 

bijzondere liefde voor Jezus. 

 

82.2 Geen waardering bij de discipelen 

 

Toch wordt deze daad door de meeste aanwezigen niet gewaardeerd. In het bijzonder Judas 

(maar uit Matteüs en Marcus weten we dat er ook anderen bij betrokken zijn en in het 

bijzonder de discipelen) spreekt op huichelachtige wijze zijn afkeuring uit. Johannes vermeldt 

er ook bij wat zijn motieven waren ( het lijkt me dat Jezus dit geweten moet hebben, toch 

spreekt Hij Judas er niet op aan). De focus van Judas is op geld gericht en de armen 

interesseren hem niet wezenlijk. 

 

We kunnen ons afvragen of de critici van deze daad hier een punt hebben. Het antwoord is 

duidelijk: neen. Hoewel de zorg voor de armen een duidelijk Bijbels gegeven is, is dit toch 

ondergeschikt aan de liefde voor Jezus. Deze liefde moet boven alles uitgaan: 

 

Mat. 10:37 Welke vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en welke zoon of 

dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 

 

Natuurlijk is het één niet los te zien van het ander. Als we Jezus liefhebben, dan zullen we ons 

ook om de armen bekommeren (omgekeerd geldt dit niet noodzakelijkerwijs, heel veel 

mensen doen sociaal werk zonder dat ze Jezus kennen). Petrus kreeg van Jezus de opdracht 

om voor Zijn schapen te zorgen. Maar de vraag die daaraan voorafgaat, is of hij Jezus 

werkelijk liefheeft . Jezus stelt Petrus driemaal deze vraag (de eerste twee keer gebruikt Hij 

het Griekse woord ‘agapais’, de onbaatzuchtige liefde, en Petrus antwoordt steeds met ‘philo’, 

de vriendschapsliefde’). We kunnen niet echt van de schapen houden als we niet echt van 

Jezus houden. Het echte bewijs dat we Jezus liefhebben ligt niet in ons gevoel, hoewel dat 

zeker een rol mag spelen, maar in de gehoorzaamheid (Joh. 14:21). Maria wist Jezus op Zijn 

waarde te schatten (menselijkerwijs gesproken), Zijn eigen discipelen waren nog niet zo ver. 

Jezus verdedigt Maria door te stellen dat de armen er altijd zullen zijn, maar Hij niet. Verder 

vindt Hij deze daad zo belangrijk dat bij de evangelieverkondiging in de wereld ook tot haar 

gedachtenis gesproken zal worden (Mat. 26:19, Mar. 14:9).  

 

82.3 Grote belangstelling voor Jezus en Lazarus 

 

Er waren al veel mensen met Jezus onderweg naar Jeruzalem (Mat. 20:30), maar nu komen 

ook nog eens veel Joden (waarschijnlijk uit Jeruzalem) naar Betanië om Jezus te zien, maar 

ook Lazarus. Lazarus was het levende bewijs dat opstanding uit de doden wel degelijk 

mogelijk was. Geen wonder dat de overpriesters (dat zijn Sadduceeën, die niet aan een 

opstanding geloven 1 ook Lazarus wilden doden. Juist door Lazarus geloofden velen in Jezus 

al wil dit nog niet zeggen dat de allen echte discipelen werden (zie ook Joh. 2:24). 
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82.4 De parallelgedeelten in Mat. 26:6-13 en Mar. 14:3-9 

 

In de inleiding is hier al voldoende over gezegd. 

 

 
Verwijzingen 

 

 

1 StudieBijbel, Joh. 12:10, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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083. Mat. 21:01-21:11 De intocht in Jeruzalem 
 

83.0 Inleiding 

 

Dit is het bekende verhaal van de 

intocht in Jeruzalem. Het wordt door 

alle vier de evangelisten gegeven. 

Het meest uitgebreide verslag vinden 

we in Lucas.  

 

Bethfage (huis van onrijpe vijgen) 

was een dorp aan de oostelijke kant 

van de Olijfberg. Deze bergrug (850 

m) ligt ten oosten van Jeruzalem en 

wordt door het Kidrondal gescheiden 

van deze stad. Zie het nevenstaande 

kaartje. 

 

Jezus gaat op zondag (Nisan 10), bij 

ons bekend als Palmzondag, 

Jeruzalem binnen. Maar Hij doet dit 

niet lopend. 

 

83.1 De profetie van Zacharia 

 

Aangekomen bij het dorp Bethfage stuurt Hij twee discipelen (onbekend welke) er op uit om 

een ezelin en haar veulen bij Hem te brengen. De Heer instrueert hen tevens wat ze tegen de 

eigenaar (waarschijnlijk ook een discipel) moeten zeggen als deze hier iets van zegt. En zo 

gebeurt het ook (Mar. 11:5 en 6, Luc. 19:33 en 34). Matteüs noemt trouwens het veulen en 

een ezelin (de moeder van het veulen) terwijl de andere evangelisten alleen het jonge dier, 

waar Jezus op gaat zitten, noemen. De ezelin zal echter voor het veulen gelopen hebben 

omdat het veulen instinctief de moeder volgt.  

De Heer Jezus vervult hiermee de profetie uit Zach. 9:9: 

 

Zach. 9:9   Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning 

komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een 

ezelshengst, een ezelinnejong. (commentaar: dit is een zogenaamd Hebreeuws parallellisme, 

drie uitdrukkingen voor hetzelfde dier) 

10  Dan zal Ik de wagens uit Efraim en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de 

strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij 

zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden der aarde. 

 

We noemen hier ook vers 10 omdat dit deel van de profetie nog niet vervuld is. In eerste 

instantie zou Jezus op een nederige manier Jeruzalem binnenkomen. Normaal reden koningen 

niet op ezels (sinds de tijd van Salomo niet meer 1) , maar de Messiaanse koning doet dit wel. 

Te Zijner tijd zal Hij ook vers 10 vervullen als Jezus hier Zijn Koninkrijk op aarde (het 
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Messiaanse Rijk) opricht.  Te Zijner tijd zal Jezus als overwinnaar terugkeren op de aarde. Hij 

is dan, in het visioen van Johannes, gezeten op een wit paard (Opb. 19:11).  

 

83.2 Veel belangstelling 

 

Het ontbreekt de Heer Jezus bepaald niet aan belangstelling. Er worden kleren en takken van 

bomen op de weg gelegd en de mensen die voor Hem uitgaan en zij die volgen citeren 

roepend uit Psalm 118:25 en 26 Hosanna is afgeleid van Hosha Na (Help toch, oftewel een 

smeekbede om hulp). Later, werd het vooral een uiting van lof in de erkenning van het 

Messias-zijn van Jezus). 

 

Het is vanzelfsprekend dat sommige der Farizeeën hier niet blij mee zijn (Luc. 19:39). Ze 

hoopten dat Jezus deze discipelen zou bestraffen. Het antwoord van Jezus is veelzeggend: 

 

Luc. 19:40  En Hij antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen 

roepen. 

 

In Luc. 9:21 verbiedt Jezus nog Zijn discipelen om bekend te maken dat Hij de Messias is. 

Hier doet Hij dat niet meer, sterker nog, de stenen zullen spreken als de discipelen zouden 

zwijgen. Dit is een spreekwoordelijke uitdrukking die er op neerkomt dat God uiteindelijk 

toch Zijn eer wel krijgt. Nu mag iedereen het weten: Jezus is de beloofde Messias. 

 

Wel vraag ik me af hoeveel van deze discipelen werkelijk door hadden dat Jezus eerst de 

lijdende Messias zou zijn. Met de gelijkenis van de ponden heeft Jezus ook al geprobeerd de 

verkeerde Messias verwachting te corrigeren (Luc. 19:11). 

 

Als Jezus daadwerkelijk Jeruzalem binnengaat geraakt de hele stad in rep en roer (Mat. 

21:10). Er wordt hier zelfs een Grieks woord gebruikt dat elders voor aardbevingen wordt 

gebruikt 2 . 

 

83.3 Een merkwaardig antwoord 

 

Als de mensen in Jeruzalem vragen wie dat is volgt het merkwaardige antwoord:  

 

11 Dit is de profeet, Jezus van Nazaret in Galilea 

 

Waarom wordt er gewoon niet herhaald wat er in vers 9 staat en dat komt er op neer dat Hij 

de Messias is. Jezus was trouwens geen onbekende in Jeruzalem, Hij was er al verschillende 

malen geweest. Maar dat Hij op een veulen Jeruzalem zou binnenkomen te midden van 

juichende mensen, dat had waarschijnlijk niemand verwacht en dat zal mogelijk de aanleiding 

geweest zijn voor de vraag. Jezus stond trouwens ook bekend als profeet (Mar. 6:15, Luc. 

7:16, Joh. 6:14, 7:40). Het is niet ondenkbaar dat het vooral de pelgrims uit Galilea waren die, 

met een zekere trots, dit antwoord gaven. Hij kwam uit hun streek en in Galilea had Hij de 

meeste wonderen verricht. 
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83.4 Jezus weende over Jeruzalem 

 

Er staat in het NT maar tweemaal dat Jezus weende: bij het graf van Lazarus (Joh. 11:35) en 

bij het naderen van Jeruzalem (Luc. 19:41). Terwijl de discipelen juichen en jubelen huilt 

Jezus. Wel een merkwaardig contrast. Alleen Lucas beschrijft deze gebeurtenis! 

 

Jezus huilt niet over het lot wat Hem te Jeruzalem wacht (het kruis), maar wel over het lot dat 

de inwoners van Jeruzalem zelf te wachten staat en dat ongeveer 40 jaar later (AD 70) zal 

worden voltrokken. Jezus wist dat de stad en de tempel volledig verwoest zouden worden en 

dat de meeste inwoners zouden omkomen. 

 

Jeruzalem werd in AD 70 ingenomen door Titus, de zoon van keizer Vespasianus. Er waren 

in Israël al eerder opstanden geweest tegen het Romeinse gezag en nu leek Jeruzalem het 

laatste bolwerk van opstand te zijn. Titus heeft nog tevergeefs geprobeerd om de tempel te 

sparen. Er werden naar schatting 100000 inwoners en verdedigers gedood door de Romeinen. 

Hele families werden afgeslacht en het bloed stroomde door de straten van Jeruzalem. De 

overlevenden werden verkocht op de slavenmarkten van het Midden-Oosten. 

 

Waarom zou Jeruzalem dit afschuwelijke lot ondergaan? Natuurlijk, vanwege hun zonden! 

Maar ze hadden dit lot niet hoeven ondergaan als ze begrepen hadden wat tot hun vrede zou 

dienen (42). Maar ze merkten de tijd niet eens op dat God naar hen omzag (44) en ze 

bekeerden zich niet!  

 

Hoe de geschiedenis verlopen zou zijn als ze zich wel bekeerd hadden en hoe allerlei 

toekomstprofetieën dan zouden vervuld worden, is niet duidelijk. Het is helaas een feit dat ze 

zich niet bekeerden en dat de profetie van Jezus over Jeruzalem in vervulling is gegaan! 

 

Het is een ernstig feit dat God met mensen bezig kan zijn en dat het niet opgemerkt wordt. In 

feite is het ook nu nog genadetijd voor velen, maar hoevelen beseffen dit! Nog steeds lijkt het 

evangelie voor vele wijzen en verstandigen verborgen (Luc. 10:21). 

 

83.5 Nisan 10 

 

Op Nisan 10 (zondag) kwam Jezus Jeruzalem binnen. Dit was ook de dag waarop het paaslam 

werd uitgekozen. Op deze wijze liet Jezus zien dat Hij bij uitstek het Paaslam was. Hij zou 

sterven op 3 uur p.m. juist op het moment dat het paaslam geslacht werd (Nisan 14, maar 

volgens sommigen op Nisan 15). 

 

83.6 De parallelgedeelten in Mar. 11:1-10, Luc. 19:28-44 en Joh. 
12:12-19 

 

We hebben hierover in het voorgaande al voldoende gezegd. 

 
 

Verwijzingen 

 

1. StudieBijbel, Mat. 21:5, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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2. StudieBijbel, Mat. 21:10, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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084. Mat. 21:12-21:17 De tempelreiniging 
 

84.0 Inleiding 

 

Het lijkt er op dat Matteüs en ook Lucas de intocht in Jeruzalem en de reiniging van de tempel 

op dezelfde dag (de zondag) laten  plaatsvinden. Uit het parallelgedeelte in Marcus blijkt 

echter de tempelreiniging de volgende dag plaatsvindt en wel na de vervloeking van de 

vijgenboom. Dat laatste gebeurt bij Matteüs de volgende dag op de weg van Betanië naar 

Jeruzalem. Hoe is dit te harmoniseren?  

 

We geven het onderstaande schema en het uitgangspunt is dat Marcus de juiste volgorde 

geeft. 

 

De volgorde van de gebeurtenissen in Marcus: 

 

wanneer nr. gebeurtenis schriftplaats 

    

zondag 1 intocht Jeruzalem Mar. 11:11 

zondag 2 tempel overzien  Mar. 11:11 

   Mat. 21:12-16 

zondag 3 naar Betanië Mar. 11:11 

maandag 4 vijgenboom vervloekt / naar Jeruzalem Mar. 11:12-15 

maandag 5 tempelreiniging Mar. 11:15-19 

 

 

Matteüs noemt gebeurtenis 2 niet maar plaatst gebeurtenis 5 na 2. Dit is in overeenstemming 

met wat Matteüs wel meer doet namelijk bepaalde onderwerpen bij elkaar schrijven (tempel 

overzien en tempelreiniging) ook al gaat dat ten koste van de chronologische volgorde (voor 

het gedeelte Mat. 21:12-16 is ook geen tijd aangegeven, al suggereert het woordje  ‘en’ in 

vers 12 wel, maar ten onrechte, dat het direct volgt op de intocht). 

 

84.1 De tempelreiniging 

 

Merk op dat dit de tweede tempelreiniging in de evangeliën is. De eerste is aan het begin van 

de bediening van de Heer Jezus en staat beschreven in Joh. 2:13-25. De tweede wordt niet 

genoemd door Johannes maar wel door de andere evangelisten. Deze tempelreiniging vindt 

plaats aan het einde van de bediening van de Heer Jezus, namelijk in de week voorafgaande 

aan de opstanding. 

 

Voor de viering van het Pesach, het belangrijkste feest van het jaar, kwamen elk jaar in het 

voorjaar veel pelgrims naar Jeruzalem (wel meer dan 100000). Op dit feest (Ex. 12:1-28) 

werd de bevrijding van de slavernij herdacht en de uittocht uit Egypte. Het hele feest duurde 

zeven of acht dagen. Ook Jezus en Zijn discipelen kwamen naar Jeruzalem om dit feest te 

vieren. De handelaren verkochten offerbenodigdheden (lam, duif, wijn, zout…) en de 

wisselaars zorgden ervoor dat mensen met vreemde valuta deze konden inwisselen om de 

Matteüs 

plaatst 

 5 na 2 
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halve sikkel (tweemaal het dagloon) tempelbelasting te betalen. Het was voor de pelgrims dus 

op zich wel prettig dat deze handelaren aanwezig waren. 

 

Waarom trad Jezus dan toch hier tegen op? 

 

Omdat hiervoor de tempel gebruikt werd. De voorhof der heidenen was de plaats waar de 

heidenen nog mochten komen om God te aanbidden en deze plaats werd nu gebruikt voor 

commerciële doeleinden (hierbij speelden de Sadduceeën een belangrijke rol). Let wel, de  

Heer Jezus verjaagt niet alleen de handelaren, maar ook de pelgrims die daar kochten (12). Hij 

citeert daarbij Jes. 56:7. Marcus vermeldt hier nog bij: ‘voor alle volken’ (Mar. 11:18) 

(mogelijk om aan te geven dat Jezus ook de redder van de heidenen is). 

 

84.2 Meer dan de tempel is hier 

 

De Heer Jezus neemt de commercialisering rond het tempelgebeuren hoog op en wijst terug 

naar de oorspronkelijke functie van de tempel: een bedehuis voor alle volken. Natuurlijk, de 

tempeldienst zou na ongeveer veertig jaar ophouden en de gelovigen zouden de nieuwe 

geestelijke tempel worden. Ook nu al was de tijd, waarin de Vader noch te Jeruzalem noch op 

deze berg aanbeden zou worden, maar in geest en waarheid (Joh. 4:21-25). Jezus zelf is ook 

meer dan de tempel (Mat. 12:6). Het hele offergebeuren wijst uiteindelijk naar het volmaakte 

offer dat door de Heer Jezus op Golgotha gebracht zal worden. Hij is het volmaakte paaslam 

(1 Kor. 5:7), maar hoevelen van de duizenden pelgrims die daar liepen en zich gereedmaakten 

voor Pesach, zullen dat beseft hebben? Zelfs bij Zijn eigen discipelen was hierover nog veel 

onbegrip.  

 

84.3 Waarom greep de tempelpolitie niet in? 

 

Men kan zich nog afvragen waarom Jezus Zijn actie zo kon uitvoeren. Waarom greep de 

tempelpolitie niet meteen in? Later proberen de oudsten en overpriesters Hem wel ter 

verantwoording te roepen (Mat. 21:23 ev.). Het lijkt me dat dit vooral te maken had met de 

populariteit die Jezus op dat moment had. Vele pelgrims waren met Hem meegekomen (Mat. 

21:9) en een arrestatie van Jezus zou veel ongewenste opschudding gegeven hebben (zie ook 

Mar. 11:18) en Luc. 19:48). Verder zal het optreden van Jezus in de tempel ook een zeker 

ontzag bij velen hebben ingeboezemd. Ze moeten toch iets gemerkt van de heilige 

verontwaardiging bij Jezus. 

 

84.4 Blinden en lammen komen tot Hem 

 

Het is toch wel opvallend dat na de tempelreiniging (de rommel is waarschijnlijk nog 

aanwezig) blinden en lammen tot Hem komen en dat ze ook genezing ontvangen. Dit is de 

enige schriftplaats waarbij sprake is van een genezing in de tempel. Verder leerde Jezus ook 

dagelijks in de tempel (Luc. 19:47). Dan zijn er de kinderen die de ouden imiteren (Mat. 21:9) 

tot ergernis van de overpriesters en schriftgeleerden. Ze hadden er beter aangedaan om zich te 

ergeren over hun eigen houding, want zij waren in eerste instantie verantwoordelijk voor de 

ontwijding van de tempel. Maar ja, als je aan de kant staat van de vijanden van Jezus, hoeveel 

geestelijk inzicht kun je dan nog verwachten? 
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Het is duidelijk dat Jezus de actie van de kinderen goedkeurt en Hij citeert daarbij Psalm 8:3a. 

uit de Septuagint. Het Hebreeuwse woord dat hier met ‘lof’ is vertaald betekent 

oorspronkelijk ‘sterkte’. Het kan echter ook ‘lof’ betekenen. 

 

Gedurende de week van Pesach overnachtten veel pelgrims buiten de stad. Jezus en Zijn 

discipelen deden dat blijkbaar ook (zie ook Luc. 22:39). 

 

84.5 De parallelgedeelten in Mar. 11:15-19 en Luc. 19:45-48 

 

We hebben hier al iets over aangehaald. Verder bieden deze gedeelten geen nieuwe 

gezichtspunten. 
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085. Mat. 21:18-21:22 De verdorde vijgenboom 
 

85.0 Inleiding 

 

Het verdorren van de vijgenboom gaat vooraf aan de tempelreiniging (82.0). De constatering 

(Mar. 11:20) komt echter na de tempelreiniging. Matteüs behandelt het als één geheel in 

tegenstelling tot Marcus. We zullen het hier ook als één geheel behandelen, hoewel dit wat 

verwarring geeft met betrekking tot de chronologie. 

 

85.1 Het was de tijd niet voor vijgen 

 

Het is de dag na de intocht in Jeruzalem en Jezus komt met Zijn discipelen uit Betanië en is 

op weg naar Jeruzalem. Het is nog vroeg in de morgen en de Bijbel vermeldt dat Jezus 

hongerig werd (18). Hij gaat naar de vijgenboom om er iets van te eten, maar Hij treft niets 

anders aan dan alleen bladeren. Marcus vermeldt er nog bij dat het niet de tijd voor vijgen was 

(Mar. 11:13). Je hebt nu de neiging om te zeggen dat Jezus beter had moeten weten. Het is 

echter zo dat de boom wel al enige onrijpe vruchten zou moeten hebben die ook gegeten 

worden en die later volwassen vijgen worden. Toen Jezus ook deze onrijpe vruchten niet 

aantrof vervloekte Hij de vijgenboom.  

Het effect is onmiddellijk. Dat is in ieder geval wat Matteüs suggereert. Mogelijk moeten we 

dit zo opvatten dat het proces van verdorren onmiddellijk begon en wel van de wortel af. In 

vers 20 lezen we dat de discipelen dit opmerkten en dat betekent dat ze bemerkten dat het 

proces van verdorren in korte tijd (namelijk één dag, zie Mar. 11:20), plaatsgevonden had. 

 

85.2 Wat is de zin van deze vervloeking? 

 

We kunnen toch moeilijk aannemen dat Jezus een vijgenboom zomaar vervloekt omdat deze 

niet de verwachte vroege vruchten laat zien. Het lijkt er veel meer op dat hier een oordeel 

over de onvruchtbare boom ‘Israël’ wordt aangekondigd (zie bijv. Luc. 13:6-9 en ook Mat. 

21:41). Israël wordt hier dus vergeleken met een onvruchtbare boom en de handeling van 

Jezus is daarom een profetisch teken 1. 

 

85.3 Zou Israël nooit meer vrucht dragen? 

 

Zou Israël dan nooit meer vrucht dragen? Het lijkt er wel op als we naar de tekst zelf kijken: 

‘in eeuwigheid’. Het Griekse woord wat hier voor eeuwigheid gebruikt wordt: ‘aiona’ kan 

ook een ‘tijdsperiode’ of ‘eeuw’ betekenen. YLT vertaalt de uitspraak van Jezus als volgt: 

 

19b ‘No more from thee may fruit be — to the age;’ 

 

In de toekomende eeuw, als het Messiaanse Rijk er zal zijn, zal Israël echter een zegen zijn 

voor de wereld (zie bijv. Jes. 2:1-5).  

Ik zou niet durven beweren dat het tegenwoordige Israël op geen enkele manier een zegen 

voor de wereld is. Heel veel vooruitgang op technisch wetenschappelijk gebied is te danken 
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aan de Joden. Maar ze hebben tot nu toe niet de geestelijke vrucht voortgebracht waartoe God 

hen bestemd had. Hun ‘volheid’ zal echter rijkdom voor de heidenen worden (Rom. 11:12). 

 

85.4 Een lesje over geloof 

 

De discipelen zijn verbaasd dat de vervloeking van Jezus zo ‘snel’ gewerkt heeft en dan 

gebruikt Jezus deze gelegenheid om de discipelen iets te leren over ‘geloof’. Matteüs is hier 

korter over dan Marcus. Wat hij zegt komt in het kort er op neer dat echt geloof zelfs het 

mogelijk maakt dat bergen worden opgeheven en in de zee worden geworpen.  

 

22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult u ontvangen. 

 

Dit is zeker een zeer grote belofte, maar wat is ‘gelovig’ vragen? Het zal zeker ook betekenen 

dat Gods hart en mijn hart op dit punt overeenstemmen. Ik kan niet verwachten dat God mij 

verhoort als ik iets vraag wat tegen Zijn wil is. Maar, waarom het gaat is dat ‘echt geloof’ 

afkomstig is van God (een gave van God) en niet begint bij mij. Alleen God kan het geloof 

schenken dat bergen verzet (ook al zal dat figuurlijk bedoeld zijn). 

 

Marcus is hier ‘vollediger’. In Marcus 11:22 staat: 

 

22….. Hebt geloof in God. 

 

Dit is een correcte vertaling en de meeste Bijbelvertalingen hebben iets dergelijks. Een andere 

mogelijke vertaling luidt echter: 

 

22….Hebt geloof van God 

 

Het zijn echter maar enkele vertalingen die dit hebben (o.a. YLT). Naar mijn mening  past 

deze vertaling toch beter bij de context (al denken velen hier anders over). Echt geloof is 

namelijk van God afkomstig, dit hebben we niet uit onszelf. We hebben niet uit onszelf het 

geloof dat bergen verzet of dat zieken geneest. We kunnen God vragen om een zieke te 

genezen en dan kan God antwoorden met een gave van geloof gevolgd door een gave van 

genezing. Ook al heb je een rotsvast vertrouwen in God dan heb je nog niet 

noodzakelijkerwijs het geloof om een zieke te genezen. 

Ook in Jak. 5:15 is sprake van een ‘gave van geloof’ die God aan oudsten kan toedelen om 

een zieke op te richten. Een geloof als een mosterdzaad (een zeer klein zaad) is al voldoende 

om bergen te verplaatsen (Mat. 17:20) als het maar echt geloof is, dat van God als gave (1 

Kor. 12:9) afkomstig is. De hoeveelheid geloof is hier niet aan de orde, maar wel het soort 

geloof. Als er echt geloof is, dat zijn oorsprong vindt bij God, ook al merken we dit niet 

steeds bewust, dan gebeurt er iets. 

 

Hoevelen hebben al tevergeefs geprobeerd om zelf geloof op te wekken voor iets terwijl het er 

gewoon niet was of kwam. Ik durf niet te beweren dat God bijv. nooit geneest als er geen echt 

geloof is, maar normaal gesproken gebeurt er weinig. Echt geloof ontstaat in het contact met 

God door gebed. Ook het vasten kan hierbij een belangrijke rol spelen (Mat. 17:20 en 21). Als 

er echt geloof is, dan verdwijnt de twijfel en komt er de rustige zekerheid dat je zal ontvangen 

(hoewel het een zekere tijd nog kan duren)  waarom je gevraagd hebt. 
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85.4 Vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben… 

 

Vers 24 en 25 in Marcus 11 gaan allebei over gebed. Vers 26 ontbreekt in enkele belangrijke 

handschriften en staat daarom tussen teksthaken. De reden dat vers 25 en 26 zijn toegevoegd 

is niet alleen dat ze een belangrijke Bijbelse waarheid bevatten, maar vooral ook om te 

waarschuwen voor een mogelijke gebedsverhindering. Bitterheid in ons hart door een 

onvergevensgezinde houding is een belangrijke hindernis voor gelovig gebed. Het zal onze 

relatie met God verstoren en daarom moeten we dergelijke hindernissen ook opruimen. Over 

de zogenaamde positionele vergeving schreven we al in studie 70. 

 

85.5 Het parallelgedeelte in Mar. 11:11-14 en Mar. 11:20-26 

 

Over dit parallelgedeelte is in het voorgaande al genoeg gezegd. 

 

 
Verwijzingen 

 

1. StudieBijbel, Mat. 21:19, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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086. Mat. 21:23-21:32 Krachtens welke bevoegdheid? 
 

86.0 Inleiding 

 

Het lijkt er op dat vers 23 gewoon het vervolg is op vers 22. De Heer Jezus is in de tempel 

aangekomen waar Hij dagelijks leerde en op een goed moment, mogelijk in een pauze van 

Zijn onderwijs, wordt Hij benaderd door een belangrijke delegatie (oudsten van het volk 

samen met overpriesters). Marcus en Lucas noemen hier ook nog de schriftgeleerden. Het 

gaat om een belangrijke afvaardiging uit de Joodse samenleving waarin kerk en staat zo sterk 

verweven zijn.  

 

86.1 Vanwaar uw bevoegdheid? 

 

Nu wordt de vraag gesteld naar de bevoegdheid van Jezus. Nu had een rabbi in principe het 

recht om te prediken, maar dan toch niet het evangelie (Luc. 20:1). Verder zal met ‘deze 

dingen (23)’ toch meer bedoeld zijn dan alleen prediking. Hij had ook nog de tempel 

gereinigd en mensen genezen. Hij had toegelaten dat de pelgrims en de kinderen ‘Hosanna, de 

Zoon van David’ riepen en Hij wilde de kinderen niet stoppen toen ze dit riepen. Waaraan 

ontleent Hij Zijn autoriteit? 

 

De achtergrond van deze vraag is natuurlijk dat het optreden van Jezus een bedreiging is voor 

hun positie. Als Hij geen antwoord kan geven op hun vraag of hij zou iets zeggen als ‘van 

God, mijn Vader’ dan zouden ze Hem hierop kunnen afrekenen. 

 

86.2 Een wedervraag 

 

Het stellen van een wedervraag was zeker niet ongebruikelijk bij discussies waar rabbi’s bij 

betrokken waren. Het was ook zeker geen poging van Jezus om hun vraag te ontwijken. 

Veeleer probeerde Jezus met deze ‘slimme’ wedervraag de discussie te leiden naar het punt 

waar het wezenlijk omgaat.  

Op de vraag of de doop van Johannes uit de hemel is of uit de mensen konden ze natuurlijk 

niet antwoorden dat deze uit de hemel was. Dan hadden ze hem immers moeten geloven, en 

dat wilden ze niet. Maar ze konden ook niet antwoorden dat deze doop uit de mensen was, 

want dat zou voor hen op steniging kunnen uitlopen (Luc. 20:6). 

Eigenlijk geeft Jezus hier indirect antwoord op de vraag waar Hij Zijn bevoegdheid aan 

ontleende. Johannes de Doper was een duidelijk rechtvaardig man die door Zijn prediking 

velen tot inkeer bracht en dat was bekend. Maar deze Johannes wees op Jezus (Mar. 1:7, Joh. 

1:29). Als ze ‘de bevoegdheid’ van Johannes niet willen aanvaarden dan zullen ze ook niet 

willen aanvaarden hoe Jezus aan Zijn bevoegdheid komt.  

 

Samenvattend: De Heer Jezus ontleent (in zekere zin) Zijn bevoegdheid aan het optreden van 

Johannes de Doper. De bevoegdheid van Johannes was duidelijk van God (‘uit de hemel’ om 

de Godsnaam te vermijden). Maar omdat dit laatste niet aanvaard wordt, heeft het geen zin 

om te praten over de vraag hoe Jezus aan Zijn bevoegdheid komt. 
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86.3 De gelijkenis van de twee zonen 

 

Met de volgende gelijkenis onderstreept Jezus nogmaals de ongelovige houding van de 

geestelijkheid van die tijd tegenover de bediening van Johannes de Doper. De eerste zoon 

zegt ‘ja’, maar gaat niet. De eerste zoon staat hier voor de geestelijkheid die toch als eerste 

Gods boodschap die door Johannes gebracht werd had moeten aanvaarden, maar het niet deed 

en daarom ook Jezus boodschap niet aanvaardde. Degenen waar je nu niet direct van verwacht 

dat ze op Gods boodschap ingaan (de ‘harde zondaars’ en in de gelijkenis de tweede zoon) 

doen het wel en bekeren zich op de boodschap van Johannes. Daarom zullen ze de 

geestelijkheid van Israël voorgaan in het Koninkrijk Gods. 

 

Het is moeilijk om uit deze gelijkenis te concluderen dat de Farizeeën, schriftgeleerden etc. 

uiteindelijk ook Gods Koninkrijk binnengaan. Wel lezen we later: 

 

Hand. 6:7  En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en 

een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. 

 

Hand. 15:5  Maar er stonden uit de partij der Farizeeen enigen op, die gelovig geworden 

waren,…. 

 

86.4 De parallelgedeelten in Mar. 11:27-33 en Luc. 20:1-8 

 

De gelijkenis van de twee zonen staat alleen in Matteüs. De parallelgedeelten  van Mat. 

21:23-27 in Marcus en Lucas voegen, behalve de opmerking over Luc. 20:1, geen essentiële 

informatie toe. 
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087. Mat. 21:33-22:14 Onrechtvaardige pachters 
 
 

87.0 Inleiding 

 

Deze twee gelijkenissen maken blijkbaar deel uit van een serie gelijkenissen die Jezus sprak 

tot het volk (Luc. 20:9) maar vooral tot de  (geestelijke) leidslieden van het volk (Mat. 11:33 

en 45). De  gelijkenis van de onrechtvaardige pachters vinden we bij Matteüs, Marcus en 

Lucas. De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal alleen bij Matteüs.  

 

87.1 De eerste gelijkenis 

 

De eerste gelijkenis gaat over een heer die een wijngaard plantte en die verhuurde aan 

pachters. Als het tijd is om de vruchten in ontvangst te nemen (doorgaans na vier jaar) dan 

zend hij zijn slaven hiertoe uit. De slaven worden echter slecht behandeld en zelfs de zoon 

van de heer (de erfgenaam) wordt niet ontzien, hij wordt zelfs gedood. De heer zal echter met 

deze pachters afrekenen en de wijngaard gaan verhuren aan pachters die hem wel de vruchten 

op tijd zullen afleveren (21:41).  

Zijn toehoorders, die de Schriften kenden (het waren hoofdzakelijk geestelijke leidslieden) 

zullen ongetwijfeld gedacht hebben aan Jes. 5:1-7 (het lied van de wijngaard) toen Jezus deze 

gelijkenis uitsprak.  

 

87.2 De betekenis van deze gelijkenis 

 

Wat is de betekenis van deze gelijkenis? In eerste instantie is, zoals al gezegd, deze gelijkenis  

gericht tot de (geestelijke) leidslieden van het volk. Zij zijn in hoge mate verantwoordelijk 

voor geestelijke en maatschappelijke gang van zaken in Israël. God had door Mozes al 

gesproken: 

 

Ex. 19:4  gij hebt gezien, wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat Ik u op 

arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb. 

5  Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit 

alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. 

6  En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die 

gij tot de Israelieten spreken zult. 

 

Het was ongetwijfeld Gods bedoeling dat door Zijn verbondsvolk Gods glorie aan de wereld 

zou worden bekend gemaakt. De waarheid is helaas dat Israël hier door de eeuwen heen in 

gefaald heeft.  Zeker, er was sprake van godsdienst, maar deze was veelal verworden tot een 

wettisch systeem van geboden en verboden waarin het echte leven ontbrak. Dit gold ook voor  

de tijd van de bediening van de Heer Jezus, toen het Koninkrijk Gods in Zijn persoon tot 

Israël kwam.   

De pachters brachten door de eeuwen heen geen vruchten op voor de heer en mishandelden de 

slaven van de heer. De slaven staan hier voor de profeten die door hun optreden geprobeerd 

hebben om het volk terug te brengen bij de dienst aan God.  
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87.3 De hoeksteen 

 

Het falende optreden van de leidslieden vond het hoogtepunt in de verwerping van de 

allergrootste profeet, de hoeksteen Jezus Christus. De Heer Jezus citeert in vers 42 Psalm 118 

vers 22 en 23: 

 

Ps. 118:22  De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden; 

23  van de HERE is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. 

 

De hoeksteen uit de tijd van Ps. 118 was een sluitsteen waardoor de stenen en ribben van een 

gebouw bij elkaar bleven. Jezus is de sluitsteen van de geestelijke  tempel, Hij is het hoofd 

van de gemeente (Kol. 1:18). In hun geestelijke blindheid verwierpen de leidslieden juist deze 

sluitsteen. Een ongelofelijke tragedie. 

 

87.4 Het Koninkrijk Gods wordt van hen weggenomen 

 

Inderdaad, het Koninkrijk Gods is van Israël weggenomen en het volk heeft ongeveer 1900 

jaar in ballingschap geleefd. Nog is het Koninkrijk Gods niet terug in het moderne Israël op 

de manier zoals God dat bedoeld had, maar er komt een tijd van herstel (Hand. 1:6).  

Het volk dat de vruchten daarvan opbrengt is het volk van God, de gelovigen uit de heidenen 

en de Joden. Het draagt nu vrucht in de hele wereld (Kol. 1:6) en het Koninkrijk Gods groeit. 

Vers 44 is een oordeeltekst (die blijkbaar maar voorkomt in een beperkt aantal manuscripten). 

De steen (hoeksteen) is Jezus en wie zich tegen hen blijft verzetten zal geoordeeld worden. 

 

De geestelijke leidslieden die Hem aanhoorden hebben nu wel door dat Jezus hen bedoelt in 

die zin dat zij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de verwording van de ware 

godsdienst. Er staat (46) dat zij Hem trachtten te grijpen, maar ze deden het niet omdat ze de 

mensen vreesden die Hem voor een profeet hielden. Zo blijkt ook hier dat God de 

omstandigheden kan gebruiken om te verhinderen dat Jezus voortijdig gegrepen wordt. 

Vergelijk dit ook met Luc. 22:53: 

 

Luc. 22:53  Terwijl Ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u geen hand naar Mij 

uitgestoken. Maar dit is uw ure en de macht der duisternis    

 

In Gods voorzienigheid kan Hij toelaten (om voor ons niet altijd duidelijke redenen) dat de 

duisternis zijn slag kan slaan. Een duidelijk voorbeeld uit het OT is het boek Job. 

 

87.5 De persoonlijke toepassing 

 

De eerste toepassing van deze gelijkenis is natuurlijk voor de geestelijke leidslieden in de tijd 

van Jezus. Het zal hen best geprikkeld hebben dat deze rabbi die toch zulke bijzondere dingen 

deed (want dat moeten ze geweten hebben) hen zo durfde te beledigen. Er waren voor hen 

eigenlijk maar twee mogelijkheden: zich bekeren of zich verharden. Helaas was het laatste 

voor de meesten het geval. 
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Toch is er ook een toepassing voor de gelovigen in deze tijd en die is eenvoudig weer te 

geven met: God verwacht vrucht in ons leven. Daardoor wordt Zijn heerlijkheid ook aan onze 

omgeving bekend gemaakt. De Heer Jezus zou iets later tegen Zijn discipelen zeggen: 

 

Joh. 15:8  Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 

discipelen zijn. 

 

Vrucht dragen is niet in de eerste plaats het resultaat van persoonlijke inspanning, maar wel 

van het blijven in Jezus: 

 

Joh. 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt 

veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. 

 

Wanneer deze vrucht, ook na voldoende tijd, niet zichtbaar wordt dan moet men zich afvragen 

of er wel op de smalle weg gewandeld wordt. 

 

87.6 De tweede gelijkenis 

 

De tweede gelijkenis gaat over de toetreding tot het Koninkrijk Gods. Het bruiloftsmaal is 

symbool voor de vreugde van het Koninkrijk. Een soortgelijke gelijkenis vinden we in Luc. 

14:15-24. 

 

Een koning richt een bruiloftsmaal voor zijn zoon aan en er zijn genodigden. In de toepassing 

zou men kunnen denken aan God de Vader die het bruiloftsmaal van het Lam voor Zijn Zoon 

aanricht. Hierbij is de gemeente de bruid en Jezus, de Zoon, de bruidegom. Dit lijkt me zeker 

niet onjuist, maar de focus lijkt toch niet te liggen op de eschatologische bruiloft. 

 

87.7 Wie zijn de genodigden? 

  

Wie zijn de genodigden?  In die tijd was het gebruikelijk dat er eerst een algemene 

uitnodiging uitging en daarna, als de maaltijd bereid was, een tweede uitnodiging. De 

genodigden in vers 3 en 4 hadden dus al een eerdere uitnodiging ontvangen. Bij de toepassing 

moet men bedenken dat de gelijkenis in de context staat van de confrontatie van Jezus met de 

geestelijke leiders. Het lijkt er dus op dat Jezus zich in eerste instantie richt tot de religieuze 

leiders van die tijd of ook meer algemeen tot de (religieuze) inwoners van Israël. Jezus was 

immers tot hen gezonden: 

 

Mat. 15:24  ……Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels. 

 

De uitnodiging aanvaarden betekent: tot Jezus komen om Leven te hebben. Zei Jezus niet 

eerder tegen de Joden: 

 

Joh. 5:39  Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze 

zijn het, welke van Mij getuigen, 

40  en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. 

 

Als men tot Jezus komt dan treedt men toe tot het Koninkrijk van God en ervaart de 

zegeningen van het Koninkrijk maar daarnaast ook de verdrukkingen die daarbij horen.  
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87.8 De kinderen van het Koninkrijk 

 

De uitnodiging wordt echter niet aanvaard, ook niet als er een tweede keer slaven worden 

uitgezonden (4). Men wordt afgeleid door wereldse zaken en het wordt zelfs nog erger: De 

slaven worden mishandeld en gedood (vervolging van de discipelen). De uitnodiging die 

bestemd was voor de kinderen van het Koninkrijk (Mat. 8:12), dat wil zeggen de Joden in de 

tijd van Jezus, wordt verworpen. Let wel, men blijft wel godsdienstig, maar zonder het leven 

dat Jezus geeft zal deze godsdienst uiteindelijk niets opleveren. 

 

87.9 De koning werd toornig 

 

De beledigende afwijzing van de genodigden wekt vanzelfsprekend de toorn van de koning 

op (7). Hij zendt zijn leger en verwoest de stad van de moordenaars. 

 

In de directe toepassing van de gelijkenis moet men denken aan de verwoesting van 

Jeruzalem zo’n veertig jaar later. Jezus voorzag dit profetisch: 

 

Luc. 19:43  Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u 

zullen opwerpen(19-44a) en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, 

44  (19-44b) en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de 

andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. 

 

87.10 De slaven worden opnieuw uitgezonden 

 

De slaven van de koning worden opnieuw uitgezonden en nu naar de kruispunten der wegen 

(volgens de StudieBijbel 1 gaat het hier om plaatsen buiten of aan de rand van de stad, hier 

bevond zich steeds veel volk van de niet al te beste soort). De betekenis hiervan is dat het 

evangelie nu naar de heidenen gaat (zie ook Hand. 13:46). Zij gaan wel op de uitnodiging in 

en de bruiloftszaal wordt vol. Zowel goeden als slechten (in maatschappelijke zin) zijn erbij. 

 

Vele  heidenen hebben het evangelie wel aanvaard in tegenstelling tot Israël, dat tot op heden  

een grotendeels seculiere natie is (hoewel er nu een groeiende Messiaanse beweging is in 

Israël).   

 

87.11 De man zonder bruiloftskleed 

 

De bruiloftszaal wordt nu vol met hen met hen die aanliggen (11). De koning merkt nu 

iemand op die geen bruiloftskleed aanheeft (voor de gastheer een grote belediging). Blijkbaar 

werd dit bruiloftskleed uitgereikt aan de gasten, want hoe komen anders goeden en slechten 

aan een bruiloftskleed? De betrokkene kan de koning niet antwoorden en wordt dan 

vervolgens in de buitenste duisternis geworpen.  

 

De vraag is nu wat dit onderdeel van de gelijkenis betekent. De betekenis hiervan is eigenlijk 

vrij eenvoudig: Men komt nooit het Koninkrijk van God binnen op grond van eigen 
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gerechtigheid. Zoiets was zeker voor de Joden moeilijk te aanvaarden (Rom. 9:30-33), maar 

in het algemeen geldt dat de religieuze mens hier moeite mee heeft. Wij zijn echter alleen 

maar rechtvaardig voor God op grond van het volbrachte werk van Christus: 

 

Rom. 3:23  Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 

24  en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 

 

Als we in Christus zijn dan zijn we bekleed met de klederen van het heil (Jes. 61:10, 

Opb.19:8). Zie ook: 

 

2 Kor. 5:21  Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat 

wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 

 

Zonder de mantel der gerechtigheid van Christus functioneren we tevergeefs voor het 

Koninkrijk van God, erger nog, we zijn er niet eens binnengegaan en we komen uiteindelijk 

bedrogen uit.  

 

In hoeverre zullen de toehoorders dit alles (het geldt zowel voor Jood als heiden) begrepen 

hebben? Hoe dan ook, ze lijken er, gezien het vervolg (vers 15), door geraakt. 

 

87.12 Velen geroepen, weinigen uitverkoren 

 

Wat is de betekenis van vers 14? In eerste instantie waren de geroepenen de genodigden voor 

het bruiloftsmaal en dat betekent gewoon het Joodse volk als zodanig. Later kwamen daar ook 

de heidenen bij. Je zou dus kunnen zeggen dat het geroepen zijn geldt voor iedereen die het 

evangelie hoort (Jood of heiden). Maar hoevelen gaan er daadwerkelijk op in en komen naar 

maaltijd d.w.z. ze worden wedergeboren en gaan het Koninkrijk Gods binnen? Zij die dit echt 

doen, en dat zijn lang niet alle geroepenen, worden uitverkorenen genoemd.  

 

Toch heeft dit vers voor veel problemen gezorgd bij gelovigen. Die problemen ontstaan 

doordat men het ‘uitverkoren zijn’ uitlegt als iets dat alleen maar God kan doen. Als je niet 

uitverkoren bent, zo redeneert men, kan je ook niet behouden worden. Hoewel er een 

spanningsveld is tussen Gods keuze voor ons en onze keuze voor Hem (dat we hier nooit 

volledig doorgronden) lijkt dat hier toch niet aan de orde. Het gaat hier duidelijk om de 

verantwoordelijkheid van de mens om in te gaan op de uitnodiging voor het Koninkrijk van 

God. Zij die dit doen zijn uitverkoren. 

 

Een andere uitleg is dat er maar relatief weinig uitverkorenen in de bruiloftszaal zijn. De 

uitverkorenen zijn dan de oorspronkelijke genodigden, dus het Joodse volk. Hoewel ik dit een 

aardige gedachte vind blijf ik toch ook moeite houden met deze uitleg omdat ik nergens in het 

NT de notie tegenkom die het Joodse volk de uitverkorenen noemt. 

 

87.13 Toepassing voor ons? 

 

Heeft de gelijkenis ook nog een toepassing voor degenen die het Koninkrijk van God al zijn 

binnengegaan? Eigenlijk niet, de gelijkenis is immers gericht op degenen die het Koninkrijk 

nog niet zijn binnengegaan. Maar ook als voor ons geldt: 
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Kol. 1:13  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk 

van de Zoon zijner liefde, 

 

dan moeten we toch op de smalle weg blijven en volharden tot het einde. De zorgen van de 

wereld en het bedrog van de rijkdom (Mar. 4:19) kunnen ons ook doen struikelen. 

Maar de hedendaagse toepassing is vooral gericht op degenen die zich met allerlei zaken 

bezighouden maar niet met het Koninkrijk Gods. Zij worden in deze gelijkenis dringend 

opgeroepen om toch ook deelnemers te worden van Gods maaltijd. 

 

87.14 De parallelgedeelten in Mar. 12:1-12 en Luc. 20:9-19 

 

Deze parallelgedeelten geven niet veel nieuwe gezichtspunten. Wel opvallend is het dat Lucas 

nog de reactie van de toehoorders vermeldt op het afnemen van de wijngaard en het 

opbrengen van de pachters (16b) namelijk: ‘Dat nooit’. In de volgende twee verzen laat Jezus 

echter duidelijk zien dat dit wel degelijk gaat gebeuren. 
 

 
Verwijzing 

 

 

1. StudieBijbel, Mat. 22:9, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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088. Mat. 22:15-22:22 Een strikvraag 
 
 

88.0 Inleiding 

 

Het is duidelijk dat de Farizeeën schoon genoeg van Jezus hebben en nu bedenken zij een list 

om Hem ten val te brengen. Hiervoor roepen zij de hulp in van de Herodianen. De 

Herodianen waren een politieke partij die koning Herodes ondersteunde en ook gunstig 

gezind was tegenover de Romeinse bezetter. De Farizeeën, een streng godsdienstige sekte ten 

tijde van Jezus, maar met een zeer wettische inslag waren veel meer nationalistisch 

georiënteerd. De beide groepen stonden dus op gespannen voet met elkaar maar hun 

gemeenschappelijke vijand, de Heer Jezus, maakte hen tijdelijk één. De Farizeeën sturen nu 

hun discipelen naar Jezus samen met de Herodianen, en ze komen met een zeer ‘beleefde’ 

introductie. 

 

88.1 Jezus kende hun boosaardigheid 

 

De beleefde introductie, die geheel in overeenstemming met de waarheid is, heeft een 

boosaardige achtergrond. De Heer Jezus hoeft geen diepgravend onderzoek te doen om hier 

achter te komen: 

 

Joh. 2:25  en omdat het voor Hem niet nodig was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij 

wist zelf, wat in de mens was. 

 

Als je naar Jezus toegaat, kun je maar beter zeggen wat je echt wil zeggen. Jezus spreekt hen 

ook meteen aan op hun huichelarij. Zij spreken de waarheid maar proberen Hem vervolgens 

op Zijn woorden te vangen. 

 

88.2 Verschillende soorten belasting 

 

Er bestonden verschillende soorten belasting, maar de belasting waar het hier omgaat is een 

soort vermogensbelasting die aan de keizer betaald werd. Er was ook een speciale munt in 

omloop waarmee deze belasting moest worden: de zilveren denarius. De Joden hadden een 

hekel aan deze munt, mede omdat daar het beeld van de keizer op stond. Verder stond er ook 

in gegraveerd: ‘Tibereas Casear, zoon van de goddelijke Augustus, Augustus’1 

Vanzelfsprekend is zo’n inscriptie een geweldige aanstoot voor de Joden. Zo waren er de 

Zeloten, een opstandige Joodse groepering, die weigerden deze belasting te betalen.  

 

88.3 Waaruit bestond de verzoeking? 

De verzoeking van de Heer Jezus bestond hierin dat Hij met een direct ‘ja’ of ‘nee’ zou 

antwoorden. Als Hij met een direct ‘ja’ geantwoord had dan zou Hij hiermee meteen aan 

respect hebben ingeboet bij het gewone volk (Hij heult met de machthebbers). 
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Maar een ‘nee’ zou waarschijnlijk een snelle arrestatie te gevolge hebben. De Herodianen 

zouden Hem dan gelijk gaan aangeven bij de Romeinen.  

 

88.4 Het juiste antwoord 

 

Wat is wijsheid in zo’n geval? De Heer Jezus geeft hier het juiste antwoord dat in essentie er 

op neerkomt dat het geven aan de keizer net zo goed valt onder Gods wil als het geven aan 

God. Als Hij alleen gezegd had dat je aan de keizer moet geven wat hem toebehoort dan zou 

dat nog uitgelegd kunnen worden als een min of meer direct ‘ja’. Maar door er aan toe te 

voegen ‘en Gode wat Gods is’ schaart Hij het geven aan de keizer ook onder de wil van God. 

Nu zou ook het gewone volk begrijpen dat geven aan de keizer iets anders is dan heulen met 

de vijand, terwijl de Herodianen Hem evenmin kunnen aanklagen. Het antwoord van de Heer 

Jezus komt overeen met wat er in Rom. 13:7 staat: 

 

Rom. 13:7  Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, 

ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. 

 

88.5 Zij verwonderden zich 

 

Het antwoord van de Heer Jezus is zodanig dat het Zijn tegenstanders verwondert en doet 

afdruipen. Wat een afgang zal het voor hen geweest zijn! 

 

88.6 Toepassing voor ons 

 

Hoe gemakkelijk probeert men je te vangen op je woorden. Dit is van alle tijden en zeker in 

de hedendaagse politiek is dit heel gebruikelijk. De christen moet weten hoe hij ieder het 

juiste antwoord moet geven (Kol. 4:6). Als we in wijsheid tekort schieten, dan kunnen we 

Hem daarom vragen: 

 

Jak. 1:5  Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die 

aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 

 

88.7 De parallelgedeelten in Mar. 12:13-17 en Luc. 20:20-26 

 

In Luc. 20:20 wordt het valse plan van de  Farizeeën en Herodianen nog eens duidelijk 

samengevat. De parallelgedeelten bevatten overigens geen essentiële nieuwe informatie. 

 

 
Verwijzingen 

 
1. StudieBijbel, Mat. 22:19, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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089. Mat. 22:23-22:33 Vraag van de Sadduceeën 
 

89.0 Inleiding 

 

Vers 23 begint met: op die dag. Het gaat dus nog steeds om dezelfde dag en dat is de dag dat 

Hij de tempel binnenging (Mat. 21:23). De discussie met de verschillende groepen gaat door 

totdat Hij de tempel weer verlaat (Matt.24:1). 

 

89.1 De Sadduceeën 

 

Nu komen er Sadduceeën naar Jezus toe met een ‘probleem’.  De Sadduceeën waren een 

bepaalde priesterklasse die hun geloof geheel en al baseerden op de eerste vijf boeken van 

Mozes (de Pentateuch). Ze geloofden, in tegenstelling tot de Farizeeën niet in de opstanding 

der doden en ook niet in engelen en geesten (Hand. 23:8). Passages over de opstanding zoals 

Jes. 26:12 en Dan. 12:2 werden door hen gezien als een latere afwijking van de godsdienst 

van Mozes 1. Evenmin geloofden ze in de komst van de Messias en een oordeel aan het einde 

der tijden 2. 

 

Het lijkt er toch wel erg op dat ze met hun vraag het opstandingsgeloof belachelijk willen 

maken want hoe kun je anders de vraag in vers 28 stellen als je zelf niet in de opstanding 

gelooft? 

 

89.2 Het zwagerhuwelijk 

 

Het zwagerhuwelijk was een voorziening in de wet van Mozes voor het geval iemand stierf 

zonder erfgenaam na te laten. Zijn broer was dan verplicht de weduwe tot vrouw te nemen en 

kinderen bij haar te verwekken. De eerstgeboren zoon werd dan beschouwd als het kind van 

de overledene (Deut. 25:5-10) 3. Een voorbeeld van het weigeren van het zwagerhuwelijk 

vinden we in Gen. 38:8. Onan wil geen nakomeling verwekken bij de vrouw van zijn 

overleden broer en hij moet dit met de dood bekopen.  

 

89.3 Van wie zal zij de vrouw zijn in de opstanding? 

 

In het verhaal van de Sadduceeën (het lijkt me trouwens een hypothetisch verhaal) hebben 

alle zeven broers haar tot vrouw gehad. Van wie zal ze nu de vrouw zijn in de opstanding? 

 

89.4 Gij dwaalt 

 

De Heer Jezus geeft een direct antwoord: Gij dwaalt! De reden van de dwaling is tweeledig: 

 

 Ze kennen de Schriften niet (29) 

 Ze kennen de kracht Gods niet (29) 
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Met de Schriften wordt ons OT bedoeld. De Sadduceeën erkenden alleen de Pentateuch, maar 

ook die zullen ze slechts oppervlakkig gekend hebben. Vers 31 komt echter uit de Pentateuch 

(Ex. 3:6). Hieruit zouden ze al geconcludeerd moeten hebben dat er een opstanding is. 

Immers wat voor betekenis zou ‘een God van doden’ hebben (33)?  

Omdat ze ook de kracht van God niet kennen zullen ze zich ook niet kunnen voorstellen dat 

men in de opstanding een lichaam heeft dat niet meer aan verderf onderhevig is en dat dit in 

feite het huwelijk overbodig maakt (voortplanting is nu niet meer nodig). 

 

Dit argument bracht de Sadduceeën tot zwijgen (34) terwijl de mensen die toeluisterden 

versteld stonden over zijn leer (33). Dit soort onderwijs waren ze blijkbaar niet gewend! 

 

89.5 De parallelgedeelten in Mar. 12:18-27 en Luc. 20:27-40 

 

Marcus voegt geen essentiële informatie toe. Lucas voegt aan Matt. 22:31 nog toe: 

 

36…zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn 

 

Hiermee wordt de dwaling van de Sadduceeën nog eens extra benadrukt. Aan Matt. 22:33 

voegt Lucas nog toe: 

 

38….want voor Hem leven zij allen. 

 

Hiermee wordt nog eens benadrukt dat God een God van levenden is. 

 
 

Verwijzingen 

 

 

1. Tyndall Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

2. StudieBijbel, Mat. 22:23, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

3. StudieBijbel, Mat. 22:24, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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090. Mat. 22:34-22:46 Het grote gebod 

 

90.0 Inleiding 

 

De Farizeeën zullen het wel op prijs gesteld hebben dat Jezus de Sadduceeën de mond had 

gesnoerd. Immers de Farizeeën geloofden in tegenstelling met de Sadduceeën wel in een 

lichamelijke opstanding.  

Ondanks dat vonden ze het toch nodig om Hem weer te ondervragen over iets en daarvoor 

wordt een wetgeleerde erbij gehaald die hem een vraag stelt. De meeste vertalingen gebruiken 

hier ‘verzoeken’ (om Hem in de val te lokken teneinde Zijn invloed bij het volk te doen 

verminderen) maar het Griekse ‘peirazo’ kan ook ‘onderzoeken’ betekenen 1 om er achter te 

komen met wie men werkelijk te doen heeft. Er hoeft dus geen sprake te zijn van kwade opzet 

en het lijkt er des te meer op als we Mar. 12:34 ernaast leggen. Hier zegt Jezus tegen deze 

wetgeleerde dat hij niet verre is van het Koninkrijk Gods. 

 

90.1 Het grote gebod 

 

De Schriftgeleerden onderscheidden 613 geboden in het OT, maar welk gebod is nu de 

grootste? De Heer Jezus noemt hier het gebod uit Deut. 6:5 het grote en eerste gebod: 

 

 Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 

geheel uw kracht. 

 

Het tweede gebod komt uit Lev. 19:18: 

 

18  Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar 

uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE. 

 

De twee geboden liggen op hetzelfde vlak, ze zijn onderling gerelateerd. Het één kan niet 

zonder het ander. God liefhebben en je naaste haten kan niet samengaan (1 Joh. 4:20) maar je 

kunt ook niet je naaste liefhebben en God haten. De echte liefde is immers uit God (1 Joh. 

4:7). De gehele morele wet van de Bijbel kan worden samengevat tot: liefde voor God en 

mensen. Als we het NT, dat er in de tijd van Jezus nog niet was, buiten beschouwing laten 

dan kunnen we zeggen dat de gehele morele wet van het OT ook kan worden samengevat tot 

liefde voor God en mensen. Dit is precies de inhoud van vers 40. 

Wat wordt er bedoeld met: 

 

37…..liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand? 

 

Het verstand is belangrijk omdat het met waarheid te maken heeft. Het zal ons behoeden voor 

een te sentimenteel beeld van God. De ziel wordt in het algemeen opgevat als de zetel van 

verstand (dus weer), gevoel en wil terwijl het hart opgevat wordt als datgene in onze 

menselijke natuur van waaruit de uitgangen des levens zijn (Spr. 4:23), hieruit komen de 

gedachten en daden voort. Het zal duidelijk zijn dat de verschillende delen van de menselijke 
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natuur niet goed van elkaar te scheiden zijn. De uitdrukking in vers 37 zou kunnen worden 

samengevat tot het liefhebben van God met heel ons (innerlijke) wezen.  

 

Let wel, het blijft een keuze, God gebiedt ons weliswaar om Hem lief te hebben, maar Hij 

forceert het niet. Maar ieder weldenkend mens moet tot de conclusie kunnen komen dat God 

goed is en dat Hij het waard is om lief te hebben. De natuurlijke mens in zijn gevallen staat is 

echter meestal een hater van God (Rom. 1:30) en dan is er een ingreep van Gods kant nodig 

om dit te veranderen (Deut. 30:6). Dit is ook wat er gebeurt in de wedergeboorte. Daar is ook 

sprake van een besnijdenis van Godswege, waarbij het lichaam van het vlees wordt afgelegd 

(Kol. 2:11). 

 

90.2 De reactie van de Schriftgeleerde 

 

De reactie van de wetgeleerde op het antwoord van Jezus is alleen opgetekend door Marcus 

(Mar. 12:32 en 33). Het feit dat de Schriftgeleerde aanhaalt dat God één is (Mar. 12:30) en dat 

er geen ander is dan Hij zou kunnen betekenen dat hij de claims van Jezus over Zijn 

Goddelijke afkomst afwijst, maar dat weten we niet zeker. In ieder geval zegt Jezus dat hij 

verstandig geantwoord heeft en dat hij niet verre is van het Koninkrijk Gods. Maar hij is dat 

Koninkrijk nog niet binnengegaan, daarvoor zou hij eerst moeten erkennen dat Jezus de Zoon 

van God is.  

 

90.3 Davids Zoon en Heer 

 

Het lijkt erop dat Jezus al Zijn critici tot zwijgen heeft gebracht en nu heeft Hij ook een vraag 

voor hen. De vraag betreft de aard van de Messias. In die tijd bestond vooral het beeld van 

een aardse Messias en dat werd ook Bijbels ondersteund (2 Sam. 4:14-16), Hij zou immers 

een zoon van David zijn. Hij zou vooral ook een politieke Messias zijn die Israël bevrijden 

zou van zijn vijanden. Dat hun Messias eerst een lijdende Messias zou zijn (Jes. 53) vond bij 

weinigen weerklank. 

 

De Farizeeën, maar ook vele andere Joden konden niet geloven dat Jezus de beloofde Messias 

was. Immers, Hij vertoonde geen politieke aspiraties en Zijn Goddelijke claims ergerden hen. 

Wel hadden ze moeite met Zijn tekenen en wonderen, immers hoe kan een zondig mens zulke 

tekenen doen (Joh. 9:16)? 

 

De Heer Jezus haalt nu Ps. 110:1 aan, waar Hij een duidelijke Messiaanse uitleg aan geeft. 

David profeteerde door de Geest dat de Vader tegen de Zoon zou gaan zeggen (na Zijn aardse 

bediening): 

 

44  De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden 

onder uw voeten gelegd heb. 

 

Mogelijk heeft David hier iemand anders op het oog gehad, hoewel Ps. 110: 4 dan moeilijk te 

begrijpen is, maar Jezus ziet in ‘Mijn Here’ duidelijk de Messias (dus Zichzelf). Blijkbaar 

hadden de Farizeeën dezelfde uitleg over deze tekst, anders heeft dit gedeelte geen betekenis 

(natuurlijk is de Messias hier, in de ogen van de Farizeeën, niet Jezus). 

Hoe konden ze dan verklaren dat de Messias zowel Davids zoon is alsook zijn Heer?  

 



Hoofdstuk 90                                                                090. Mat. 22:34-22:46 Het grote gebod 

Het leven van Jezus                                          090                                                                 378 

 

Natuurlijk hadden de Farizeeën hier geen antwoord op, ze hadden immers een aardse Messias 

op het oog en niet iemand van Goddelijke oorsprong. Het lijkt er op dat de Heer Jezus met 

deze schijnbare tegenstrijdigheid het verkeerde Messias-beeld van de Farizeeën wilde 

corrigeren en hen de mogelijkheid wil geven om tot de conclusie te komen dat Hij wel 

degelijk de beloofde Messias is. Het moet hen toch ook aan het denken hebben gezet dat Hij 

de kinderen die Hem ook ‘Zoon van David’ noemden hier het zwijgen had opgelegd (Mat. 

21:16). Hoewel Jezus hier niet openlijk zegt dat Hij de Messias is doet Hij dat wat later wel 

degelijk (Mat. 26:64 ev.). 

 

90.4 De parallelgedeelten in Mar. 12:28-37 en Luc. 20:41-44 

 

Behalve het genoemde in 90.2 voegen deze gedeelten geen belangrijke informatie toe. 

 
 

Verwijzingen 

 

1.  StudieBijbel, Mat. 22:35, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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091. Mat. 23:01-23:39 Kijk uit voor de schriftgeleerden 
 

91.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus, die zich nog steeds in de tempel bevindt, is nu uitgesproken in de gesprekken 

met Zijn tegenstanders (het  ‘begon’ in Mat. 21:23) en richt het woord tot de discipelen en het 

gewone volk. Hij is heel scherp in de veroordeling van de valse godsdienst van de 

Schriftgeleerden en Farizeeën. De Farizeeën en Schriftgeleerden zullen wel op enige afstand 

meegeluisterd hebben want in feite spreekt Hij hen steeds aan. 

 

91.1 Waarom zo scherp? 

 

De vraag die hier gesteld kan worden is waarom de Heer Jezus, die doorgaans gekend wordt 

als barmhartig en genadig, hier zo ongewoon scherp is. Hij spreekt een achtvoudig wee uit 

tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën (een ‘wee’ kan opgevat worden als een vervloeking, 

maar ook als een scherpe aanklacht of een uiting van droefheid). 

 

Ik denk dat naast hun schijnvertoning, de belangrijkste reden voor de scherpe woorden is dat 

ze het zicht van de mensen op de ware godsdienst verdoezelden (13). Ze waren in het 

algemeen gerespecteerd en een voorbeeld voor de mensen, maar helaas geen goed voorbeeld. 

Mensen zouden (onbewust) hun voorbeeld gaan volgen en dan op dezelfde dwaalweg komen. 

Ze waren blinde wegwijzers (16, 24). 

 

Een andere reden voor de scherpte van Jezus woorden is mogelijk dat Hij een poging deed om 

hen ‘wakker te schudden’. Het waren geen ‘harde’ zondaars zoals de hoeren en de tollenaars. 

Uiterlijk was alles in orde. Hoe konden zij tot zondebesef  komen? 

 

Natuurlijk waren er ook andere Farizeeërs, zoals Nicodemus (Joh. 3:1). Hij kwam wel tot 

erkentenis der waarheid zoals later vele anderen (Hand. 6:7). 

 

91.2 Ze leerden ook goede dingen   

 

Het was niet zo dat alles wat ze leerden persé onjuist was. De Heer Jezus zegt zelfs in vers 3: 

 

Alles dan wat ze u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat… 

 

Het lijkt me dat Hij dit niet letterlijk bedoelt, immers, ze hadden ook zelfgemaakte wetten die 

niet van God kwamen. Zie bijvoorbeeld wat ze van het ‘zweren’ gemaakt hadden (16-22). De 

Heer Jezus gebruikt opzettelijk deze formulering om de tegenstelling te accentueren tussen 

zeggen en doen. Ze deden zelf niet wat ze anderen leerden. 

 

91.3 Wat was de kern van hun probleem? 
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Wat was de kern van hun probleem, waarom waren ze huichelaars en blinde wegwijzers? Het 

antwoord is: een ongereinigd hart! Men kan heel godsdienstig zijn en allerlei voorschriften en 

regels nauwgezet in acht nemen en toch een ongereinigd hart hebben en ik vrees dat dit ook 

heden ten dage het geval is bij veel ‘religieuze’ mensen. De mens is nu eenmaal 

onverbeterlijk religieus. 

Een ongereinigd hart samen met een vrome buitenkant, dat gold in die tijd voor vele 

‘geestelijken’. De Heer Jezus maakt dit ook duidelijk in de verzen 25 tot en met 28. Als ze 

eerst de inhoud van de beker zouden reinigen dan zou deze ook van buiten rein worden. Als 

eerst hun hart gereinigd zou worden dan zou de buitenkant vanzelf mooi worden, dat wil 

zeggen de goede vruchten worden dan zichtbaar. Maar omgekeerd werkt het niet: Men 

verkrijgt geen gereinigd hart door het naleven van allerlei regels en wetten.   

 

De Heer Jezus zegt in Mat. 5:20:   

 

Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden 

en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. 

 

De meer overvloedige gerechtigheid is de gerechtigheid die voortkomt uit een gereinigd hart. 

Deze gerechtigheid bezaten de Farizeeën en Schriftgeleerden niet. Ze conformeerden zich 

uiterlijk aan de wet, maar binnen waren ze vol huichelarij en wetsverachting (28). Hun 

buitenkant kwam niet overeen met hun binnenkant. Mensen merken dit meestal niet, maar 

God ziet het hart aan (1 Sam. 16:7). 

 

Hoe hadden de Schriftgeleerden en Farizeeën een rein hart kunnen krijgen? Als ze tot Jezus 

gekomen waren! Dan zouden door  het geloof in Jezus hun harten worden gereinigd (Hand. 

15:9) en zouden zij ook de gave van gerechtigheid ontvangen hebben (Rom. 5:17).  

 

91.4 Hun gedrag 

 

Wat zei Jezus allemaal over hun gedrag? 

 

1. Ze binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van mensen, maar zelf 

willen zij ze niet met hun vinger verroeren (4). Een wettische opvatting maakt 

godsdienst tot een zware zaak. Het wordt nog erger als je het anderen oplegt en het 

zelf niet praktiseert. 

2. Ze doen al hun werken om in het oog te lopen bij mensen (5). Hun gebedsriemen 

werden breed gemaakt en hun kwasten groot. Door de gebedsriemen werden doosjes, 

waarop teksten stonden uit de Pentateuch  aan het lichaam bevestigd en op deze 

manier werd de bepaling uit Deut. 11:18 letterlijk nagevolgd 1 . 

 

Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een 

teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 

 

De kwasten aan de vier slippen aan de mantel herinnerden aan Gods geboden 2 :   

 

Num. 15:38  Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken 

aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de 

gedenkkwasten aan de hoeken een blauwpurperen draad verwerken. 
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39  Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn; als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de 

geboden des HEREN gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te 

volgen, dat gij u daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, 

 

De Farizeeën en Schriftgeleerden droegen grote gebedsriemen en kwasten om zo hun 

‘vroomheid’ aan de mensen te laten zien. 

 

3. Ze waren eerzuchtig en ijdel, dit hangt direct samen met het vorige punt 

Ze waren gesteld op de eerste plaats bij de maaltijden en op de erezetels in de 

synagogen. Ze waren gesteld op begroetingen op de markten en wilden graag ‘rabbi’, 

‘meester’ of ‘vader’ genoemd worden. Ze verhoogden zichzelf, maar als hun ware 

innerlijk naar voren komt, zullen ze vernederd worden (12). 

 

4. Ze spraken voor de schijn lange gebeden uit (14). Dit vers ontbreekt in verschillende 

manuscripten, vandaar de teksthaken. 

 

De punten 2, 3 en 4 kunnen worden samengevat als: ze waren erg gesteld op de eer 

van mensen. Nu is het op zich niet zondig om eer van mensen te ontvangen, ieder 

mens heeft op zijn tijd waardering nodig. Het wordt heel wat anders als het ons doen 

en laten gaat bepalen, zoals bij de Farizeeën en Schriftgeleerden het geval was. Iedere 

christen, maar in het bijzonder iedere geestelijke leider moet er trouwens voor waken 

om zich niet te laten verleiden tot soortgelijk gedrag. Hoezeer hebben we hier ook de 

genade van de Heilige Geest nodig! 

 

5. Ze waren sociaal onrechtvaardig (14).   

 

6. Ze kwamen met eigengemaakte geboden en regels die niet overeenkwamen met Gods 

wet (16-22) 

 

7. Minder belangrijke zaken werden benadrukt terwijl belangrijke zaken verwaarloosd 

werden (23 en 24). 

Volgens de wet van Mozes moesten tienden betaald worden over de bodemopbrengst 

en het vee 3 . De Farizeeën rekenden hier ook tuinkruiden toe zoal de munt, de dille en 

de komijn. Ze namen dit ook strikt in acht, maar verwaarloosden het belangrijkste van 

de wet: de barmhartigheid, de trouw en het oordeel (beter is: de rechtvaardigheid).  

 

Ze waren blinde wegwijzers die de mug uitzifden, maar de kameel doorzwelgden. De 

strengsten onder de Joden zeefden de wijn om niet per ongeluk een klein onrein dier of 

insect (de mug was het kleinste onreine dier) binnen te krijgen 4. Kamelen daarentegen 

werden doorgezwelgd (de kameel was het grootste onreine dier, Jezus gebruikt hier 

een aansprekende beeldspraak). 

 

91.5 Gewitte graven 

 

De Schriftgeleerden en Farizeeën worden door Jezus vergeleken met gewitte graven. 

Pelgrims, die tegen de tijd van Pasen naar Jeruzalem kwamen, zouden per ongeluk een graf 

kunnen aanraken waardoor ze zeven dagen onrein werden (Num. 19:16). De graven werden 

daarom voor die tijd wit gemaakt om ze beter zichtbaar te maken. Ze zagen er dan ook goed 

uit. 
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Het beeld is duidelijk. De Farizeeën en Schriftgeleerden zagen er van buiten ook goed uit, 

maar hun binnenkant was doods en onrein, evenals de binnenkant van een graf. Trouwens, 

wat een tegenstelling. Je onderwijst de wet maar van binnen ben je vol wetsverachting.  

Nogmaals: ook de Farizeeën en Schriftgeleerden hadden een rein hart kunnen krijgen als ze 

tot Jezus gekomen waren. Later, in Hand. 21:20, lezen we dat er vele Joden gelovig waren 

geworden en dat zij ijveraars voor de wet waren (maar dan op de goede manier). 

 

91.6 Geestelijke blindheid 

 

De Farizeeën en Schriftgeleerden waren geestelijk blind. Dit blijkt des te meer uit de verzen 

29 en 30. Ze veroordeelden de handelwijze van hun vaderen, maar ze hadden niet door dat ze 

zelf niet anders waren. Het zal hen waarschijnlijk door het hart gesneden hebben dat Jezus 

tegen hen de scherpe woorden uit: 

 

33  Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 

 

Het zal je gezegd worden, terwijl je zelf meent er wel ‘bij’ te horen. Zij beschouwden zich 

immers als de geestelijke elite.  

 

Het is verder ook wat  moeilijk te begrijpen dat Jezus tegen hen zegt dat ze de maat van hun 

vaderen maar vol moesten maken. Uiteraard had Hij dit anders gewild (37), maar nu deze 

generatie op dezelfde weg als de vaderen doorgaat, gaat God afrekening houden in dit 

geslacht. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat God  een ieder uit dit geslacht persoonlijk 

verantwoordelijk houdt voor wat er vroeger gebeurd is. Maar op een gegeven moment is de 

maat van de ongerechtigheid vol (Gen. 15:16). Ongeveer veertig jaar later zou de tempel 

verwoest worden en Israël als volk verstrooid worden. 

 

91.7 Het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias 

 

In vers 35 wordt gesproken over het rechtvaardig bloed dat vergoten werd van Abel tot 

Zacharias. De moord op Abel was de eerste moord uit het OT en de moord op Zacharias de 

laatste. De nadere aanduiding van de laatste is: de zoon van Berekja. Dit kan alleen maar 

betrekking hebben op de profeet Zacharia uit het OT (Zach. 1:1). Verwarring ontstaat doordat 

er ook een profeet Zacharia (Zekarja in de NBG) vermoord is op een soortgelijke plaats als bij  

de eerstgenoemde (2 Kron. 24:21, 2 Kron. is ook het laatste bijbelboek van de Tenach). Van 

Abel tot Zacharia zou dan een soortgelijke uitdrukking zijn als van Genesis tot Openbaring 5  

 

Sommigen hebben nu geconcludeerd dat de verduidelijking van Matteüs berust op een fout 

van de overschrijver (volgens hen had er dan moeten staan: de zoon van Jojada). 

Toch is het waarschijnlijker dat het in Matteüs wel degelijk juist staat. Zacharia, de zoon van 

Berekja, was een veel latere profeet (ongeveer 500 BC) dan Zacharia de zoon van Jojada 

(ongeveer 800 BC). Zacharia de zoon van Bekarja is dan echt de laatst bekende profeet uit de 

Schriften die toevalligerwijs op een soortgelijke plaats vermoord is. Waarom zou dat niet 

kunnen?  
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91.8 Gezegend Hij die komt in de naam des HEREN 

 

Hoe zou het verder gegaan zijn als Jeruzalem (dat symbool staat voor de Joodse natie) zich 

wel had laten vergaderen? Het is moeilijk te zeggen, de geschiedenis laat een heel ander  

verloop zien. In zekere zin, moest het ook wel anders gaan, want hoe zou anders bijvoorbeeld 

Jes. 53 vervuld worden? Als ze Jezus werkelijk hun Koning hadden gemaakt, hoe kon Hij dan 

nog een lijdende Messias zijn? Je zou kunnen zeggen dat de Schrift al tevoren zag dat het 

anders zou lopen. 

 

Vers 39 laat zien dat Jezus nu aan het einde is gekomen van Zijn publieke optreden voor de 

Joden (hoewel Hij nog wel voor het Sanhedrin moet verschijnen). De eerste nieuwe publieke 

verschijning zal zijn bij de wederkomst. De natie zal Hem dan wel begroeten als hun Koning 

en dan zal ook Ps. 118:26 veelvuldig geciteerd worden. 

 

91.9 De parallelgedeelten in Mar.12:38-44 en Luc. 20:45-21:4 

 

Zowel Marcus en Lucas hebben ook de waarschuwing tegen de Joodse leidslieden, maar veel 

korter dan Matteüs. Beiden voegen echter het verhaal toe dat bekend staat als ‘het penningske 

van de weduwe’ terwijl dit bij Matteüs ontbreekt.  

 

Dit verhaal vormt een sterk contrast met het vorige. Daar ontvingen de Schriftgeleerden en de 

Farizeeën een scherpe veroordeling van de Heer Jezus. Deze veroordeling betrof vooral het 

doen van goede werken met het doel om op te vallen bij de mensen. In het verhaal van de 

weduwe gaat het ook over iemand die goede werken doet, namelijk het geven van giften.  

 

In de voorhof der vrouwen was een ruimte waarin zich dertien trompetvormige offerschalen 

bevonden. Het geld dat hier gedeponeerd werd was bestemd voor de tempel en voor de armen 
6 . Het minimum dat men mocht geven was, volgens rabbijnse voorschriften, twee 

koperstukjes. 

 

De vrouw waar het hier om gaat is een arme weduwe, die beslist niet opvalt  bij mensen, maar 

des te meer bij God. Dat had zeker niet te maken met de grootte van haar gift, in tegendeel, 

haar gift was, naar menselijke maatstaven belachelijk klein. De twee koperstukjes die zij gaf  

kwamen in geldwaarde overeen met 1/64 deel van wat een dagloner gemiddeld verdiende in 

die tijd. Maar het was wel haar hele levensonderhoud (Mar. 12:44). Ze gaf dus eigenlijk alles 

wat zij had en ze zal ongetwijfeld geloof hebben gehad dat God zou voorzien in haar nood.  

 

Hoe wist Jezus dit alles? Waarschijnlijk op bovennatuurlijke wijze! Het is ook mogelijk dat 

Jezus dit gehoord heeft omdat het in die tijd ook gebruikelijk was dat het bedrag dat men aan 

de dienstdoende priester gaf  ook opgegeven werd voor de tempeladministratie 7. 

 

Vele rijken (het zullen voor een groot deel pelgrims zijn geweest op weg naar het Pesach-

feest) gaven veel, maar ze vielen niet bijzonder op bij Jezus. Ze gaven immers van hun 

overvloed. De arme weduwe viel wel op hoewel ze heel weinig gaf in vergelijking met de 

rijken. Zij gaf alles wat ze had met heel haar hart. Ze had God duidelijk heel lief en 

vertrouwde Hem volkomen. 

 

Dit verhaal bepaalt mij in het bijzonder er weer bij dat onze God in het verborgene ziet. Een 

kinderlied zegt: “Hij ziet de dingen die een ander niet ziet”. De kleinste liefdesdaden blijven 
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niet onopgemerkt bij Hem. Zijn beoordeling van mensen zou weleens heel anders kunnen zijn 

dan de onze! (1 Kor. 4:5). 
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092. Mat. 24:01-24:35 Rede over de laatste dingen 
 

92.0 Inleiding   

 

Mat. 24:1 begint met de mededeling dat Jezus de tempel uitging en vertrok. Blijkbaar is Hij 

vanaf 21:23 in de tempel geweest. Het is nu (waarschijnlijk) dinsdagavond van de Paasweek 

en Hij gaat op weg naar de Olijfberg. Daarvoor hebben de discipelen nog gewezen op de 

gebouwen van de tempel en de vraag is waarom zij dat deden. Het heeft waarschijnlijk te 

maken met wat Jezus gezegd heeft in 23:37 en 38. Wat bedoelde Hij toen Hij zei dat uw huis 

aan u overgelaten wordt? Bedoelde Hij de tempel, Jeruzalem of de gehele natie? Mogelijk alle 

drie, maar de tempel hoorde er in ieder geval bij! De tempel die door toedoen van de 

overigens gehate Herodes, zo geweldig mooi geworden was en die zou dan door God aan zijn 

lot worden overgelaten? Ik kan mij voorstellen dat ze daar weleens op wilden reageren, maar 

misschien was het ook wel een reactie op de ‘donderpreek’ van Jezus tegen de Farizeeën en 

de Schriftgeleerden. 

 

Hun ontsteltenis zal nog groter geweest zijn na de uitspraak van Jezus in vers 2. Van deze 

prachtige tempel zal geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden 

weggebroken. Dit is een typische zegswijze voor: deze tempel zal volkomen verwoest 

worden. Deze profetie is zo’n veertig jaar later (AD 70) uitgekomen door toedoen van de 

legers van Titus. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josefus, die naar de Romeinen was 

overgelopen, heeft daar verslag van gedaan.  In korte tijd was de prachtige tempel van 

Herodes een zwartgeblakerde puinhoop.  Hoe kan dat gebeuren? De trots van Jeruzalem en 

van de gehele natie zal compleet verdwijnen? Dat lijkt welhaast onmogelijk en dat moet wel 

te maken hebben met het einde van de wereld (zo dachten de discipelen waarschijnlijk). 

Tegen deze achtergrond zijn de volgende vragen van de discipelen ook begrijpelijk. 

 

92.1 Twee vragen van de discipelen 

 

Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas (Mar. 13:3), blijkbaar een afvaardiging van de 

discipelen, stellen nu, als Jezus op de Olijfberg gezeten is, twee vragen aan Jezus: 

 

 Wanneer zal dat geschieden? (3) 

 Wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? (3) 

 

We kunnen ons afvragen wat er met ‘dat’ bedoeld wordt. We moeten dan denken aan alles 

wat Jezus gezegd heeft in de verzen 23:34-23:39 [SB] en dat uitloopt op de verwoesting van 

de tempel en Jeruzalem. De tweede vraag sluit hier op aan. In vers 39 zegt de Heer Jezus dat 

Hij terugkomt en dan is ook de voleinding der wereld. Voor ons hebben de eerste en de 

tweede vraag duidelijk betrekking op verschillende gebeurtenissen: de verwoesting van de 

tempel en de wederkomst. In het denken van de discipelen lagen deze gebeurtenissen in 

elkaars verlengde: het einde van de tempel is ook het einde van de wereld. We gaan kijken 

hoe Jezus met deze vragen omgaat. In de eerste plaats laat Hij zien dat niet alles wat er 

gebeurt er op duidt dat Zijn komst aanstaande is. In de volgende verzen noemt Hij een aantal 

‘voortekenen’. 
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92.2 Voortekenen 

 

Laten we eens kijken naar een aantal van die ‘voortekenen’. Het eerste waarvoor Hij 

waarschuwt is de verleiding door het optreden van valse christussen. De Joden hebben er een 

aantal gehad. Een van de bekendste was: 

 

Simeon Bar Kochbah, de leider van de tweede joodse opstand tegen de Romeinen in 132-

145 na Chr. werd door de grootste rabbijn aller tijden, Akiva, beschouwd als "Koning 

Messias". Bar Kochbah sneuvelde bij Betar 1.  

 

Ook in de moderne tijd treden valse Messiassen op, in Nederland bijvoorbeeld: Lou de 

palingboer (jaren ’50 en ’60). 

 

Een andere bekende valse Messias is Mr. Moon (Unification Church). 

 

We zouden ze ook in één adem kunnen noemen met de valse profeten. Ze geven voor namens 

God te spreken, maar ze hebben toch hun eigen agenda. Zij zullen velen verleiden. Aan hun 

vruchten worden ze gekend. Heel belangrijk is ook: 

 

1 Joh. 2:27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij 

hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en 

waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 

 

Verder worden ook genoemd: oorlogen, geruchten van oorlogen, opstanden, hongersnoden en 

aardbevingen. Dit is allemaal, ook in onze tijd zeer herkenbaar. Maar het wordt toch door 

Jezus gerekend als het begin der weeën (8). Dan wordt er gesproken over wereldwijde 

vervolging omwille van de naam van Jezus (9 en 10). Op dit moment (december 2016) leeft ¾ 

van de wereldbevolking in gebieden waar sprake is van vervolging, velen van hen zijn 

christen. Waarom worden goede mensen toch vervolgd? Een eenvoudig, maar duidelijk 

antwoord is: 

 

1 Joh. 5:19  Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. 

 

De vervolging zal wel leiden tot afval (de prijs wordt te hoog). Verder zal er toenemende 

wetsverachting zijn en verkillende liefde (12). Zeer tekenend ook voor deze tijd. Het zal voor 

de christenen aankomen op volharding om behouden te blijven (15).  Dan volgt het eerste 

duidelijke teken dat het einde nabij is. 

 

92.3 Dan zal het einde gekomen zijn 

 

De voortekenen betekenen nog niet dat het einde gekomen is. We zijn wel dichtbij het einde 

gekomen als het evangelie van het Koninkrijk (het Koninkrijk der hemelen is nu gekomen 

met de tekenen die daarbij horen zoals bevrijding en genezing, het wordt wel onderscheiden 

van het evangelie van de genade dat de redding van zondaren ‘alleen maar’ benadrukt) 

gepredikt is aan alle volken. In het Grieks staat voor ‘volk’ het woord ‘ethnos’. In dit verband 

duidt het, niet op een politieke eenheid zoals bij een land, maar wel op een groep mensen die 

door één of meer gemeenschappelijke kenmerken met elkaar verbonden zijn: taal, gewoonten 

etc 2.  Heden ten dage (15 aug. 2017) zijn er nog zo’n 46 miljoen mensen (op een 

wereldbevolking van 7,52 miljard) die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Dit lijkt 
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relatief weinig, maar ze zijn verdeeld over 1510 groepen 3. Volgens Wycliffe is er voor zo’n 

1800 talen (wereldwijd zijn er ruim 7000 talen) nog geen enkele vertaalactie ondernomen 4 

.De organisatie heeft in een beleidsplan uitgesproken dat in 2025 voor alle talen waar nog 

geen Bijbelvertaling voor is, het vertaalwerk moet zijn begonnen 5. Mogelijk moeten we dan 

ook verwachten dat omstreeks deze tijd het einde begonnen zal zijn al betekent dat nog niet 

direct de wederkomst van de Heer Jezus. 

De Studiebijbel 6 merkt nog op dat hier voor het woord ‘getuigenis’ in het Grieks het woord 

‘marturion’ is gebruikt. Dit is een term uit de rechtspraak en dit betekent dat het als 

bewijsstuk zal dienen voor de dag van het oordeel. Op grond hiervan wordt men schuldig 

verklaard (bij het afwijzen ervan) of vrijgesproken (bij het aannemen ervan). 

 

92.4 De gruwel der verwoesting 

 

We zijn dichter bij het einde als we het teken van de gruwel der verwoesting zien (15). Toch 

komt hier een lastig probleem om de hoek kijken. De vraagstelling van de discipelen aan de 

Heer Jezus in vers 3 betrof ook de verwoesting van de tempel en het lijkt erop dat de Heer 

Jezus in de verzen 15-22 hierop antwoordt. Maar in de daarop volgende verzen wordt het 

duidelijk dat het één en ander zich afspeelt vlak voor de wederkomst. Gaat het hier in Matteüs 

24 nu om de gebeurtenissen in AD 70 of gaat het om de gebeurtenissen die plaatsvinden rond 

de wederkomst. In het zogenaamde ‘preterisme’ vindt men de opvatting dat het geheel van 

Matteüs 24 al vervuld is in het verleden (inclusief de wederkomst in het z.g. full preterism) 7.  
 
Persoonlijk geloof ik dat de Heer Jezus de gebeurtenissen rondom de verwoesting van 

Jeruzalem en de gebeurtenissen in de eindtijd naast elkaar behandelt omdat ze ook veel op 

elkaar lijken. Zonder dit inzicht zijn hoofdstukken als Matteüs 24 en ook Markus 13 

(parallelhoofdstuk) niet goed te begrijpen. In ieder geval betekent het dat zowel in AD 70 

alsook in de eindtijd sprake is van een gruwel der verwoesting, die het startsein zal zijn voor 

de grote verdrukking die een centrum zal hebben in Israël maar verder ook een wijder 

karakter.  

 

Van een gruwel der verwoesting lezen we in Dan. 9:27, 11:31 en 12:11. Die in 11:31 heeft te 

maken met het optreden van Antiochus Epifanes. Deze was gedurende zekere tijd koning van 

het Grieks-Syrische Rijk en daartoe behoorde ook het land van Israël. Antiochus wilde vooral 

van de Joden goede Grieken maken en één van zijn eerste daden was het opzij zetten van de 

hogepriester Onias, een vurige Jood, en in plaats van hem werd Jason benoemd, een marionet 

van het Griekse bewind. Later, na een mislukte veldtocht, zou hij zich gewroken hebben op 

Jeruzalem en duizenden, voornamelijk mannen hebben uitgemoord terwijl de vrouwen en 

kinderen als slaven verkocht werden. 

 

Antiochus was nog niet tevreden. Hij wilde de Joodse godsdienst volkomen uitbannen en hij 

vaardigde een wet uit waarbij er maar één godsdienst was toegestaan en dat was de Griekse. 

Hij verbood de Joden nog langer de sabbat te vieren, de besnijdenis uit te voeren en de 

spijswetten te praktiseren. De Joodse feesten werden verboden en vervangen door een feest 

toegewijd aan de god Bacchus, de god van de lol en de wijn. De tempel werd nu toegewijd 

aan de god Zeus en er werd een varken geofferd op een koperen altaar en het bloed werd 

gesprengd over de gewijde voorwerpen (168 BC, 14 december). Dit was voor de Joden 

ongetwijfeld een gruwel en het liep ook uit op verwoesting. 

In 164 BC kwamen de Joden in opstand tegen Antiochus en onder leiding van Judas 

Maccabeüs wisten ze hun vrijheid te bevechten. De tempel werd gereinigd en de tempeldienst 
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werd weer opnieuw ingesteld. De Joden herdenken dit feest nog steeds als het Hanukkah-

feest.  

 
De uitspraak van de Heer Jezus in vers 15 betekent dat de gebeurtenissen zoals bij Antiochus 

Epifanes zich (in de een of andere vorm) in de toekomst nogmaals zullen voordoen en de 

vraag is of dit inmiddels is gebeurd of dat het nog steeds moet gebeuren. Persoonlijk ben ik 

van het laatste overtuigd, maar tegelijkertijd is het ook zo dat er in AD 70 toen Jeruzalem 

verwoest is ook al een gruwel der verwoesting is geweest. 

 

De schrijver Flavius Josephus vermeldt dat, toen de Romeinen Jeruzalem belegerden en ze 

hun goden meenamen, de inwoners nog enige tijd respijt kregen. De bedoeling was dat deze 

goden te zijner tijd in de tempel zouden worden geplaatst (de tempel is echter verwoest). De 

christenen kenden de woorden van de Heer Jezus (Markus 13:14) en waarschuwden ook de 

Joden (die massaal naar Jeruzalem gingen voor “bescherming”) om te vluchten. Ze luisterden 

echter niet en zijn, in tegenstelling tot de christenen, niet gevlucht. Vele Joden werden 

afgeslacht maar de christenen waren veilig gevlucht naar Pella, een plaats in Jordanië. 

 

De definitieve vervulling van de profetie rondom de gruwel der verwoesting (Dan. 9:27 en 

Dan. 12:11) wordt gevonden in het optreden van de antichrist van de eindtijd en daar doelt de 

Heer Jezus hier primair op. De meest gehoorde uitleg is dat de antichrist als persoon zich 

letterlijk in de inmiddels herbouwde tempel te Jeruzalem zet (2 Tes. 2:4) zet en dat dit het 

startsein is voor de grote verdrukking Een andere uitleg is dat de geest van de antichrist de 

geestelijke tempel, dat wil zeggen de gemeente, binnendringt, en velen tot afval beweegt.  

Persoonlijk spreekt de eerste uitleg mij meer aan, omdat in dat geval sprake is van een 

duidelijk teken. De invloed van de antichrist is een meer geleidelijk proces en is er eigenlijk 

steeds geweest (1 Joh. 2:18). 

 

92.5 De grote verdrukking 

 

De gruwel der verwoesting op de heilige plaats (15) zal het startsein zijn voor wat genoemd 

wordt: de grote verdrukking (21). Deze zal kort voor de wederkomst van de Heer Jezus 

optreden (30) en een zeer hevig karakter hebben (22).  

 

-  De eerste vraag die we hier kunnen stellen is: Wie worden er hier verdrukt? Uit het gedeelte 

15-28 blijkt dat in het bijzonder de discipelen worden aangesproken. Zij worden opgeroepen 

te vluchten (voor degenen die in Judea zijn maar de bergen) zodra zij het teken van de gruwel 

der verwoesting zien en zich niet te laten verleiden door valse christussen (23). Verder gaat 

het hier blijkbaar vooral ook om Joodse gelovigen (sabbat, Judea). Toch geldt de verdrukking 

blijkbaar niet alleen de gelovigen in Israël. Uit Dan. 12:1, een gedeelte dat ook over de grote 

verdrukking gaat, blijkt dat het een tijd van grote benauwdheid zal zijn voor Israël maar dat 

zullen ontkomen al degenen die in het boek geschreven zijn (zijn dit de 144000 uit Opb. 7:1-

8?). Jer. 30:4-9 heeft ook betrekking op Israël in de eindtijd. Bijzonder daaruit is ook vers 7: 

 

7  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; 

maar daaruit zal hij gered worden. 

 

Uit o.a. Opb. 13: 7 en 8 blijkt dat de verdrukking toch ook een meer wereldwijd karakter zal 

hebben en vooral gericht is op de heiligen. Samenvattend kunnen we zeggen dat het vooral de 
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gelovigen in de eindtijd zijn die deze grote verdrukking zullen ervaren. In het bijzonder zal 

Israël en dan vooral de Joodse gelovigen deze verdrukking ervaren. Een paar opmerkingen: 

 

1. De tijd van de val van Jeruzalem (AD 70) is ook een tijd van grote verdrukking 

geweest. Vele Joden zijn toen ook door de Romeinen vermoord. Toch moet men deze 

tijd niet verwarren met de grote verdrukking in de eindtijd. Van deze verdrukking zegt 

Jezus dat er nooit een grotere verdrukking is geweest en dat er ook nooit meer zo’n 

verdrukking zou zijn (22). 

 

2. De grote verdrukking moet niet verward worden met de oordelen van God over de 

wereld. De initiator van de grote verdrukking is het beest oftewel de eindtijd-

antichrist. De grote verdrukking loopt uit op de eindtijdoordelen van God: de bazuin- 

en de schaaloordelen (Opb. 8-19). 

 

3. De leer over de opname van de gemeente voor de grote verdrukking (de vooropname 

leer) is wijd verspreid in Pinkster- en Volle Evangeliegemeenten. De wederkomst van 

de Heer Jezus kent dan twee fasen: de opname van de gemeente en de komst van de 

Heer Jezus voor de wereld. Hier zou dan een periode van zeven jaar tussen liggen, 

waarin de grote verdrukking (van drie en een half jaar) valt en in die zeven jaar wordt 

de wereld vooral beëvangeliseerd door de Joden, ondanks het optreden van de 

antichrist. Deze leer is ingebed in de zogenaamde bedelingenleer van Darby en vooral 

gepopulariseerd door Scofield. Het aantrekkelijke van deze leer is dat de gemeente dan 

niet door de grote verdrukking hoeft. Ook wordt hier weleens Opb. 3:10 aangehaald: 

 

10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 

bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 

verzoeken hen, die op de aarde wonen. 

 

Bewaren voor het uur der verzoeking hoeft echter niet te betekenen dat je de 

verzoeking niet meemaakt. Het kan ook betekenen dat je bewaard wordt in het uur der 

verzoeking. Tot op de dag van vandaag zijn er verhitte discussies over het wanneer 

van de opname (maar niet over het feit van de opname zelf, deze staat in 1 Tes 4:13-

18). In Matt. 24 zal men m.i. moeilijk aanknopingspunten vinden voor de vooropname 

leer.  

 

4. Ondanks de chaos die de grote verdrukking en de oordelen van God met zich mee 

zullen brengen zal toch ook  het gewone leven voor velen doorgaan. Zie hiervoor de 

verzen 38-42.  

 

 

-  De tweede vraag is: Wie verdrukt er en waarom? De verdrukking is er door het beest 

oftewel de antichrist. Zie bijv. Opb. 13:7. De term ‘beest’ en ‘antichrist’ (beiden als een 

persoon in de eindtijd) worden door elkaar gebruikt, hoewel ‘beest’ ook symbool staat voor 

voor een antichristelijk wereldmacht of wereldrijk).  

 

Dat de antichrist christenen vervolgt is begrijpelijk gezien zijn antichristelijk karakter. Dat 

ook de Joden slachtoffer zullen zijn heeft te maken met het feit dat het heil uit de Joden is. 

Sommigen zien het ook als een eindtijdoordeel dat door de antichrist over het Joodse volk 

wordt gebracht omdat ze niet aan Gods doel voldaan om Hem bekend te maken aan de 

wereld. 
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-  De derde vraag is: Wat is de directe oorzaak van de vervolgingsactie door de antichrist? We 

hebben al gezien dat het startsein is dat de gruwel der verwoesting op de heilige plaats staat 

(24:15) en dat wordt doorgaans uitgelegd als het optreden van de antichrist in de tempel. Maar 

dan is nog niet duidelijk waarom dan ook de grote verdrukking start. Komt Israël dan in 

opstand omdat ze dan duidelijk zien dat de antichrist Gods plaats wil innemen? We kunnen 

hierover slechts speculeren. 

 

-  De vierde vraag is: Hoe lang duurt de grote verdrukking en waardoor eindigt die? Er zijn 

aanwijzingen zowel in het OT (het boek Daniël) alsook in het NT (het boek Openbaring) dat 

het gaat om een periode van drie en een half jaar. We geven uit het boek Openbaring twee 

voorbeelden: 

 

Opb. 11:3  En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, 

twaalfhonderd zestig dagen (= 3,5 x 360 dagen) lang. 

 

Opb. 12:6  En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, 

opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden. 

 

Zie verder Opb. 11:2, 13:5 en 12:14. 

 

Steeds blijkt er sprake te zijn van een moeilijke periode van 3,5 jaar (hoewel dit in het laatste 

geval minder duidelijk is) en het lijkt me dat dit letterlijk opgevat moet worden. 

 

De komst van de Heer Jezus maakt in ieder geval eind aan de grote verdrukking: 

 

Opb. 19:19  En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om 

de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. 

20  En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen 

gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden 

en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van 

zwavel brandt. 

 

Uit het laatste vers blijkt ook duidelijk dat het beest ook een persoon is (de eindtijd-antichrist) 

evenals de valse profeet. Een andere tekst over het einde van de antichrist: 

 

2 Tes. 2:8  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem 

zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 

 

Vers 22 zegt dat de dagen ingekort worden ter wille van de uitverkorenen, anders zou geen 

vlees behouden worden. Het is niet duidelijk hoe we dat inkorten moeten zien tenzij er 

gewoon bedoeld wordt dat God  ‘maar’ 3,5 jaar toelaat.  Hoe moeten we trouwens het ‘geen 

vlees behouden’ lezen? Betekent het dat, als de dagen niet ingekort worden, de vervolging en 

de verleidingen zo heftig zullen zijn dat uiteindelijk iedereen zal afvallen? Het vervolg lijkt 

dit wel te suggeren omdat er staat dat de dagen verkort zullen worden ter wille van de 

uitverkorenen (de ware gelovigen). Let ook op de verleidingen die staan in de verzen 23 en 

24. Merk op dat dit overeenkomt met 2 Tess. 2 de verzen 9 en 10. Maar mogelijk wordt er 

ook gedoeld op: ‘Iedereen komt om’ (zie ook Opb. 13:15). 
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Toch lijkt het er op dat de grote verdrukking al iets eerder eindigt. Tussen de komst van de 

Heer en het einde van de grote verdrukking zijn er de kosmische tekenen. Maar die worden 

(mogelijk) snel opgevolgd door de wederkomst. 

 

92.6 Kosmische tekenen 

 

Direct na de grote verdrukking zal er sprake zijn van kosmische tekenen, ook al is de aard 

daarvan niet volledig duidelijk. Wat moeten we ons voorstellen bij sterren die van de hemel 

vallen en wankelende machten der hemelen? Toch zien ook op andere bijbelplaatsen 

soortgelijke verschijnselen in samenhang met de wederkomst: 

 

Joël 2:30  Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 

31  De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 

geduchte dag des HEREN komt. 

 

Opb. 6:12   En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote 

aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 

13  En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat 

vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 

 

Hierna is het duidelijk dat de toorn van God gekomen is (6:15, 16, 17). 

 

In het boek Openbaring is de toorn van God  in het bijzonder aan de orde in de hoofdstukken 

8 tot en met 19 en dit loopt uit op de wederkomst. 

 

Er is geen eenstemmigheid in de commentaren over de betekenis van vers 28. Misschien 

voldoet een eenvoudige verklaring als deze: Daar waar geestelijke corruptie is, daar zal het 

oordeel zeker volgen 8 
.De wereld zal ten tijde van de wederkomst vol zijn van geestelijke 

corruptie. De maat van de ongerechtigheid is dan vol. 

 

92.7 De wederkomst 

 

Eerst zal het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel verschijnen (30). Het is niet 

duidelijk wat voor teken dit zal zijn. Misschien is het een lichtverschijnsel (27) of een kruis 9, 

maar het zal in ieder geval grote consternatie teweeg brengen. Hierna (hoelang hierna is niet 

duidelijk, maar waarschijnlijk wel heel snel)) zal iedereen de Heer Jezus zien terugkomen op 

de wolken des hemels. Hoe de Heer dit voor iedereen gaat zichtbaar maken is nu nog niet 

duidelijk. Sommigen hebben zelfs het gebruik van de televisie gesuggereerd!  

 

92.8 Het inzamelen van de gelovigen 

 

Het inzamelen van de gelovigen zal gebeuren door de engelen en het zal plaatshebben onder 

luid bazuingeschal. Voor de uitverkorenen moet het een geweldige dag zijn, maar voor de 

verlorenen is dat heel anders.Vers 30 spreekt erover dat alle stammen der aarde zich op de 

borst zullen slaan (de gemiste kansen, en wat staat hen te wachten?). Ze zien nu de Zoon des 



Hoofdstuk 92                                              092. Mat. 24:01-24:35 Rede over de laatste dingen 

Het leven van Jezus                                          092                                                                 392 

 

Mensen komen met grote macht en heerlijkheid. Was de eerste komst nog weinig 

opzienbarend (vanuit werelds oogpunt), de tweede komst zal ongeëvenaard opzienbarend zijn.    

Waar zullen de gelovigen worden verzameld? Merkwaardig genoeg is de meest 

waarschijnlijke plaats: in de lucht (1 Tes. 4:17). Toch blijft het speculeren over allerlei details. 

 

92.9 De les van de vijgenboom 

 

Zoals het uitbotten van de vijgenboom aangeeft dat de zomer nabij is, zo geeft ‘dit alles’ (33) 

aan dat ‘het’ nabij is, voor de deur. Deze zin wordt gevolgd door  ‘dit geslacht’ dat geenszins 

zal voorbijgaan voordat ‘dit alles’ is geschiedt. Deze zinnen klinken eenvoudig genoeg, maar 

bevatten toch verschillende exegetische moeilijkheden. 

 

Een populaire verklaring die je nog weleens hoort is dat de vijgenboom symbool staat voor 

Israël. De staat is in 1948 gesticht en ‘dit geslacht’ is de generatie van de eindtijd (sinds 1948) 

en maakt de eindtijdgebeurtenissen mee. Het lijkt me uiteindelijk een toch wel 

onwaarschijnlijke verklaring omdat ‘dit geslacht’ toch inmiddels wel is uitgestorven terwijl de 

eindtijd zeker nog niet voltooid is.  

Het lijkt veel waarschijnlijker dat de Heer Jezus doelt op het nabij zijn van de verwoesting 

van de tempel en van Jeruzalem (AD 70). Het volgende vers sluit hierop goed aan. Dit 

geslacht dat (grotendeels) Jezus verwierp zal dit alles meemaken: voortekenen, gruwel der 

verwoesting, een grote verdrukking en een verwoesting van de tempel. Maar, zoals we gezien 

hebben, is er ook een tweede vervulling van de profetische woorden van de Heer Jezus. Deze 

heeft betrekking op de eindtijd en hier gaat het in deze eindtijdrede voornamelijk om. Met het 

volgende vers onderstreept de Heer Jezus de kracht van Zijn woorden. 

 

92.10 De parallelgedeelten in Mar. 13:1-31 en Luc. 21:5-33 

 

Marcus en Lucas geven dezelfde eindtijdrede weer. Bij Marcus ligt het accent, evenals bij 

Matteüs op de gebeurtenissen in de eindtijd (dit blijkt in het bijzonder uit de verzen 19 en  24 

ev.). Lucas legt het accent bij de gebeurtenissen in AD 70. De overgang naar de 

gebeurtenissen in de eindtijd komt in Luc. 24:21b: 

 

…. en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen 

vervuld zijn. 

 

Zowel Marcus als Lucas geven aan dat bij vervolging de gelovigen kunnen rekenen op de 

hulp van de Heilige Geest bij wat ze moeten zeggen (Mar. 13:12, Luc. 21:15). 

Lucas maakt ook nog melding van het feit dat Jezus in zijn laatste week voor de opstanding 

overdag in de tempel leerde en de nachten doorbracht buiten op de Olijfberg (21:37). Het volk 

moet zijn onderwijs zeer op prijs hebben gesteld want ze kwamen ’s morgens vroeg al naar de 

tempel om Hem te horen (21:38). 
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093. Mat. 24:36-25:46 Wees klaar 
 

93.0 Inleiding 

 

We kunnen dit gedeelte opgesplitst denken in vier delen: 

 

 Mat. 24:36-51 Oproep tot waken 

 Mat. 25:01-13 Waken en niet waken, de wijze en dwaze maagden 

 Mat. 25:14-30 Waken en niet waken, ijverige en luie knechten 

 Mat. 25:31-46 Waken en niet waken, het eindoordeel 

 

Dit hoofdstuk is, enigszins kunstmatig, ingedeeld rondom het thema: waken. Waken betekent 

dat je alert bent op iets dat komen gaat en je levenswijze daar ook consequent op inricht. 

Blijkbaar doet niet iedere gelovige dat en de gevolgen daarvan kunnen zeer ernstig zijn. 

 

93.1 Oproep tot waken 

 

In vers 36 wordt gesproken over ‘van die dag en van die ure’. De vraag is over welke dag 

Jezus het hier heeft. Wordt hier specifiek bedoeld de dag (en het uur) van zijn wederkomst of 

wordt hier meer algemeen verwezen naar de dag des Heren? In het laatste geval zou het meer 

gaan over de tijd rond de wederkomst (en inclusief de wederkomst). Het lijkt me dat vooral 

het eerste bedoeld is, hoewel de eigenlijke gebeurtenis inderdaad voorafgegaan wordt door 

zware oordelen die vooral beschreven zijn in Opb. 8-19.  

Het moment in de menselijke historie waarop Jezus terugkomt, is alleen bij de Vader bekend. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ‘ook de Zoon niet’ alleen bij enkele oudere 

manuscripten voorkomt 1. Zo hebben de HSV, de SVV, AV en YLT deze toevoeging niet. De 

dag en het uur mogen dan onbekend zijn, maar aan de zaken die hieraan voorafgaan, kan men 

duidelijk zien dat de tijd nabij is. Maar blijkens de verzen 37 tot en met 41 zullen velen 

(onaangenaam) verrast worden door die dag (en wat hier direct aan voorafgaat).  

 

Vanaf vers 42 klinkt de oproep: waakt! Waken betekent praktisch dat je steeds met de Heer 

verbonden blijft door Woord en gebed en dat je getrouw bezig bent met die taak (taken) die de 

Heer je heeft toevertrouwd. Tegenover dit waken staat een houding van lauw worden en je 

taken voor de Heer slecht of helemaal niet meer uitvoeren. Voor dergelijke gelovigen zal de 

wederkomst een zeer onaangename verrassing zijn (48 tot en met 51) temeer daar het meestal 

dan niet blijft bij alleen maar terugvallen, maar ook allerlei zondige patronen zich aandienen 

(49) (bij niet noodzakelijke inactiviteit gaat de tegenstander je bezighouden).  

 

In het betreffende gedeelte zijn het vooral degenen in een leidinggevende positie die worden 

aangesproken (ze zijn aangesteld over zijn dienstvolk). Ze hebben een grotere 

verantwoordelijk dan de gemiddelde gelovige. Als ze hun taak goed uitvoeren dan wacht hen 

een grote beloning als Christus terugkomt (meeregeren met Christus). 

 

Opgemerkt moet nog worden dat de Heer Jezus hier Zijn eigen discipelen aanspreekt, maar 

over hun hoofd heen spreekt Hij ook tot alle toekomstige discipelen. Het lijkt me dat Zijn 
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eigen discipelen niet verwachtten dat Zijn komst nog zo’n tweeduizend jaar zou duren. Voor 

de Heer zijn het echter maar een paar dagen (2 Pet. 3:8). 

 

93.2 Waken en niet waken, de wijze en dwaze maagden 

 

Het beeld is dat van een bruiloft, zoals het in die tijd plaatsvond, waarbij in het huis van de 

bruid gewacht wordt (in dit geval door tien meisjes) op de bruidegom die zijn bruid komt 

halen. Samen gaan ze dan naar het ouderlijk huis van de bruidegom, alwaar de 

huwelijksvoltrekking plaatsvindt. Vijf kunnen niet met de bruidegom mee omdat hun 

lichtfakkels uitgaan en door gebrek aan reserve olie kunnen ze die ook niet brandende houden. 

Pogingen om olie te lenen falen en door het alsnog kopen van de olie komen ze te laat! 

 

Het verhaal op zich is duidelijk genoeg, alleen wat betekent het praktisch? Niet weinig 

uitleggingen ben ik in de loop van de jaren tegengekomen en één van de meest prangende 

vragen daarbij was of een gelovige alsnog verloren kan gaan omdat hij/zij op de één of andere 

manier niet ‘klaar’ (wat is dit dan?) was voor de wederkomst. In het volgende geef ik mijn 

persoonlijke mening weer zoals ik die nu heb (zonder deze te verabsoluteren, ook bij mijn 

uitleg houd ik vragen). 

 

- Het gaat om echte gelovigen, ongelovigen verwachten de Bruidegom, Jezus, niet. 

Bovendien spreekt de Heer hier tot Zijn discipelen, zij, en niet ongelovigen, worden 

opgeroepen tot waken. 

- Allen (zowel de dwaze als de wijze maagden) werden slaperig. Dus in die zin, waakte 

er niemand. Voor een ieder kwam de Bruidegom onverwacht, blijkbaar is het slaperig 

worden niet het punt waarom het gaat.  

- De dwaze meisjes hadden echter, in tegenstelling tot de wijze, geen reserves. Eigenlijk 

denk ik dat hier de kern van de gelijkenis ligt. Reserves heb je nodig, als je gewone 

voorraad op is en dat is doorgaans in moeilijke tijden. Het feit, dat de olie in de Bijbel 

ook nog het beeld van de Heilige Geest kan zijn, is hier aansprekend, maar geeft hier 

ook problemen. De Heilige Geest kun je immers niet van een ander lenen of kopen. In 

ieder geval is het belangrijk om te allen tijde vervuld te zijn met de Heilige Geest (Ef. 

5:18) en zo een stevige relatie met de Heer op te bouwen. Zo’n relatie zal ook stand 

houden in moeilijke tijden en de tijd rondom de wederkomst is een moeilijke tijd. Zegt 

de Heer Jezus niet in dit verband: 

 

Mat. 24:13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. 

 

Als christenen hun relatie met de Heer laten versloffen dan lopen ze het gevaar om in 

moeilijke tijden af te vallen (Joh. 15:6). Dit geldt overigens voor christenen van alle 

tijden en niet alleen voor christenen van de eindtijd, zie ook Mat. 7:24-27. 

 

Hoe bouw je nu een stevige relatie met de Heer op? De Bijbel reikt hiervoor 

verschillende middelen aan: Het Woord, het gebed, de samenkomsten (Heb. 10:25) en 

ook het actief blijven in de dienst aan God. Dit laatste komt in de volgende gelijkenis 

aan de orde. 

 

93.3 Waken en niet waken, ijverige en luie knechten 
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De gelijkenis van de talenten is eigenlijk al behandeld in 81.5, tegelijk is daar ook het verschil 

aangegeven met de gelijkenis van de ponden. Daarom zal nu niet uitgebreid op deze 

gelijkenis worden ingegaan. 

 

In de gewone betekenis kwam een talent overeen met 6000 maal het dagloon van een arbeider 

(1 denarie), dus heel veel geld. In de gelijkenis krijgt iedere knecht zoveel geld om handel 

mee te drijven als past bij zijn natuurlijke bekwaamheid. 

 

In de toepassing zijn talenten geestelijke bekwaamheden die God aan de gelovige 

toevertrouwd en die vaak aansluiten bij zijn/haar natuurlijke bekwaamheid. Zo kan iemand 

van nature een muzikale bekwaamheid hebben. Als zo’n persoon tot geloof komt dan zal de 

Heilige Geest hier een bovennatuurlijk accent aan geven (dan wordt het ook een geestelijke 

bekwaamheid) en ook een arbeidsveld in overeenstemming met zijn/haar geestelijke 

bekwaamheid. Aan het talent is dus ook een arbeidsveld gekoppeld.  

Iemand met een goed inzicht in geldzaken kan van de Heilige Geest extra inzicht in deze 

materie ontvangen. God kan zo’n persoon veel geld toevertrouwen om hiermee te woekeren 

voor het Koninkrijk van God.  

 

Verder moeten we bedenken dat het woekeren met talenten niet beperkt is tot ‘geestelijk’ 

werk. In feite brengt het NT geen scheiding aan tussen ons ‘gewone werk’ en ons werk voor 

de Heer. Beter een goede taxichauffeur dan een slechte zendeling (iets dergelijks heeft David 

Pawson uitgesproken). Zo kan je werk doen als voor de Heer (Kol. 3:23) ook gerekend 

worden tot het woekeren met je talenten evenals het werk van een huisvrouw die goed voor 

man en kinderen zorgt. Daarmee is ze een getuigenis voor haar bekenden en zo maakt ze het 

Koninkrijk van God zichtbaar voor haar omgeving. (Mat. 5:16 en Spr. 31:10-31). 

 

De luie knecht deed, in tegenstelling tot de ijverige knechten die 100 % winst maakten, 

gewoon niets met het weinige dat de Heer hem had toevertrouwd. De reden die opgegeven 

wordt: een verkeerd Godsbeeld, dat bestaat uit een valse ‘vreze des HEREN’. God is gewoon 

niet tevreden te stellen, dus laat ik dan maar niets doen. De Heer noemt deze slaaf echter lui 

en slecht en laat hem uit Zijn aanwezigheid bannen.  

 

De toepassing is zonder meer duidelijk: God verwacht echt dat we woekeren met datgene wat 

Hij ons heeft toevertrouwd (ook al is dit voor sommigen weinig). Als we op deze manier 

bezig zijn dan zullen we ook waakzaam blijven. De luie knecht was niet waakzaam, hij had 

niet door dat hij eens rekenschap zal moeten afleggen voor de hoogste rechter. Toen de 

afrekening kwam was het voor hem te laat! 

 

93.4 Waken en niet waken, het eindoordeel 

 

In het voorafgaande is er onderscheid gemaakt tussen waakzame gelovigen (wijze maagden, 

ijverige dienstknechten) en niet waakzame gelovigen (dwaze maagden en luie 

dienstknechten).  De laatste categorie wordt onaangenaam verrast door de komst van de Heer 

(en in feite voor de meesten al eerder omdat maar een klein gedeelte van de gelovigen de 

wederkomst bij hun leven meemaakt). In het volgende wordt er gesproken over een situatie 

die ontstaat direct na de wederkomst. Het gaat dan niet meer om een gelijkenis, maar om een 

werkelijkheid die zich gaat afspelen hier op aarde nadat Jezus is teruggekomen.  
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De moeilijkheid bij dit gedeelte is niet gelegen in het verstaan van de toepassing, die is een- 

voudig genoeg. God verwacht van ons dat we barmhartigheid bewijzen aan onze naaste in de 

meest ruime zin van het woord: huisvesting aan vreemdelingen, zieken bezoeken, naakten 

kleden enz. Het is de toepassing van het tweede gebod: Gij zult uw naaste liefhebben als 

uzelf. Het eindoordeel over de mensen die hier voor Hem verzameld zijn lijkt gebaseerd te 

zijn op het al of niet gehoorzamen van dit gebod.  

 

Toch is dit gedeelte veel minder eenvoudig te begrijpen als die geplaatst wordt in een 

eschatologisch kader.  Dan komen allerlei vragen naar voren die hier niet volledig beantwoord 

worden en op de meeste van die vragen heb ik tot op heden ook geen duidelijk antwoord 

gevonden in de Bijbel zelf en ook niet in de commentaren. Blijkbaar heeft de Heilige Geest, 

die de schrijver inspireerde bij het schrijven van dit gedeelte (dat alleen in Matteüs staat), het 

niet nodig gevonden om hier een gedetailleerde beschrijving te geven van de gebeurtenissen 

na de wederkomst. Toch doe ik een poging.  

 

- De eerste vraag die je hier kunt stellen is: Wie worden hier geoordeeld? 

 

Blijkbaar alle dan op aarde levende personen. Dat zijn degenen die de grote verdrukking, de 

eindoordelen van God en de slag bij Harmagedon (Opb. 19:19-21) overleefd hebben, maar de 

gemeente lijkt uitgezonderd. Die is al eerder opgenomen terwijl het oordeel van de gelovigen 

plaatsvindt voor de rechterstoel van Christus (2 Kor. 5:10). Toch lijkt de gemeente 

teruggekeerd te zijn met de Heer naar de aarde (Zach. 14:5) en het is onduidelijk waar de 

gemeente zich dan bevindt. Als ze gewoon bij de schapen zouden horen dan komt de vraag: 

Wanneer hebben wij u…(37) toch wel vreemd over. 

 

- De tweede vraag is: Worden hier nu volken geoordeeld, individuen of beiden? 

 

Vers 32 spreekt over het scheiden van de volken. Als we dit echt zo moeten verstaan dan zijn 

er dus ‘schaapvolken’ en ‘bokvolken’. Zou er dan geen enkel rechtvaardig individu kunnen 

zijn onder een bokvolk etc.? Dit lijkt ook weer niet waarschijnlijk. Daarom lijkt er sprake te 

zijn van een combinatie van oordeel over volken en individuen, maar op welke manier is niet 

duidelijk. 

 

- De derde vraag is: Wat is het criterium voor het eindoordeel? 

 

Het criterium is duidelijk: in zoverre (40, 45)…hebt gij het Mij (wel, niet) gedaan. Er wordt 

dus niet verwezen naar geloof in Jezus maar wel naar overeenkomstige werken. Het gaat er 

dan op lijken dat er hier sprake is van een rechtvaardiging op grond van werken. De klassieke 

tegenwerping is: Echt geloof blijkt uit werken (Jak. 2:14-26). Op zich is dit waar maar 

desondanks lijkt er toch gesuggereerd te worden dat mensen die Jezus niet gekend hebben 

maar wel de goede werken deden waar in dit gedeelte van gesproken is, toch gerekend 

worden tot de rechtvaardigen en het Koninkrijk beërven. 

 

- De vierde vraag is: Wie zijn: deze mijn minste broeders (40)? 

 

In Mat. 12:50 zegt de Heer Jezus: 

 

Want al wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en 

moeder. 
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Dus de broeders en dus ook de minste broeders zijn gewoon alle ware gelovigen. Sommigen 

menen ook dat Jezus hier speciaal de Joden bedoeld. Zij zijn, in zekere zin, de broeders van 

Jezus naar het vlees en worden in de grote verdrukking vreselijk vervolgd. Degenen die hen 

hebben bijgestaan hebben dit ook Jezus aangedaan. De bokvolken zijn dan de volken die zich 

tegen Israël gekeerd hebben (uitgezonderd de goede individuen). 

Toch lijkt het er nog het meeste op dat degenen die goed zijn geweest voor de gelovigen (in 

moeilijke tijden) gerekend worden tot de rechtvaardigen worden gerekend.  Maar dan komt er 

de vijfde vraag: 

 

- De vijfde vraag: Waarom zijn deze rechtvaardigen dan blijkbaar niet bij de gemeente 

die is opgenomen? 

 

Blijkens 1 Thess 4:16 en 17 gaat de gehele gemeente de Heer tegemoet in de lucht. Dus 

waarom deze rechtvaardigen blijkbaar niet? Voor degenen die de leer van aanhangen van de 

opname voor de grote verdrukking is hier geen probleem. Deze rechtvaardigen zijn dan 

mensen die tot geloof gekomen zijn in de grote verdrukking tezamen met de Joden die de 

wereld beëvangeliseerden. Zij beërven het Koninkrijk als Jezus komt voor de wereld. 

 

Voor degenen die de vooropname-leer niet aanhangen ligt het moeilijker. Het betekent dan 

dat er rechtvaardigen zijn die de opname gemist hebben en dus ook (nog) geen 

opstandingslichaam hebben, maar wel gerekend worden tot de schapen en het Koninkrijk 

beërven. Zij behoren (waarschijnlijk) tot degenen die elk jaar optrekken naar Jeruzalem om 

het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14:16). Het Messiaanse Rijk moet trouwens weer bevolkt 

worden door ‘gewone’ mensen. Zij die een opstandingslichaam hebben planten zich immers 

niet meer voort (Mat. 22:30). 

 

Over het ‘waarom’ kan geen duidelijk antwoord gegeven worden. Het blijft speculatie en we 

zullen hebben af te wachten tot de Heer het laat zien. De verlorenen (zij worden veroordeeld 

tot de hel) hadden ook bij de rechtvaardigen kunnen horen als ze waakzaam waren geweest. 

Ze lieten de mogelijkheid voorbijgaan om goed te doen voor de broeders van Jezus. 

 

93.5 De parallelgedeelten in Mar. 13:32-37 en Luc. 21:34-38 

 

Het gedeelte in Marcus voegt geen nieuwe informatie toe. Lucas geeft nog een waarschuwing 

in de verzen 34-36. Die dag, is des Heren, dat is de dag van de wederkomst inclusief een 

periode van oordelen die daaraan voorafgaat en deze periode loopt uit op het gesteld worden 

voor het aangezicht van de Zoon des Mensen (36). Voor velen zal deze periode toch een 

plotseling schrikwekkend karakter hebben en Lucas roept ons op om os niet te laten verrassen 

door deze dag door roes, zorgen voor levensonderhoud en dronkenschap (34). 

 

 
Verwijzingen 

 

1. StudieBijbel, Mat. 24:36, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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094. Joh. 12:20-12:50 De graankorrel in de aarde 
 
 

94.0 Inleiding 

 

Velen zijn opgetrokken om het paasfeest te Jeruzalem te vieren en daaronder zijn ook enige 

Grieken. Waarschijnlijk moeten we denken aan zogenaamde proselieten, dat zijn degenen die 

hun oorspronkelijke godsdienst verlaten hebben en tot de Joodse godsdienst zijn overgegaan 

(met al of niet de besnijdenis). Mogelijk kwamen ze uit de Decapolis. Ze zullen van de 

bijzondere bediening van de Heer Jezus hebben gehoord (misschien ook wel van de 

tempelreiniging die nog niet zo lang geleden was) en nu willen ze Hem ook eens zien. Ze 

benaderen Jezus niet direct maar doen dat via Filippus en Andreas. Immers, de heidenen 

mogen niet verder komen dan de voorhof om daar te aanbidden en de Heer Jezus zal zich 

dichter bij de eigenlijke tempel bevinden (de laatste dagen voor zijn dood predikte Hij veelal 

in de tempel). Mogelijk heeft het ook vertrouwen ingeboezemd dat Filippus een Griekse naam 

heeft en sprak hij beter Grieks dan de andere discipelen. Verder lijkt Filippus steun te zoeken 

bij Andreas en samen gaan ze met het verzoek van de Grieken naar Jezus. De Bijbel vermeldt 

niet wat de achtergrond is van het verzoek van de Grieken, maar het is zeer aannemelijk dat 

dit verder gaat dan het alleen maar Jezus zien.  

 

94.1 De graankorrel moet in de aarde 

 

We weten niet of de Grieken Jezus nog te zien gekregen hebben, maar het is wel merkwaardig 

dat Hij helemaal niet op het verzoek lijkt in te gaan. In plaats van de Grieken ‘welkom’ te 

heten begint Hij er over dat de ure van Zijn verheerlijking is aangebroken. De uitdrukking 

‘zijn ure’ (Gr.: hora) treft men op meerdere plaatsen aan in het Johannes-evangelie (2:4, 7:30, 

8:20) hiernaast zien we de uitdrukking ‘zijn tijd’ (Gr.: kairos) in 7:6 en 7:8. Zijn uur was met 

Zijn aankomst in Jeruzalem voor het laatste Pesach-feest nu definitief aangebroken. 

 

In feite dringt Hij gelijk door tot de kern, zowel voor Hem zelf als ook voor Zijn discipelen. 

Hij moet sterven (de graankorrel moet in de aarde), om veel vrucht voort te brengen (wanneer 

Hij Zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien, Jes. 53:10). 

Daardoor zal de Vader verheerlijkt worden. Maar, in zekere zin, geldt hetzelfde voor Zijn 

discipelen. Ook zij moeten sterven, maar dan in overdrachtelijke zin. Zij moeten sterven aan 

hun ik-gerichte leven en hun eigen plannetjes en het roer van hun leven aan Jezus overgeven 

en Hem de koers van hun leven (waar Ik ben zal Mijn dienaar zijn en niet omgekeerd) laten 

bepalen (Luc. 14:27, 33).  

 

Pas als ze hun eigen leven verliezen om Jezus wil dan zullen ze het juist vinden en vrucht 

gaan voortbrengen, waardoor de Vader verheerlijkt wordt.: 

 

Mat. 16:25  Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, 

die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 

 

Jezus is ‘in deze ure’ gekomen, niet om er uit verlost te worden, maar juist om voor ons 

verlossing te bewerken. Dat was de wil de Vader en daardoor zou Hij verheerlijkt worden. Hij 
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was al eerder verheerlijkt door de hele bediening van de Heer Jezus heen, maar nu zou Hij 

nogmaals verheerlijkt worden door het verlossingswerk van de Zoon.  

 

Dat God verheerlijkt wordt, daar gaat het steeds om. De Heer Jezus kon aan het eind van Zijn 

bediening zeggen: 

 

Joh. 17:4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen 

gegeven hebt. 

 

Hij wordt ook door ons verheerlijkt als we vrucht dragen: 

 

Joh. 15:8  Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn 

discipelen zijn. 

 

Mat. 5:16  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw 

Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. 

 

God verheerlijken betekent dat we iets van Zijn grootheid en Zijn karakter laten zien door 

onze daden en stijl van leven. 

 

94.2 Wandelt, terwijl gij het licht hebt 

 

Je zou kunnen zeggen dat de Vader en de Zoon in het gedeelte van vers 29 tot en met 36 nog 

een laatste poging doen om de mensen tot geloof te laten komen. Er is een stem uit de hemel, 

maar die wordt blijkbaar door de meesten niet goed verstaan. Verder kondigt Jezus hier ook 

heel duidelijk Zijn dood aan en Hij zegt ook iets over het effect dat Zijn dood zal hebben in de 

geestelijke wereld. Vers 31 zegt dat er een oordeel over de wereld zal gaan en dat de overste 

van deze wereld zal worden buitengeworpen. Hoe moet dit verstaan worden?  

 

De overste van deze wereld is satan. Wat voor effect had de kruisdood van Jezus op Zijn doen 

en laten? Het lijkt me, dat het buitengeworpen worden niet moet worden verstaan in de zin 

van Opb. 12:9. Daar is zijn ‘uit de hemel geworpen worden’ een rechtstreeks gevolg van de 

oorlog die hij tegen Michael en zijn engelen verliest. In Opb. 20:1-3 lezen we over zijn 

verblijf in de afgrond gedurende duizend jaar en in Opb. 20:10 verdwijnt hij pas definitief in 

de hel. Het ‘buitengeworpen worden’ is een rechtstreeks gevolg van het offer van Jezus op 

Golgotha. Nu de prijs voor de zonde der mensheid is betaald, wordt de greep van de machten 

der duisternis op de mensheid verzwakt en dat geldt in het bijzonder voor degenen die ingaan 

op de verzoening van Gods kant (zij zijn nu gekocht en betaald). Als Jezus sterft aan het kruis 

zullen mensen tot Hem getrokken worden (al zal dat niet steeds tot redding leiden) omdat de 

greep van de machten der duisternis op de mensen is verzwakt. De evangelisatie in de wereld 

zal nu pas goed op gang komen. Het offer van Jezus aan het kruis is wel degelijk een keerpunt 

in de wereldgeschiedenis. Inderdaad, nu de graankorrel in de aarde gegaan is en gestorven is 

zal zij veel vrucht voortbrengen. De machten der duisternis zijn nu verslagen al betekent dat 

niet dat ze machteloos geworden zijn. satan is door de dood van Jezus onttroond. Enkele 

teksten: 

 

Kol. 2:15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd. 
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Heb. 2:14  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze 

daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de 

duivel, zou onttronen, 

15  en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot 

slavernij gedoemd waren. 

 

De mensen die toehoorden waren verbaasd. Zij hadden het beeld van een overwinnende 

Messias, maar misten daarbij de notie dat de Messias eerst een lijdende Messias zou zijn. Met 

de wet wordt hier het OT bedoeld en er zijn inderdaad teksten die ze mogelijk in gedachten 

hadden zoals: 

 

Ps. 110:4  De HERE heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, 

naar de wijze van Melchisedek. 

 

Jes. 9:6  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 

zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst. 

7  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn 

koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen. 

 

Mogelijk hebben ze ook gedacht aan Dan. 7:13 en 14, waarbij ze de mensenzoon gelijk 

hebben gesteld aan de Messias. 

 

De Heer Jezus doet geen moeite om hen nog het één en ander uit te leggen. In dit stadium zou 

dat blijkbaar geen zin hebben. Hij roept hen nog wel op om ‘te wandelen terwijl zij het licht 

hebben’. Zijn bediening hier op aarde loopt ten einde. Nu hebben ze nog Zijn levende 

aanwezigheid en is er een goede gelegenheid om tot geloof te komen of je geloof te laten 

versterken. 

 

94.3 Zij konden niet geloven 

 

We krijgen nu te maken met het mysterie van het ongeloof. Hoewel uit de voorgaande verzen 

blijkt dat het ‘tot geloof komen’ niet tot de onmogelijkheden behoort, zou toch het grootste 

deel van de toehoorders van Jezus, ondanks Zijn vele tekenen, ongelovig blijven. En het lijkt 

ook nog dat ze hier zelf niets aan kunnen doen, immers Hij heeft hun ogen verblind en hun 

harten verhard. Toch is het ook zo dat God niet zomaar verhardt. Verharding en verblinding 

treden op als mensen Gods openbaring blijven afwijzen en niet stoppen met zonde. Zie bijv.: 

 

Hebr. 3:13  maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, 

opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde; 

 

Andere teksten zijn: Ex. 9:12; Rom. 1:24, 26, 28; 2 Thes. 2:8–12. Verder haalt Johannes 

hierbij tweemaal de profeet Jesaja aan. De eerste aanhaling is uit Jesaja 53:1: 

 

Jes. 53:1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN 

geopenbaard? 
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De andere aanhaling is uit Jes. 6:10, deze tekst wordt door Johannes wat vrij geciteerd. 

Trouwens, Jesaja heeft dit zelf niet letterlijk gezegd, Hij heeft alleen opgeschreven wat God 

gezegd had: 

 

Jes. 6:10  Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, 

opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat 

het zich niet bekere en genezen worde. 

 

Jesaja heeft de heerlijkheid van Jezus gezien in het troonvisioen van Jesaja 6. In Jesaja 6:1 

ziet hij ‘Adonay’ op de troon. Adonay is de Joodse titel voor YWHW en dat betekent dat 

Jezus is YWHW. 

 

Johannes vermeldt verder nog dat zelfs uit de oversten (hooggeplaatsten) velen in Hem 

geloofden, maar ze kwamen er niet voor uit ter wille van de Farizeeën omdat ze bang waren 

uit de synagoge gebannen te worden (en dat betekende in die tijd, waarin het maatschappelijk 

en het godsdienstig leven zozeer verweven waren, erg veel). Hun probleem was het aloude 

probleem: teveel gesteld op de eer van mensen in plaats van op de eer van God. 

 

94.4 Nabeschouwing 

 

Het is niet zeker bij welke gelegenheid Jezus de woorden uit de verzen 44 tot en met 50 

gesproken heeft. In vers 36 lezen we dat Hij zich voor hen verborg. Is Hij daarna dan toch nog 

een keer teruggekomen om, in de tempel, deze woorden uit te spreken? Het blijft speculatie!  

 

De verzen 44 t/m 50 zijn een soort samenvatting van het evangelie. In Jezus geloven en in 

God geloven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet in Jezus geloven betekent: in de 

duisternis blijven. Wanneer we echt gaan geloven worden we verlost uit de macht van de 

duisternis (Kol. 1:13). In de duisternis blijven betekent niet noodzakelijk een ‘slecht leven’ 

leiden, het kan vanuit maatschappelijk oogpunt zelfs heel goed met je gaan. Het betekent wel 

vervreemd zijn van je Schepper, geen echt doel in je leven hebben, een slaaf van de zonde zijn 

(doorgaans onbewust) en onder de invloed staan van de machten der duisternis. Te zijner tijd 

zul je dan door Jezus woorden geoordeeld worden. 

 

Jezus kwam om de mensen te geven waar ze oorspronkelijk ook voor bestemd waren: eeuwig 

leven. Als de mensen Zijn persoon en leer aanvaarden dan leidt tot eeuwig leven. Dit is in 

overeenstemming met de wil van de Vader, die de Zoon hiervoor geïnstrueerd heeft. 
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095. Mat. 26:01-26:05 en 26:14-26:16 Jezus moet sterven  
 

95.0 De overlevering is nabij 

 

De Heer Jezus heeft Zijn rede (Mat. 24 en 25) beëindigd en nu komt de overlevering van Hem 

nabij. De Chronological Study Bible plaatst Joh. 12:20-50 hier nog tussen (zie 093), maar hoe 

dan ook, het ‘einde’ nadert. De zalving te Betanië (6-16) lijkt al eerder te hebben 

plaatsgevonden (zie 082) en de chronologie is hier dus, om bepaalde redenen, onderbroken. 

 

Duidelijk is dat de Heer Jezus weet wat Hem te wachten staat en Hij deelt dat ook mee aan 

Zijn discipelen (2). Zijn vijanden zijn inmiddels bezig met een plannetje om Hem met list te 

grijpen en te doden (3-5) en Judas komt hen te hulp (14-16). Hij weet waar Jezus vaak komt 

met Zijn discipelen (Joh. 18:2). Een bovennatuurlijke, door satan geïnspireerde, organisatie 

naar de voorkennis van God (zie ook Luc. 22:3 en Joh. 13:27). De dertig zilverlingen die 

Judas ontvangt van de overpriesters zijn een vervulling van de profetie uit Zach. 11:12, 13 

(het laatste vers op een later moment, zie Mat. 27:3 ev.) 

 

Zach. 11:12:  En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar 

indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 

13  Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik 

hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des 

HEREN de pottenbakker toegeworpen. 

 

Het is altijd weer ontnuchterend om te beseffen dat Judas gedurende drie jaar optrok met 

Jezus en de discipelen en deelde in de bediening en uiteindelijk toch een prooi werd van satan 

(Joh. 27:13). Wat heeft hem toch bezield? Hij was een dief (Joh. 12:6) en Jezus wist, van den 

beginne af dat hij een verrader was (Joh. 6:64). Was hij teleurgesteld in Jezus en had hij een 

voorname plaats verwacht? Het is moeilijk om dit met zekerheid vast te stellen. Noch 

moeilijker wordt het als we lezen dat het beter voor Judas geweest was als hij niet geboren 

was (Mat. 26:24) en dat hij een ‘zoon des verderfs’ was die, in zeker opzicht, de Schrift 

vervulde (Joh. 17:12). Laten we bidden dat we bewaard blijven voor misleiding: 

 

Ps. 139:23  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 

24  zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.  

 

 

95.1 De parallelgedeelten in Mar. 14:1, 2 en 10,11 en Luc. 22:1-6 

 

Alle drie de synoptische evangelisten noemen de angst die de geestelijkheid had voor de 

opschudding die zou kunnen ontstaan bij de arrestatie van Jezus. Marcus en Lucas vermelden 

nog de blijdschap van de overpriesters dat ze hulp kregen van Judas. Hoe groot kan de 

duisternis zijn bij geestelijke leidslieden! 
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096. Mat. 26:17-26:29 Het laatste avondmaal 
 

96.0 Inleiding 

 

De tijd om het Pascha te vieren is nu aangebroken. Het is nu donderdag van de laatste week 

voor de opstanding en één dag voor de kruisiging. Het Pesach–feest werd gevierd op de 

veertiende van de eerste maand van het Joodse jaar (de maand Nisan). Het Pesach feest werd 

direct gevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Dit feest duurde zeven dagen. In de 

volksmond duidde men deze twee feesten vaak bij elkaar aan met het feest van de ongezuurde 

broden 1. Op de eerste dag van dit feest werd dan het eigenlijke Pesach-feest gevierd, de 

Pesach-maalijd werd na zonsondergang gebruikt (dus de 15e Nisan, een Joodse dag loopt tot 

zonsondergang). 

 

Er is heel wat gediscussieerd over hoe en wanneer de laatste dagen van de Heer Jezus geweest 

zijn. De gangbare opvatting (zoals hierboven) is dat Jezus en de discipelen op 

donderdagavond (15e Nisan) de maaltijd gebruikten en bij deze gelegenheid stelt de Heer 

Jezus het avondmaal in. De drie synoptische evangelisten beschrijven op praktisch gelijke 

wijze deze gebeurtenis. De volgende morgen zou de Heer Jezus gekruisigd zijn omstreeks 

negen uur en Hij zou die middag rond drie uur gestorven zijn. 

 

Een andere opvatting plaatst alles één dag eerder. De maaltijd zou gebruikt zijn op 

woensdagavond (de start van Nisan 14), op dezelfde avond werd Hij nog gevangen genomen 

en de volgende dag gekruisigd. Hij zou toen op donderdagmiddag (nog steeds Nisan 14) om 3 

uur gestorven zijn en dat komt overeen met de slachting van het Paaslam door de priester (of 

door degene die het paaslam brengt) in de tempel. Op de avond van die dag werd dan de 

reguliere Pesach-maaltijd gebruikt. Dit zou dan betekenen dat de gangbare opvatting van 

‘Goede Vrijdag’ niet juist is en ook dat Jezus en Zijn discipelen de Pesach maaltijd één dag 

eerder hadden dan gebruikelijk was. Dit komt ook overeen met het evangelie van Johannes 

(13:1, 18:28 en 19:14) waarin de laatste maaltijd (de Pesach-maaltijd van Jezus en de 

discipelen) duidelijk geplaatst wordt één dag voor de reguliere viering.  

Ik ga ervan uit dat de laatste opvatting de juiste opvatting is. Het illustreert ook mooi dat 

Jezus het echte Paaslam is.   

 

We richten ons nu op de gebeurtenissen rond de Pesachmaaltijd. De bekende hoofdstukken 

Joh. 14 tot en met 17 komen van Jezus woorden die Hij mogelijk ook nog uitgesproken heeft 

in de bovenzaal, maar misschien ook op de weg naar de beek Kidron. Het eerste lijkt 

waarschijnlijker (Joh. 18:1). We zullen deze hoofdstukken, vanwege hun diepe en 

samenhangende betekenis, echter apart behandelen. De volgende onderdelen worden nu 

besproken: 

 

 de voorbereiding voor de maaltijd 

 

 de maaltijd zelf en de instelling van het avondmaal 

 

 het verraad van Judas 

 

 lessen voor discipelen 
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 een nieuw gebod  

 

96.1 De voorbereiding voor de maaltijd 

 

De Heer Jezus neemt zelf het initiatief om de maaltijd voor te bereiden en Hij geeft de 

opdracht hiervoor aan Petrus en Johannes (Luc. 22:8) (voor Jezus zelf zou dit te gevaarlijk 

zijn en een mogelijk vroegtijdig einde hebben betekent). Als zij Jezus vragen naar de plaats 

dan geeft Hij hun duidelijke aanwijzingen. Zij moeten in de stad een man volgen die een 

kruik water draagt (Mar. 26:13), vrij ongebruikelijk voor mannen, meestal doet een vrouw dit 

(in die tijd was er nog geen waterleiding). Het valt dus wel op. Deze man moeten ze volgen 

naar een huis en daar de heer des huizes aanspreken. Het lijkt er op dat deze heer een discipel 

is omdat Petrus en Johannes hun zender ‘de Meester’ noemen en ook het voor discipelen 

bekende ‘mijn tijd is nabij’ gebruiken. Ze krijgen dan een grote bovenzaal toegewezen die van 

al het nodige (kussens, klederen, vorken, bekers etc. voorzien is (Mar. 14:15) en gereinigd 

van zuurdesem. Wel moeten ze zelf nog inkopen in de stad doen (brood, bittere kruiden) en 

een lam in de tempel laten slachten.  

 

Het is duidelijk dat er sprake is van een bovennatuurlijke voor-organisatie, God heeft zelf al 

een paar zaken geregeld (de juiste weg en de juiste persoon en de goede ruimte). Het lijkt me 

dat we ons veel tijd kunnen besparen als we luisteren naar de aanwijzingen van de Heilige 

Geest in allerlei zaken. 

 

96.2 De maaltijd zelf en de instelling van het avondmaal 

 

Het Pesach-feest was het eerste van de zeven jaarlijkse feesten in Israël. Het werd elk jaar 

gevierd te Jeruzalem. Ditmaal zouden de Heer Jezus en Zijn discipelen voor de laatste keer de 

Pesach-maaltijd gebruiken (één dag voor de officiële viering, zie 95.0). Bij het feest werd de 

bevrijding herdacht van de slavernij van Israël in Egypte, maar de Heer Jezus geeft nu aan dit 

feest een andere betekenis. Het geslachte paaslam bij deze maaltijd staat nu symbool voor 

Christus zelf die Zijn leven gaf voor de zonden van de wereld (1 Kor. 5:7), het ongezuurde 

brood (dat voorgeschreven was) vertegenwoordigt het zondeloze lichaam van Christus en de 

wijn (normaal gesproken zijn er vier bekers bij de Pesach-maatijd), in het bijzonder de derde 

beker (de beker der dankzegging), vertegenwoordigt het bloed van Christus dat vergoten is 

voor onze zonden. Deze beker gaat na de maaltijd rond. Luc. 22:20 spreekt over een nieuw 

verbond in mijn bloed (in tegenstelling tot het bloed van het oude verbond, Ex. 24:8). 

 

Alle drie de synoptische evangelisten maken melding van de laatste Pesach-maaltijd en de 

instelling van het avondmaal. Alle drie vermelden ze dat de Heer Jezus van nu aan niet meer 

van de vrucht van de wijnstok zal drinken tot op de dag dat Hij haar met de discipelen nieuw 

zal drinken in het Koninkrijk Gods (Mat. 24:29, Mar. 14:25 en Luc. 22:18).  

Bij Johannes komt de instelling van het avondmaal tijdens de Pesachmaaltijd niet voor. Wel 

geeft Hij een andere belangrijke gebeurtenis tijdens de maaltijd weer: de voetwassing (Joh. 

13:1-17). 

 

Als de gelovige nu het Avondmaal gebruikt dan verkondigt hij de dood des Heren (1 Kor. 

11:26). Hij belijdt hiermee dat Hij deel heeft aan Christus door het offer van Zijn lichaam en 

bloed op Golgotha. 
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Deze viering moet voor de Heer Jezus een geweldige belevenis zijn geweest. In Lucas 22:15 

zegt Hij tegen Zijn discipelen: 

 

Luc. 22:15  En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 

 

Rondom Hem zijn de voorbereidingen voor het Pascha, dat de volgende dag gevierd zou 

worden, in volle gang. Honderden pelgrims zijn naar Jeruzalem getrokken om het feest te 

vieren. Voortaan zou Hij, bij de gelovigen, het middelpunt zijn van het Pesach-feest. Het gaat 

dan niet meer om de bevrijding uit de slavernij uit Egypte, maar om de bevrijding van een 

veel grotere vijand: de macht van de zonde.  

 

96.3 Het verraad van Judas 

 

De laatste maaltijd voor het lijden van de Heer Jezus is natuurlijk een intieme aangelegenheid 

en toch is er ook één persoon gedurende een deel van de maaltijd aanwezig die een smet 

werpt op het geheel: Judas Iskariot. Hij zou Jezus gaan verraden en Joh. 13:2 vermeldt dat de 

duivel dit Judas in zijn hart had gegeven. Maar al eerder, in Joh. 6:70, laat Jezus zien dat Hij 

weet dat Judas een duivel is (hoe zullen de discipelen dit opgevat hebben?) en van den 

beginne wist Hij wie Hem verraden zou (Joh. 6:64).  Uit Joh. 12:6 blijkt dat hij ook een dief 

geworden was.  

 

De inspiratie voor het verraad van Jezus ligt bij de duivel, maar toch blijft Judas 

hoofdverantwoordelijk. Hij had door zijn verkeerde geestelijke houding toegang gegeven aan 

de boze.  Hoe dit in zijn werk is gegaan weten we niet. Mogelijk is hij teleurgesteld in de 

persoon van de Heer Jezus, misschien had hij veel voorspoed en welvaart verwacht en was hij 

teveel gericht op het toekomstig koningschap van de Heer Jezus zonder te beseffen dat dit 

koningschap zou lopen via het kruis. Was dit nu de beloofde Messias? Dat leek er, in zijn 

visie, niet erg op.  

 

De belangrijke les voor ons is dat we ons hart moeten behoeden boven al wat te bewaren is 

(Spr. 4:23) en geen openingen te geven aan de tegenstander. Teleurstellingen en 

moeilijkheden zullen ons niet bespaard worden op de smalle weg en ze zullen mogelijk des 

temeer voorkomen naarmate we ons actiever opstellen in de dienst aan onze Meester. Maar 

dan komt het erop aan dat we loyaal blijven aan Jezus en geen aanstoot aan Hem gaan nemen 

(Mat. 11:6). 

 

Judas heeft het ‘toneelspel’ lang kunnen volhouden. Zelfs tot op het eind houdt hij deze rol 

nog vol (Mat. 26:25). Toen Judas van de maaltijd vertrok hadden de meeste discipelen de rol 

van Judas nog niet door. Het moet voor Jezus best moeilijk zijn geweest om drie jaar lang op 

te trekken met Zijn verrader en Hij heeft dat steeds geweten. Bij de laatste maaltijd laat Jezus 

zien dat Hij het er moeilijk mee heeft dat onder de discipelen een verrader is (Joh. 13:21). 

Ondanks alles heeft Judas als apostel deel gekregen aan de bediening, was Hij toen al 

verkeerd bezig? Het is niet duidelijk.  

Het lijkt me niet bijbels om te zeggen dat Judas deze rol wel moest vervullen. In Joh. 17:12 

zegt Jezus: 
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12  Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik 

heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat 

de Schrift vervuld werd. 

 

Profetisch lag het vast dat er een zoon des verderfs zou komen, maar dat is niet hetzelfde als 

dat we zeggen dat Judas tot deze rol was voorbestemd (Ps. 41:10, 109:8). De Heer Jezus zegt 

van Judas dat het goed was geweest als hij niet geboren was (Mar. 14:21). 

 

Het lijkt me dat het niet vast staat of Judas ook nog het brood en de wijn gebruikt heeft als 

instelling voor het avondmaal. In Matteüs, Marcus en Johannes vinden we daar geen 

overtuigend bewijs voor maar Lucas lijkt dat wel te bevestigen (Lucas 22:14-22). Maar het is 

niet uitgesloten dat Lucas hier de chronologie niet in acht neemt. Wel vermeldt de Bijbel dat 

Judas van de maaltijd vertrok toen de satan in hem was gevaren (Joh. 13:30). 

 

96.4 Lessen voor discipelen 

 

Heel opvallend is meteen al Joh. 13:1: 

 

1  En voor het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te 

gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde. 

 

Zijn discipelen (uitgezonderd Judas) waren de zijnen (hoewel er ook buiten de gewone kring 

waren die bij Jezus hoorden, maar het lijkt me dat hier vooral de discipelen zijn bedoeld) en er 

staat dat de Heer Jezus hen liefgehad heeft tot het einde (dat wil zeggen tot het einde van Zijn 

aardse bediening, uiteraard wil het niet zeggen dat Hij hen daarna niet meer liefhad, alleen 

daarna ontstond een nieuwe situatie). De liefde van de Heer Jezus had zeker niet te maken met 

hun mate van geestelijke volwassenheid, want ze waren dat toen zeker niet. Integendeel, 

onder de maaltijd ontstond onenigheid onder hen over de vraag wie van het als eerste moest 

gelden (Luc. 22:24). Ook waren ze in eerste instantie niet bereid om elkaar de voeten te 

wassen en moest de Heer dat doen (Joh. 13:2-11). Evenmin hadden ze weinig benul van hoe 

loyaal ze aan Jezus zouden blijven als Hij gevangen genomen was (Mar. 24:29-31).  

 

Hoewel de discipelen drie jaar met Jezus optrokken en veel onderwijs (ook aanschouwelijk) 

ontvangen hadden waren ze bepaald niet geestelijk volwassen geworden. Ze moesten echter 

nog wel de Heilige Geest ontvangen en Deze zou hen verder leiden en onderwijzen. 

Overigens is ook het ontvangen van de Heilige Geest geen garantie voor een snelle geestelijke 

volwassenheid. Heiliging blijft een levenslang proces waarnaar we moeten jagen (Heb. 

12:14). 

 

Met veel geduld en agape-liefde onderwijst de Heer ook aan de Pesach-maaltijd Zijn 

discipelen. We kijken eerst naar de voetwassing, hoewel het ook nog mogelijk is dat de 

onenigheid over wie de eerste was hieraan vooraf ging. Het is immers moeilijk voor te stellen 

dat de discipelen na de aanschouwelijke les over nederigheid ze nog de moed zouden hebben 

om te debatteren over de eerste plaats. 

 

De voetwassing wordt alleen genoemd door Johannes (Joh. 13:1-17) en niet door de andere 

evangelisten. Normaal werd de voetwassing door een slaaf gedaan, maar die was hier 

blijkbaar niet aanwezig. Het is ook wat vreemd dat de Heer de voeten gaat wassen tijdens de 

maaltijd en niet voor de maaltijd (dat zou logischer zijn). Misschien hebben de discipelen 
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zitten wachten totdat de ander het deed. Het geeft de Heer in ieder geval de gelegenheid hen 

een belangrijke les te leren. 

 

De directe betekenis is niet moeilijk te verstaan. Jezus is hun Heer en Meester, daarover 

bestaat geen twijfel. Als Hij Zich nu al verwaardigde om de voeten van Zijn discipelen te 

wassen, hoeveel temeer zouden zij bereid moeten zijn om ook elkaars voeten te wassen 

(13:14). Natuurlijk kan en mag je dit letterlijk toepassen (sommige gemeentes praktiseren dit 

ook), maar het gaat hier vooral om een houding van nederigheid. Kortweg gezegd: Wees 

nederig en voel je nooit te belangrijk voor nederige karweitjes.  

 

Toch is er ook een diepere betekenis en die blijkt als Jezus de voeten van Petrus wil wassen. 

Petrus laat dit in eerste instantie niet toe, maar als Jezus dan uitspreekt dat als hij de voeten 

van Petrus niet mag wassen, hij dan geen deel aan Hem heeft (13:9) dan wil Petrus ook zijn 

handen en hoofd laten wassen. Jezus verklaart dan dat dit laatste niet nodig is als je eenmaal 

gebaad hebt. Dan heb je alleen van tijd tot tijd de voetwassing nog nodig. 

 

De diepere betekenis ligt natuurlijk in een geestelijke reiniging. Als we eenmaal 

wedergeboren zijn dan hebben we ‘gebaad’. We zijn dan gereinigd door het bloed van Jezus 

en ook door het woord (13:10, 15:3). De discipelen (behalve Judas) waren nu rein (dat is dus 

niet hetzelfde als ‘geestelijk volwassen’). Toch zouden ze ook die voortdurende reiniging 

door het bloed nodig hebben: 

 

1 Joh. 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 

gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 

 

Zonde laat ook een smet achter (ook al is de zonde vergeven) die ons beïnvloedt (evenals 

trouwens allerlei onreinheid die ons dagelijks tracht te infiltreren door o.a. de seculiere 

media). Ook daarvan hebben we reiniging nodig. Daarnaast blijft er natuurlijk ook de 

reiniging door het woord. Door het wandelen langs stoffige wegen (figuurlijk bedoeld) blijft 

de voetwassing een noodzakelijke aangelegenheid. We mogen ook elkanders voeten wassen 

en dat betekent dat we ook in liefde elkaar mogen wijzen op zaken die in ons leven 

verbetering behoeven. Het lijkt me dat het vooral de geestelijke betekenis is die Petrus later 

zou verstaan (13:7). De Heilige Geest werkt in ons hart en geeft ook, als we daar alert op zijn, 

verdergaande openbaring over de betekenis van het woord (16:13). 

 

In vers 17 benadrukt Jezus nogmaals dat het belangrijk is om zijn woorden in praktijk te 

brengen. 

 

In de verzen 18 tot en met 20 bereidt Jezus Zijn discipelen voor op een voor hen schokkende 

ervaring: het verraad van Judas. Even later zou het aan Petrus en Johannes duidelijk worden 

dat het om Judas gaat (13:23-27). Waarom bereidt Jezus Zijn discipelen voor? Omdat Hij hen 

ervoor wil bewaren dat ze hun geloof in Hem verliezen (13:19b). Vers 20 lijkt te benadrukken 

dat de discipelen, na alle schokkende gebeurtenissen toch vooral hun roeping moeten 

oppakken. Zij zijn de gezondenen en een ieder die hen ontvangt, ontvangt Jezus zelf en ook 

God de Vader. De tekst laar ook zien dat  Jezus ‘ontvangen’ moet worden. 

 

In vers 21 komt vooral de menselijke kant van Jezus naar voren. Hoewel Hij alles van tevoren 

weet laat het Hem bepaald niet onberoerd dat Judas Hem zal gaan verraden.   
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Onder de maaltijd ontstond op een bepaald moment ook onenigheid onder de discipelen wie 

van hen als eerste moest gelden  (Luc. 22:24 ev.) en dat was ook niet de eerste keer (Mar. 

9:34). We weten niet wat de aanleiding hiervoor was, maar het laat wel zien hoe weinig 

gevoelig de discipelen waren voor wat er werkelijk aan de hand was. Ook hier grijpt Jezus de 

gelegenheid aan om de discipelen weer een les te leren. Hij maakt duidelijk dat er in het 

Koninkrijk van God een andere orde is dan in de wereld. In de wereld is de leider degene die 

gediend wordt, maar in het Koninkrijk is de leider bij uitstek ook een dienaar.  

 

De overgang naar het volgende gedeelte (31-38) is wat merkwaardig, maar het heeft alles te 

maken met het Koninkrijk. Het wordt hier echter naar 97 verplaatst omdat dit gedeelte zich 

(waarschijnlijk) iets later heeft afgespeeld.  

 

96.5 Een nieuw gebod 

 

Johannes vermeldt nog wat Jezus in de bovenzaal uitspreekt nadat Judas verdwenen is (Joh. 

13:31-35). Drie zaken komen aan de orde: 

 

 verheerlijking van de Zoon en de Vader (31 en 32) 

 

 waar gaat Jezus heen? (33) 

 

 een nieuw gebod (34 en 35) 

 

o In vers 31 spreekt Jezus uit dat Hij nu verheerlijkt is. Het wordt gevolgd door 

een tekst over God die in Hem verheerlijkt is en die Hem in Zichzelf 

verheerlijkt en Hem terstond verheerlijkt. Deze wederzijdse verheelijking is 

niet eenvoudig te begrijpen, eerst moeten we ons afvragen wat verheerlijken 

(Gr.: doxazo) is. Verheerlijken betekent dat Gods grootheid en majesteit op de 

één of andere manier en in een bepaalde mate zichtbaar wordt. De Heer Jezus 

zegt aan het einde van Zijn aardse bediening: 

 

Joh. 17:4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat 

Gij Mij te doen gegeven hebt.  

 

Gods grootheid is door de bediening van de Heer Jezus zichtbaar geworden. 

God verheerlijken is ook het doel van ons leven (Joh. 15:8, Mat. 5:16). 

In ons volgen van Jezus op de smalle weg wordt de vrucht van de Geest 

zichtbaar en gaat de wereld iets zien van de heerlijkheid van God.  

 

Steeds gaat het er om dat God verheerlijkt wordt en niet mensen. Het gevaar in 

veel christelijk werk is dat mensen vaak (min of meer onbewust) zichzelf 

verheerlijken en niet God. Er is dan sprake van ‘ijdel eerbejag’: 

 

Fil. 2:3  zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een 

de ander uitnemender dan zichzelf; 

 

Gods einddoel is dat Hij alles zal zijn in allen: 
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1 Kor. 15:28  Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich 

aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles 

in allen. 

 

Pas dan (als de nieuwe hemel en aarde er is) zal Gods heerlijkheid overal 

manifest zijn. 

 

De Heer Jezus spreekt over verheerlijking op een merkwaardig moment. De 

maaltijd is afgelopen en Zijn verrader is zojuist vertrokken. Ze zullen nu op 

weg gaan naar Getsemane, waar Zijn intense lijden zal beginnen. Wat een 

moment om te zeggen dat nu de Zoon des Mensen verheerlijkt is en God in 

Hem (13:31). 

 

Juist op zo’n moment blijkt duidelijk dat Gods grote verlossingsplan nu 

voortgang heeft en wordt Gods grootheid hierdoor zichtbaar.  

 

o In vers 33 worden de  discipelen aan met ‘kinderkens’ aangesproken (Gr.: 

‘teknia’). Het is de enige keer dat de Heer Jezus Zijn discipelen zo aanspreekt 

en het duidt op een sterk aanwezige liefdesband (hoewel ze geestelijk bepaald 

niet volwassen zijn). Later zal Johannes in Zijn eerste brief ook verschillende 

keren ‘kinderkens’ gebruiken. In 1 Joh. 2:13 noemt Johannes naast ‘kinderen’ 

ook ‘jongelingen’ en ‘vaders’. Hiermee geeft hij verschillende stadia van 

geestelijke volwassenheid aan. 

 

Wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij zei dat waar Hij heen ging kunt gij niet 

komen (13:33)? Hij had het al eerder tegen de Joden gezegd (Joh. 7:34). Even 

later vraagt Petrus ernaar en dan zegt Jezus dat hij later zou volgen (13:36). Uit 

het vervolg blijkt duidelijk dat Jezus het heeft over het gaan naar de Vader. 

Aangenomen wordt dat Hij bedoelt dat Hij naar de Vader gaat na de 

opstanding. In Joh. 20:17 zegt Hij namelijk: 

 

Joh. 20:17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet 

opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op 

naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. 

 

We weten niet veel wat er gebeurde in de tijd tussen het sterven en de 

opstanding van de Heer Jezus. In 1 Pet. 3:19 staat dat Jezus na Zijn sterven 

gepredikt heeft in de geestelijke onderwereld: 

 

19  in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de 

gevangenis, 

 

Verder lezen we in Ef. 4:8: 

 

8  Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen 

mede, gaven gaf Hij aan de mensen. 

 

Deze twee teksten worden wel met elkaar in verband gebracht. We kunnen 

hieruit nog niet concluderen dat Jezus toen ook al bij de Vader is geweest. 
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o In vers 34 geeft Jezus Zijn discipelen een nieuw gebod. Het is merkwaardig dat 

dit gebod van elkander liefhebben hier ‘nieuw’ wordt genoemd omdat het ook 

al in het OT voorkomt (Lev. 19:18). Alleen daar wordt het aan Joodse volk 

gegeven terwijl de Heer Jezus zich hier richt tot Zijn discipelen. Het ‘nieuwe’ 

heeft te maken met het voorbeeld dat de Heer Jezus zelf geweest is voor Zijn 

discipelen. Hij heeft laten zien ‘hoe het moet’: gelijk Ik u liefgehad heb 

(13:34). Zijn liefde is geen zoetsappige liefde die veel met gevoel te maken 

heeft, maar een dienende opofferende liefde die het totale welzijn van de 

Zijnen op het oog heeft. Nu Jezus ‘weggaat’ zullen ze vooral direct op elkaar 

aangewezen zijn hoewel ze nu ook de bijstand van de Heilige Geest krijgen. 

 

Het is bijzonder dat juist deze agapè-liefde de wereld zal overtuigen dat we bij 

Jezus horen. Helaas is de tegenstander er aardig in geslaagd om dit beeld te 

vertroebelen vooral door de onderlinge verdeeldheid. 

 

96.6 De parallelgedeelten in Mar. 14:12-25, Luc. 22:7-30, Joh. 13:1-
35 

 

De parallelgedeelten zijn inmiddels voldoende besproken. Verder vermelden Matteüs en 

Marcus dat ze naar de Olijfberg vertrokken nadat ze de lofzang gezongen hadden. Na de 

tweede beker werd het eerste deel van het hallel gezongen (Ps. 113 en 114) en aan het einde 

van de maaltijd het tweede deel (Ps. 115-118). 
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097. Mat. 26:30-26:35 De verloochening voorzegd 
 
 

97.0 Inleiding 

 

De voorzegging van de verloochening door Petrus wordt door alle vier de evangelisten 

genoemd (Mat. 26:34,35; Mar. 14:30,31; Luc. 22:34 en Joh. 14:38). Matteüs en Marcus 

vermelden er nog bij dat de andere discipelen ook zo spraken. Ook halen ze beiden de profetie 

uit Zach. 13:7 aan. De discipelen zouden inderdaad na de gevangenneming van Jezus 

verstrooid worden, maar de profetie heeft ook een meer uitgebreide betekenis. Ook het volk 

Israël zou verstrooid worden na 70 AD. Beide evangelisten spreken ook van de opwekking 

van Jezus en dat Jezus hen daarna zal voorgaan naar Galilea. 

 

Wanneer werd de verloochening door Jezus voorzegd? Matteüs en Marcus vermelden dat dit 

gebeurde op weg naar de Olijfberg (de bovenzaal is dus al verlaten). Bij Lucas is dit niet 

duidelijk. Mogelijk gebeurde dit (Luc. 22:34) ook op weg naar de Olijfberg. Bij Johannes is 

het ook niet direct duidelijk. Maar het is aannemelijk dat vers 38 ook uitgesproken is op weg 

naar de Olijfberg. 

 

97.1 De discipelen kenden zichzelf nog niet 

 

Ook bij de Pesach-maaltijd bleek dat de discipelen nog geestelijk onvolwassen waren. Verder 

vertrouwden ze er ook nog op dat de hun Meester trouw zouden blijven in Zijn moeilijke uren 

(35). Hoe anders zou dat uitpakken, in het bijzonder voor Petrus. Hij, en ook de andere 

discipelen, kenden zichzelf nog niet! 

 

In moeilijke uren komt er dikwijls naar boven wat er werkelijk nog in ons hart aanwezig is. 

God wist het al, maar wij wisten het nog niet! De schrik en ontzetting kunnen dan hevig zijn! 

God heeft echter ons heil op het oog en niet ons onheil, maar om ons geestelijk te laten 

groeien laat Hij soms moeilijke zaken toe: 

 

Jes. 48:10  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver; Ik heb u beproefd in de smeltoven der 

ellende. 

 

Hoe mooi is het dat de Heer na Zijn opstanding de draad met deze discipelen zelf weer op 

pakt. Ook voor een ieder van ons is er steeds hoop als we ons hart er op gezet hebben om 

Christus te blijven volgen. Ook al zal satan ons soms proberen te ziften als de tarwe (Luc. 

22:31 en 32), Hij blijft getrouw (2 Tim. 2:13). 

 

97.2 Gij zult later volgen 

 

Petrus vraagt zich af waarom Hij Jezus nu niet kan volgen. Duidelijk is dat hij daar niet klaar 

voor is, ook al meent hij van wel. De weg naar de Vader en de verheerlijking loopt voor Jezus 

via het kruis. Uiteindelijk zou dat ook voor Petrus gelden, later zou hij vrijwillig zijn leven 
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geven (Joh. 21:18, uit buiten-bijbelse bronnen blijkt dat hij onder Nero gekruisigd is). 

Mogelijk is dit de diepere betekenis van vers 36b. In ieder geval is het nu niet de tijd voor 

Petrus om naar de Vader te gaan. 

 

97.3 De parallelgedeelten in Mar. 14:26-31, Luc. 22:31-38 en Joh. 
13:36-38 

 

De parallelgedeelten voegen weinig nieuwe informatie toe, uitgezonderd het gedeelte in Luc. 

22: 31-38. Het lijkt er op dat dit gedeelte ook betrekking heeft op de tijd nadat Jezus en de 

discipelen de bovenzaal al hadden verlaten.  

 

De orde in het Koninkrijk van God is anders dan die in de wereld en dat was ook voor de 

discipelen geen vanzelfsprekende les. Toch zijn de discipelen geroepen om in dat Koninkrijk 

een regeer-positie te hebben. Om zo’n positie te krijgen is het wel noodzakelijk om 

beproevingen te doorstaan. Tot nu toe waren ze steeds bij Jezus gebleven in Zijn 

verzoekingen (en in een bepaalde mate zullen het ook voor hen verzoekingen zijn geweest) in 

tegenstelling tot veel andere  ‘discipelen’ (Joh. 6:66).   

 

Als we straks met Christus willen regeren dan moeten we leren om beproevingen (Het 

Griekse woord voor beproeving en verzoeking is hetzelfde  namelijk ‘peirasmos’)  te 

doorstaan. Beproevingen werken volharding uit (Rom. 5:4 en 5) en daardoor wordt een 

‘koninklijk’  karakter ontwikkeld.  Zie bijv.: 

 

2 Tim.2:12  indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen;   

 

Opb. 3:21  Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 

overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. 

 

Petrus en de andere discipelen zouden voor een grote beproeving komen te staan en ze zouden 

in eerste instantie daarin falen. Immers Petrus zou Jezus verloochenen en ook de andere 

discipelen zouden Hem alleen laten. satan zou hen inderdaad ziften (zeven) als de tarwe. 

Tarwe wordt gezeefd om het goede graan over te laten en het waardeloze kaf weg te zuiveren. 

Bij satan lijkt het juist andersom te gaan. Hij is er op uit om al het geloof uit de discipelen 

weg te halen. Door het gebed van Christus (reeds eerder gebeden) zou Hij daarin niet slagen. 

 

Het is ook een geweldige troost voor een ieder van ons. We hebben een grote Hogepriester 

die ook voor ons pleit (Heb. 3:1, 7:25), daarom zal ons geloof niet bezwijken als we ons aan 

de Heer gegeven hebben. 

 

Petrus zou Jezus nooit verloochenen, tenminste dit dacht hij. Hij kende zichzelf nog niet. 

Maar Jezus had hem al voorgehouden dat hij tot bekering (beter is: tot inkeer komen zoals de 

HSV, GNB en de NBV hebben) zou komen en dat hij dan zijn broeders moest gaan 

versterken. 

Als we iets willen betekenen in het Koninkrijk van God, nu en later, dan zullen we moeten 

leren om beproevingen te doorstaan. Ze zullen ons vermogen niet te boven gaan (1 Kor. 

10:13) ook al zien we dat zelf wel eens anders. We moeten het zelfs voor enkel vreugde 

houden wanneer we in vele verzoekingen vallen. Want als we hier goed op reageren dan 

werkt het volharding uit (Jak. 1:2,3). Ook Jezus heeft sterk geleden in verzoekingen (Heb. 

2:18). 
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In het volgende gedeelte (35 tot en met 38) maakt Jezus de discipelen duidelijk dat er nu een 

andere tijd aanbreekt. De vroege, relatief vredige tijd, is nu voorbij en het uur van de 

duisternis is nu aangebroken (Luc. 22:53). God kan zulke ‘boze dagen’ ook in het leven van 

de gelovige toelaten. Juist in de boze dag moeten we weerstand bieden (Ef. 6:13).  

 

Jezus illustreert de vijandige situatie waarin ze nu terecht komen door hen er op te wijzen dat 

ze nu wel een beurs en een reiszak moeten nemen. Er wordt nu, bij wijze van spreken, niet 

meer in voorzien door de vriendelijkheid van mensen en de voorzienigheid van God. Zelfs 

zouden ze de zo noodzakelijke mantel moeten verkopen om een zwaard te kopen. Ook dit is 

niet letterlijk bedoeld maar Jezus geeft alleen aan dat de nu ontstane vijandige situatie een 

zwaard noodzakelijker maakt dan een mantel. Het woord dat geschreven staat in Jes. 53:12 

moet nu in vervulling gaan: 

 

en onder de overtreders werd geteld, (twee misdadigers werden met Hem gekruisigd). 

 

De discipelen begrijpen de ‘beeldspraak’ van Jezus niet en komen nu met twee letterlijke 

zwaarden aan. Jezus doet blijkbaar geen poging om het één en ander uit te leggen en Hij 

maakt een einde aan de discussie. 
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098. Joh. 14:1-16:33 Jezus gaat afscheid nemen 
 

98.0 Inleiding 

 

De hoofdstukken 14, 15 en 16 bevatten de laatste instructies van de Heer Jezus voor Zijn 

discipelen die Hij heeft uitgesproken voor het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17:1-26) en voor 

Zijn eigenlijke gevangenneming. Mogelijk zijn al deze woorden nog uitgesproken in de 

bovenzaal, maar het is ook mogelijk dat het eerste deel van deze rede (14:1-15:31) nog werd 

uitgesproken voor het verlaten van Jeruzalem en het tweede deel (16:1-17:26) nadat ze 

Jeruzalem verlaten hadden en op weg waren naar de hof van Getsemane die ligt aan de voet 

van de Olijfberg en aan de andere kant van het Kidron-dal. 

 

Het geheel ademt de sfeer van een afscheid. Na Zijn opstanding zou de Heer Jezus niet 

voortdurend meer bij de discipelen zijn. Het spreekt vanzelf dat ze verdrietig zijn en mogelijk 

ook wat bezorgd. Ze zijn drie jaar opgetrokken met hun Meester en daar komt nu een eind 

aan. Maar Jezus zal nu een andere Trooster zenden om voortdurend bij hen te zijn: de Heilige 

Geest en daarom geeft Jezus juist nu relatief veel onderwijs over de Heilige Geest.  

 

Over de hoofden van Zijn discipelen spreekt Jezus tot de discipelen van alle tijden. Veel van 

de instructies zijn zonder meer ook van toepassing voor ons. Het bestuderen van deze 

hoofdstukken en het mediteren erover zal ons behoeden voor een oppervlakkig geestelijk 

leven. De Heer Jezus wil nog steeds een persoonlijke relatie met elk van Zijn discipelen, maar 

daarvoor zijn wel gevoelige harten en geestelijke geopende oren voor nodig.  

 

We behandelen nu de volgende onderwerpen:  

 

- De Heer Jezus wijst op de Vader  

- De Heilige Geest 

- Troost voor de discipelen 

- In Hem blijven en vrucht dragen 

- Het gebod van de liefde 

- Wees berekend op de haat van de wereld 

 

98.1 De Heer Jezus wijst op de Vader 

 

De Heer Jezus maakt Zijn discipelen duidelijk dat Hij naar de Vader gaat (14:1-7) en dat Hij 

hen te Zijner tijd bij de Vader thuis zal brengen (14:3). Hijzelf is de weg naar de Vader (14:6). 

Een andere weg naar God is er niet dan door Jezus. Elke andere weg leidt niet tot God. De 

Vader wordt zichtbaar door Jezus (14:7), zoals Jezus is, is ook de Vader. De Vader doet Zijn 

werken door Jezus (14:11 en 12). 

 

De mens is eenzaam in het universum totdat hij/zij ontdekt dat er een Vader in de hemel is die 

voor hem/haar wil zorgen. Maar er is eerst wel verzoening nodig met God. Dat is mogelijk 

geworden dankzij het verlossingswerk van Jezus. 
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Het is duidelijk dat het voor de discipelen nog niet de tijd is om naar de Vader te gaan. De 

Heer Jezus gaat eerst heen om hen plaats te bereiden en als Hij terugkomt zal Hij hen 

meenemen naar de Vader. Dit klinkt heerlijk en ook eenvoudig genoeg, maar, qua exegese 

zijn er wel problemen. De Heer Jezus lijkt hier te zeggen dat Hij bij Zijn wederkomst de 

Zijnen zal meenemen naar het huis van de Vader (de hemel). De vraag is dan wel wat er in die 

tussentijd gebeurt. Gaan ze dan niet naar de hemel, waar de Vader is? Zegt Paulus zelf niet: 

 

Fil. 1:23  Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te 

zijn, want dit is verreweg het beste; 

 

Is het ‘zijn met Christus’ dan niet in het huis van de Vader? Een andere vraag is nog, of het 

huis van de Vader (de hemel) wel onze eeuwige bestemming is. Er komt immers eerst het 

Vrederijk waarin de heiligen een regeerfunctie hebben (Opb. 20:1-10) gevolgd door een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Opb. 21 en 22).  

 

Op dit moment is niet alles duidelijk. Mogelijk moeten we bij het ‘plaat bereiden’ denken aan 

het verlossingswerk zelf. Verder is het zo dat er staat: 

 

1 Tes. 4:17  daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in 

een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de 

Here wezen. 

 

Het ‘altijd met de Here wezen’ met een nieuw lichaam ligt dus nog in de toekomst. Mogelijk 

regeren de heiligen vanuit de hemel op aarde en is de afstand tussen hemel en aarde voor 

mensen met een opstandingslichaam geen probleem. Op de nieuwe aarde is er trouwens een 

nieuw Jeruzalem dat uit de hemel is neergedaald. Maar hoe dan ook, er blijven nog genoeg 

vragen open. 

 

98.2 De Heilige Geest 

 

In deze hoofdstukken gaat Jezus Zijn discipelen ook enig onderwijs geven over de persoon 

van de Heilige Geest, iets dat tevoren niet gebeurd is. De tijd daarvoor is nu ook aangebroken, 

de discipelen gaan binnenkort de fysieke aanwezigheid van Jezus missen en de Heilige Geest 

gaat als andere Trooster de plaats van Jezus innemen (Joh. 14:16). Natuurlijk hebben de 

discipelen tijdens de rondwandeling met Jezus wel gehoord van de Heilige Geest en ook 

manifestaties gezien (Luc. 11:20) maar tot nu toe is er blijkbaar geen onderwijs over de 

Heilige Geest geweest. Later, na Zijn opstanding, heeft Jezus zijn discipelen ook nog zaken 

geleerd betreffende het Koninkrijk (Hand. 1:3) en dus ook over de Heilige Geest, maar verder 

is daar inhoudelijk niets over geschreven. Vooral in de eerste hoofdstukken van het boek 

Handelingen lezen we veel over de activiteit van de Heilige Geest.  

 

De Heilige Geest zal verder, vanaf het moment van ontvangen, altijd bij de discipelen blijven 

(14:17). De Heer Jezus noemt Hem ook de Geest der waarheid (evenals Jezus zelf ook de 

waarheid is (14:6)). In tegenstelling tot de wereld kennen de discipelen de Heilige Geest 

(14:17) en later zou Hij in hen zijn (na de doop in de Geest). Hoe belangrijk is het voor 

discipelen om de zachte stem van de  Geest der waarheid te herkennen te midden van zoveel 

stemmen en zoveel onwaarheid. Hij wijst de gelovige ook de weg tot de volle waarheid 

(16:13). 
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14:18 is wat merkwaardig. Eerst zegt Jezus dat Hij de discipelen niet als wezen zal achterlaten 

en even later zegt Hij dat Hij tot hen komt. Hoe kan dat als Hij al duidelijk heeft gemaakt dat 

Hij weggaat? Het begrijpen hiervan is essentieel voor alle gelovigen. Iedere ware discipel wil 

de Heer wel graag in de buurt hebben maar dat is in de tegenwoordige bedeling gewoon niet 

mogelijk. Toch is het wel weer mogelijk door de inwonende Heilige Geest. Hij is de andere 

Trooster en woont permanent bij de gelovige. Tegelijk is Hij ook met Jezus verbonden. In 

deze zin komt Jezus weer naar de discipel toe. De Heilige Geest neemt immers uit Jezus 

(16:14). Hij brengt de woorden van Jezus weer in herinnering (14:26) en leert ook de gelovige 

wat voor zijn/haar geestelijk leven van belang is. Dit stemt overeen met wat Johannes later, in 

zijn eerste brief, zal schrijven: 

 

1 Joh. 2:27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij 

hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en 

waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 

 

Het leren door de Heilige Geest moet niet worden opgevat als het horen van een inwendige 

stem, dat is misleidend. De Heilige Geest werkt met indrukken in onze gedachten en verlicht 

ons verstand en dat doet Hij in het bijzonder bij het bestuderen van het Woord.   

 

 Joh. 16:8-11 vermeldt een bijzondere activiteit van de Heilige Geest met betrekking tot de 

wereld. Als Hij komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij 

werkt in de harten van mensen zodat ze zich bewust worden van hun zonden, maar ook 

zodanig dat ze een besef krijgen van Gods gerechtigheid en ook van een  

(toekomstig) oordeel. Natuurlijk wordt hier bekering beoogd, maar dat is lang niet altijd het 

geval. De Heilige Geest kan door een mens weerstaan worden en Zijn wenken tot bekering 

kunnen genegeerd worden. Als het hier bij blijft dan gaat zo’n persoon verloren.  

 

De toevoegingen zijn wat lastiger te begrijpen.  

De Heilige Geest overtuigt van zonde omdat ze in Mij niet geloven. Dit wordt verschillend 

uitgelegd, maar de meest eenvoudige verklaring is toch wel dat de Heilige Geest van zonde 

overtuigt zodat ze in Jezus gaan geloven. Waarom zou je echt in Jezus gaan geloven als je er 

niet van overtuigd bent dat je een Redder nodig hebt? Opgemerkt moet worden dat God 

dikwijls de prediking van het evangelie gebruikt. De Heilige Geest gebruikt dan de woorden 

van de prediker (zie bijv. Hand. 2:37). 

De Heilige Geest overtuigt ook van gerechtigheid omdat Ik tot de Vader ga en gij Mij niet 

langer ziet. Omdat Jezus naar de Vader gaat en dus naar de mensen niet meer van 

gerechtigheid getuigt is de andere Trooster nodig om de wereld te overtuigen van 

gerechtigheid. Deze eenvoudige verklaring ben ik overigens niet eerder tegengekomen. 

De Heilige Geest overtuigt van oordeel omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. Het 

offer van Jezus aan het kruis betekende een grote nederlaag voor satan: 

 

Joh. 12:31  Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld 

buitengeworpen worden; 

32  en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. 

 

Kol. 2:15  Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo 

over hen gezegevierd. 
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Nu het duidelijk is dat satan dit oordeel heeft gekregen moet het voor de mensen die in 

opstand leven tegen God ook duidelijk worden dat hen ook een oordeel te wachten staat 

(tenzij ze zich bekeren), 

 

Joh. 16:26 vermeldt ook dat de Heilige Geest van Jezus getuigt. Heel dikwijls zal Hij 

daarvoor de woorden van de discipelen gebruiken (toen en nu, zie ook het volgende vers). In 

feite is het steeds de Heilige Geest die elk getuigenis (ook als er geen woorden zijn) krachtig 

maakt. Iemand die door de Heilige Geest leeft zal hoe dan ook zijn omgeving beïnvloeden: 

 

2 Kor. 2:14: Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de 

reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt, 

15  want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden, en onder hen, 

die verloren gaan; 

16  voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot 

zulk een taak bekwaam? 

 

Tenslotte: Het is verder ook duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is. In het bijzonder 

maakt de volgende tekst dat duidelijk: 

 

Joh. 16:13  doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de 

volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken 

en de toekomst zal Hij u verkondigen. 

 

Hij spreekt maar niet uit Zichzelf (!!), Hij hoort (!), spreekt en verkondigt.  

 

Verder geloven wij ook met de Kerk van alle eeuwen dat de Heilige Geest echt voluit God is. In 

Handelingen 5 staat die moeilijke geschiedenis van Ananias en Saffira. Petrus zegt dan op een 

gegeven moment tegen Ananias: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige 

Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? En dan later: Gij 

hebt niet tegen mensen gelogen maar tegen God. Ik geloof dat vooral deze tekst het God zijn van 

de Heilige Geest overtuigend aantoont  

 

Hoe kostbaar is de inwonende Heilige Geest voor de discipel. Laten we vaak met heel ons hart 

bidden: 

 

O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij (lied 222, Opwekking). 

 

98.3 Troost voor de discipelen 

 

Het is duidelijk dat de discipelen ook troost nodig hebben. Jezus gaat hen binnenkort verlaten 

en wat gebeurt er dan met hen? 14:1 zegt Jezus: 

 

14:1 Uw hart worde niet ontroerd… 

 

Hij wijst hen vervolgens op Zijn gaan naar de Vader en daar zullen zij ook te Zijner tijd zijn. 

 

In 16:1 staat dat droefheid het hart van de discipelen heeft vervuld. De Heer legt hen dan uit 

dat het beter voor hen is dat Hij heengaat want nu kan de Trooster tot hen komen. De Heilige 

Geest (Gr.: ‘parakletos’) is natuurlijk bij uitstek degene die troost brengt aan de discipelen, al 
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is dat niet alleen ‘troost’ in de zin zoals wij dat verstaan.  De letterlijke betekenis van 

'parakaleo' is: iemand aan de zijde roepen (para=aan de zijde en kaleo=roepen).  

 

Het werkwoord ‘parakaleo’ kan op verschillende manieren vertaald woorden: te hulp roepen, 

aanroepen, toeroepen, opwekken, aansporen, smeken, verleiden, uitnodigen, verzoeken, troosten 

en bemoedigen. Een goede vertaling van 'parakaleo' zou in veel gevallen zijn: (aanmanend) 

bemoedigen, aansporen of opwekken. De KJV (King James vertaling) geeft hiervoor: to exhort.  

Soms kan 'parakaleo' ook met 'troosten' (KJV: comfort) vertaald worden zoals in 1 Tes. 4:18 en 

in 1 Tes. 5:11. Door de Heilige Geest komt Hij weer tot hen (14:18). 

 

In 16:20 zegt Jezus dat hun droefheid (door de afwezigheid van Jezus) weer tot blijdschap zal 

worden, namelijk als Hij hen weerziet (16:22). Dat zal een letterlijk weerzien zijn na de 

opstanding, maar dit weerzien zal slechts voor korte tijd zijn. In ruimere zin wordt het weerzien 

bedoeld door de Heilige Geest. In die zin moet ook vers 25 verstaan worden. Hij zal tot hen over 

de Vader spreken door de Heilige Geest. 

 

Zoals de Heilige Geest de Trooster was voor de discipelen, zo wil Hij dat ook zijn voor de 

tegenwoordige discipelen. Door Zijn aanwezigheid, kan er blijdschap zijn ondanks verdriet en 

vreugde zijn ondanks grote moeilijkheden: 

 

Rom. 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 

rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. 

 

2 Kor. 6:10  als bedroefd, maar altijd blijde…….. 

 

98.4 In Hem blijven en vrucht dragen 

 

Elke discipel, toen en nu, heeft de opdracht om in Jezus te blijven. De Heer Jezus maakt hier 

een vergelijking met de wijnstok en de ranken. De ranken moeten aan de wijnstok blijven om 

vrucht ter dragen (15:5). Een rank aan de wijnstok wordt gesnoeid als deze vrucht draagt 

(15:2). Ranken die geen vruchtdragen worden weggenomen. Zo gaat de Vader ook te werk bij 

de gelovigen. Als ze niet in Jezus blijven en dan ook geen vrucht meer dragen dan verdorren 

ze geestelijk. Maar als ze wel in Jezus blijven en dan ook vrucht dragen dan worden ze 

gesnoeid met het oogmerk om meer vrucht te dragen. 

 

Geestelijk snoeien is meestal geen prettig proces. Het betekent dat God dingen in je leven 

verandert die je geestelijke groei belemmeren. Hij kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat een 

bepaalde relatie, waaraan je erg gehecht was, verbroken wordt of dat je een bepaalde 

vernedering moet ondergaan enz. Het zal van persoon tot persoon verschillen, maar het doel 

blijft hetzelfde: meer vrucht dragen. Door de vrucht die we dragen wordt de Vader 

verheerlijkt (15:8) en dat is primaire bedoeling van onze aanwezigheid op aarde: God 

verheerlijken. Er wordt niet uitgelegd wat er hier met ‘vrucht’ bedoeld wordt. Je kunt denken 

aan de  ‘vrucht van de Geest (Gal 5:22)’ of ook ‘vrucht ten eeuwigen leve (Joh. 4:36) maar 

het effect is in elk geval dat het Koninkrijk van God erdoor bevorderd wordt (Mat. 5:16). 

Zonder Jezus zullen we niets kunnen wat waarde heeft voor het Koninkrijk van God (15:5). 

 

Het ‘in Jezus blijven’ is geen automatisme voor een discipel. De wereld om ons heen nodigt 

daar bepaald niet voor uit. Want in de wereld zijn zaken als: zelfzuchtige begeerte, afgunstige 

inhaligheid, pronkzucht (1 Joh. 2:16, NBV) en dat zijn zaken die ook christenen niet 
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onberoerd laten en hen uitdagen om niet in de invloedssfeer van Jezus te blijven. Want in Zijn 

invloedssfeer blijven betekent leven zoals Hij: 

 

1 Joh. 2:6  Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één met Christus te zijn, 

moet leven zoals Hij leefde (Het BOEK). 

 

Natuurlijk zijn we niet meteen volmaakt, maar we moeten wel jagen naar de heiliging zonder 

welke niemand de Here zal zien (Heb. 12:14).  

 

Vers 7 is een bijzondere tekst over gebedsverhoring: 

 

15:7  Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 

geworden. 

 

Een soortgelijke tekst vinden we in 14:13, 15:16 en 16:23. Dit is een tekst die veel vragen 

oproept bij gelovigen. Talrijk zijn de ‘oprechte gebeden’ die toch niet verhoord werden, hoe valt 

dit te rijmen met 15:7? Ik zou niet graag het laatste woord zeggen over deze tekst, maar het lijkt 

me dat er toch wel iets over te zeggen valt. Als onze relatie met de Heer zich zozeer verdiept dat 

Zijn wensen onze wensen zijn en omgekeerd dan is gebedsverhoring veel natuurlijker. Denk ook 

aan: 

 

Ps. 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. 

 

Het leven van de gelovige zou gekenmerkt moeten zijn door een open relatie met God en bidden 

naar Zijn wil is dan meer een vanzelfsprekende zaak. Dan begrijpen we ook de volgende tekst: 

 

1 Joh. 5:15  En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij 

de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden. 

 

Hier lijkt zoiets te staan als: Als je in die open relatie staat met God en perfect bent afgestemd 

op Zijn wil, dan mag je ook rekenen op verhoring van al je gebeden (ook al ligt die verhoring 

mogelijk in de toekomst). 

 

Het in een open relatie staan met God staat ook beschreven in 14:21-24. Het liefhebben van 

de Heer Jezus is niet in de eerste plaats een kwestie van gevoel maar van gehoorzaamheid. 

Dan zal Hij zich aan ons openbaren en met de Vader door de Heilige Geest bij ons komen 

wonen. Opvallend is ook dat er dan staat in vers 23: 

 

…en Mijn Vader zal hem liefhebben 

 

Dit stemt overeen met: 

 

Ps. 146:8:     de HERE heeft de rechtvaardigen lief; 

 

98.5 Het gebod van de liefde 

 

In 15:9 worden de discipelen opgeroepen om in Zijn liefde te blijven. Duidelijk is dat dit 

samenhangt met Zijn geboden bewaren (15:10) maar ook met de blijdschap waar in het 

volgende vers over wordt gesproken. Blijdschap en vrede (14:27) horen bij het leven in het 



Hoofdstuk 98                                                 098. Joh. 14:01-14:36 Jezus gaat afscheid nemen 

Het leven van Jezus                                          098                                                                 421 

 

Koninkrijk van God, maar zijn wel verbonden met het bewaren van Zijn geboden. De  

volgende tekst vat de juiste volgorde kernachtig samen: 

 

Rom. 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 

rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. 

 

We moeten dit niet verwarren met de tijdelijke blijdschap en vrede die de wereld ons aanbiedt 

en die zeer vluchtig is. Veeleer zullen we van de wereld verdrukking ervaren (16:33), maar 

door de inwonende Heilige Geest ervaren we ook vrede en blijdschap (Gal. 5:22). Een 

discipel van Jezus leert te leven met deze ‘merkwaardige mix’. 

 

Er is één gebod dat er in het gedeelte 15:9-17 bijzonder uitspringt: het gebod der liefde voor 

de discipelen onderling. Het wordt ook tweemaal genoemd (15:12 en 17). We zouden dit 

gebod kunnen opvatten als een bijzonder geval van Het algemene gebod van de liefde tot de 

naaste: 

 

Mat. 22:39 Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 

 

Hier wordt het ‘verengd’ tot de kring van de discipelen en het wordt in 13:34 ook nog een 

nieuw gebod genoemd. Het is ‘nieuw’ in de zin dat Jezus nu het voorbeeld gegeven heeft hoe 

we moeten liefhebben. Hij heeft het laten zien, in het bijzonder door het inzetten van Zijn 

eigen leven (15:13) maar ook door Zijn geduld en verdraagzaamheid ten opzichte van Zijn 

discipelen. Hij barstte niet in woede uit toen de discipelen tijdens de Paasmaaltijd erover 

spraken wie toch wel de meeste was (Luc. 22:24-31) of ook toen er niemand was die de 

voeten wilde wassen (13:3-18) en dit Zijn nog maar een paar voorbeelden.  

Verder valt ook op dat er sprake is van een ‘gebod’. Je moet willen liefhebben zelfs al wijst je 

gevoel een andere kant op. Liefhebben is in de eerste plaats een keus. Als het met prettige 

gevoelens gepaard gaat dan is dat meegenomen, maar de afwezigheid ervan mag geen reden 

zijn voor ongehoorzaamheid. De Heer Jezus zal ook niet steeds prettige gevoelens gehad 

hebben bij de omgang met Zijn discipelen, toch had Hij hen hartelijk lief. 

 

Echt liefhebben is mogelijk door de wedergeboorte: 

 

1 Pet. 1:22  Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot 

ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,…. 

 

De apostel Johannes verbindt ook de broederliefde met de wedergeboorte: 

 

1 Joh. 3:14  Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de 

broeders liefhebben. 

 

Waarom geeft Jezus nu bij Zijn afscheid nog dit gebod der liefde? Omdat de discipelen 

binnenkort tijdens de afwezigheid van Jezus in het bijzonder op elkaar aangewezen.  

 

Heel veel problemen in gemeenten en kerken ontstaan door een gebrek aan broederliefde. 

Door onderlinge liefde houden we de gelederen gesloten en krijgt verdeeldheid geen kans en  

is er naar buiten toe een sterk getuigenis: 

 

Joh. 13:35  Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt 

onder elkander. 
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Liefde lost niet meteen onze meningsverschillen op, maar maakt ze wel bespreekbaar. Ook 

bedekt liefde tal van zonden (1 Pet. 4:8) d.w.z. ze rekent het kwade niet toe. 

 

98.6 Wees berekend op de haat  van de wereld 

 

Discipelen moeten rekenen op de haat van de wereld ook al zal dat, afhankelijk van tijd en 

plaats, niet steeds en overal het geval zijn (let op het woordje ‘indien’ in 15:18). De hele 

wereld ligt in het boze (1 Joh. 5:19) en wordt gedomineerd door sterke geestelijke machten. 

Onze strijd is niet tegen bloed en vlees: 

 

Ef. 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de 

hemelse gewesten.  

 

De machten der duisternis bedienen zich doorgaans van menselijke tegenstanders. Zij maken 

het de gelovigen zwaar en hinderen de voortgang van het Koninkrijk Gods. Toch heeft Jezus 

alle macht gekregen in hemel en op aarde (Mat. 28:18) en heeft Hij door Zijn verlossingswerk 

de overste van deze wereld verslagen (Kol. 2:15, Joh. 12:31, zie ook 93.2). Daarom kunnen 

discipelen nu door hun getuigenis mensen ontrukken aan de greep van satan. Deze zal zijn 

vurige pijlen richten op iedereen die bij Jezus hoort en wel in het bijzonder op de actieve 

discipelen.  

 

Achter de haat van de wereld schuilt dikwijls de haat van de boze en dat resulteert in 

vervolging. Toch heeft ieder mens die het woord hoort de keuze om er op in te gaan of het te 

verwerpen (15:20). Dit laatste was ook in de tijd van Jezus het geval. Ondanks de vele 

wonderen bleven velen toch nog ongelovig en vervolgden ze Jezus en later ook de discipelen. 

In het bijzonder wilden ze niet aangesproken worden op hun zonde (15:22-24). 

 

Gehaat worden door de wereld is voor de gelovige zeker geen aantrekkelijk perspectief. We 

kunnen vervolging echter niet ontlopen als we echt bij Jezus willen horen en blijven, hoewel 

we hier in Nederland nu nog (april 2017) een behoorlijke mate van vrijheid hebben. Toch zien 

we ook nu al, vooral door de seculiere media, de tegenstand tegen alles wat ‘christelijk’ is, 

langzaam toenemen. 

 

Discipelen moeten, door de tegenstand heen, leren volharden. De Heer Jezus had Zijn 

discipelen voorbereid op deze tegenstand opdat ze niet ten val zouden komen (16:1). Er zou 

een ‘uur’ komen dat ook zij met intense vervolging te maken zouden krijgen en vaak ook door 

‘godsdienstige ’ mensen (16:2) en als de Heer hen niet had voorbereid en voor hen gebeden 

had (Luc. 22:32, Joh. 17:15) dan zouden ze, nu ze ondervonden dat een slaaf niet boven zijn 

Heer staat (15:20), (mogelijk) hun geloof verliezen. Maar doordat  ze zich de woorden van 

Jezus  herinnerden (16:4) zouden ze staande blijven.  

 

Ook de hedendaagse discipel zal voorbereid moeten zijn op de haat van de wereld. De Heer 

Jezus zegt in Mat. 24:13 dat wie volhardt tot het einde behouden zal worden. Juist in de 

eindtijd (naar mijn mening leven we nu daarin) zal onder de druk, de verleiding tot ‘loslaten 

van de Heer’ voor een aantal gelovigen te groot worden. Des temeer reden om nu onverwrikt 

vast te blijven houden aan de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen (Heb. 3:6). 
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98.7 Instructies voor discipelen van alle tijden 

 

Vlak voor Zijn heengaan versterkt Jezus Zijn discipelen en over hun hoofden heen de 

discipelen van alle tijden. Hij onderwijst hen over: 

 

 Het naar Zijn Vader gaan, waar zij ook te Zijner tijd met Hem zullen zijn 

 

 Het ontvangen van de Heilige Geest. Hij is de plaatsvervanger van Jezus op aarde en 

woont in hen 

 

Verder gebiedt Hij Zijn discipelen nog drie zaken: 

 

 Met betrekking tot Hemzelf: Blijft in Mij (15:3) 

 

 Met betrekking tot elkaar: Dat ze elkander liefhebben, zoals Hij hen heeft liefgehad 

(15:12) 

 

 Met betrekking tot de wereld: Wees voorbereid op de haat van de wereld (15:18). 
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099. Joh. 17:01-17:26 Het Hogepriesterlijk gebed 
 

99.0 Inleiding 

 

Het gebed van Johannes 17, ook wel bekend als het hogepriesterlijk gebed, is het langste 

opgetekende gebed van Jezus uit het NT. Het werd uitgesproken als afsluiting van de 

afscheidsrede (14:1-16:33), maar  nog voor het binnengaan van de hof van Getsemane (18:1). 

We kunnen (grofweg) drie gedeelten onderscheiden: 

 

 17:01-17:05 Dit gedeelte heeft betrekking op de relatie Vader en Zoon 

 

 17:06-17:19 Dit gedeelte heeft betrekking op de toenmalige discipelen (i.h.b. de 

twaalf) 

 

 17:20-17:26 Dit gedeelte heeft betrekking op de toekomstige discipelen 

 

 

Wat in dit gebed opvalt, is dat er niet eens veel ‘verzoeken’ staan en zeker niet in de vorm 

zoals gelovigen vaak bidden: Wilt u…. of ook: ……indien het uw wil is. Overigens zou dat 

laatste even later wel gebeden worden in de hof van Getsemane (Mat. 26:39-44).  

 

De ‘verzoeken’ die we tegenkomen zijn: 

 

 In het eerste deel: verheerlijk uw Zoon (1) en verheerlijk Gij Mij (4) 

 

 In het tweede deel: bewaar hen in uw naam (11), …dat Gij hen bewaart voor de boze 

(16), Heilig hen in uw waarheid (17) 

 

 In het derde deel: Ik wil dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te 

aanschouwen…(24) 

Dit is trouwens nauwelijks als een ‘verzoek’ op te vatten 

 

Vanzelfsprekend zijn deze verzoeken alle zonder meer aanvaardbaar voor de Vader, nergens 

staat er bij ‘indien u het wilt’.  

Bij gebeden van gelovigen spelen ‘verlanglijstjes’ vaak een belangrijke rol. Nu is het 

helemaal niet verkeerd om onze persoonlijke wensen en noden bij de Vader bekend te maken 

(Fil. 4:6), als dat maar niet het enige is. Gebed is meer dan alleen maar ‘vragen’. Gebed is 

vooral (als het goed is) de intieme omgang met de Vader en de Zoon en daar zijn we in de 

eerste plaats voor geroepen (1 Kor. 1:8,9). We zien ook in dit gebed dat de Heer Jezus Zijn 

hart deelt met dat van de Vader. Hij vertelt de Vader ‘gewoon’ wat Hem bezig houdt en Hem 

motiveert. 

 

Als gelovigen mogen we dit voorbeeld ook volgen. God heeft geen informatie van ons nodig, 

Hij weet alles al. Maar Hij wil wel graag van ons horen wat er in ons hart leeft en het verblijdt 

Hem zeer als we in oprecht gebed onze liefde voor Hem uiten. Dan komen we meer bij wat 

we noemen: aanbidding. De waarachtige aanbidders aanbidden de Vader in geest en in 

waarheid (Joh. 4:23). 
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Opgemerkt zij dat we het gebed van Johannes 17, hoewel we er veel van kunnen leren, toch 

niet kunnen opvatten als een ‘modelgebed’, zoals het ‘Onze Vader’. Het gebed van Johannes 

17 werd uitgesproken in een zeer speciale situatie (vlak voor de gevangenneming van de Heer 

Jezus) en is vooral gericht op het welzijn van de discipelen. Het ‘Onze Vader’ is het gebed dat 

Jezus Zijn discipelen leerde toen ze Hem vroegen om hen te leren bidden (Luc. 11:1 ev.).  

 

99.1 De relatie Vader en Zoon 

 

De verheerlijking van de Vader en de Zoon is al in 94.1 en 96.5 ter sprake gekomen. De Heer 

Jezus noemt in dit gebed niet Zijn aanstaande lijden, hoewel Hij wel zegt in vers 1 dat de ure 

nu gekomen is. De verheerlijking van de Zoon gaat door het lijden heen en loopt uit op Zijn 

uiteindelijke verheerlijking bij de Vader. De Heer Jezus heeft de Vader al verheerlijkt tijdens 

Zijn leven (4) en zal dat ook doen door Zijn kruisdood. 

 

De Vader heeft aan de Zoon macht gegeven om eeuwig leven te schenken aan degenen die de 

Vader Hem geeft (2). De ‘kern’ van het eeuwige leven is het kennen van de Vader en de Zoon 

(3) en met Vader en de Zoon de intieme relatie te hebben (Joh. 14:23,24, 1 Kor. 1:8,9). Dat 

eeuwig leven duidt niet alleen op een eindeloos leven maar ook op een andere kwaliteit van 

leven die het gewone biologische leven (wat we natuurlijk ook hebben) te boven gaat. Het is 

ook de bovennatuurlijke dimensie die we ervaren nadat we tot geloof gekomen zijn en 

gedoopt zijn in de Heilige Geest. Het is het leven waarin we de krachten van de toekomende 

eeuw smaken (Heb. 6:5). Het is het leven dat we hier en nu ontvangen terwijl we nog in ons 

sterfelijke lichaam zijn, maar tegelijkertijd ervaren we ook dat de Heilige Geest onze 

sterfelijke lichamen levend maakt (Rom. 8:11). Het is het leven dat doorgaat, ook na de dood 

en nooit meer ophoudt. 

  

Overigens blijkt uit dit gedeelte ook de pre-existentie van de Heer Jezus (5). 

 

99.2 Gebed voor de discipelen 

 

Het tweede deel heeft betrekking op de toenmalige discipelen, in het bijzonder de twaalven. 

Vers 6 roept gelijk al vragen op. De eerste vraag is: 

 

 Wat wil het zeggen: Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen ……? 

 

Gods naam was namelijk al eeuwen bekend, namelijk sinds dat God aan Mozes verscheen: 

 

Ex. 3:13  Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israelieten kom en hun zeg: 

De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet 

ik hun dan antwoorden? 

14  Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israelieten 

zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. 

15  Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israelieten zeggen: De HERE, de God 

uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u 

gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot 

geslacht. 
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In vers 15 noemt God Zijn naam. In de NBG vertaling (OT, in het NT komt de naam JHWH 

niet voor, maar wordt in overeenkomstige gevallen aangegeven met ‘kurios’) is dit 

aangegeven met ‘HERE’ (Hebr.:יהוה), vaak geschreven als tetragram: ‘JWHW’. De betekenis 

is: ‘de Bestaande’ of: ‘Ik ben er voor jullie’ (Strong’s 03068), ook wordt het wel vertaald met: 

Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Eerst (voordat Hij Zijn Naam bekend maakt) openbaart God wie 

Hij is:  

 

14  ….Ik ben, die Ik ben. 

 

Dit duidt op Zijn actieve aanwezigheid. Hij is de levende Heer en zal dat in Zijn daden tonen 
1. Bij de aartsvaders was God bekend, maar niet met de naam JHWH (Ex. 6:3), of in ieder 

geval niet met de wezenlijke betekenis van die naam. Immers in Gen. 4:26 staat: 

 

26  En ook aan Set werd een zoon geboren, en hij noemde hem Enos. Toen begon men de 

naam des HEREN aan te roepen. 

 

De naam JHWH was dus toch wel eerder bekend en waarschijnlijk heeft ook Adam met deze 

naam God aangesproken. 

 

Het gaat dus om de naam en Zijn wezenlijke betekenis. Het kennen van de naam van God 

houdt veel meer in dan een weten wat die naam is. Het duidt ook een relatie aan: 

 

Ps. 91:14  Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij 

mijn naam kent. 

 

Een ander voorbeeld dat de naam van God en Zijn karakter met elkaar verweven zijn vinden 

we in Ex. 33:14: 

 

Ex. 33:19  Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des HEREN 

voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij 

ontferm. 

 

In Jes. 52:6 is sprake van een volk dat, te dien dage, Zijn naam zal kennen. Het gaat hier ook 

over een toekomstige heilstijd waarin God Zich kan openbaren aan Zijn volk (naar mijn 

mening: de rest van Israël die behouden wordt). 

 

Als Jezus dus zegt dat Hij de naam van de Vader geopenbaard heeft aan de mensen die Hem 

toebehoorden dan bedoelt Hij dat Hij het karakter van de Vader aan hen getoond heeft: 

 

Joh. 14:9 ……Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien… 

 

Jezus is het, die de Vader openbaart aan het hart van degenen die Hem toebehoren: 

 

Mat. 11:27  Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand kent de Zoon dan 

de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. 

 

Natuurlijk, velen zagen Jezus, maar kwamen desondanks toch niet tot geloof. Ze gingen de 

Vader niet zien, hoewel ze meenden Hem te kennen (Joh. 8:42). Ze misten de innerlijke 

openbaring van het wezen van God. Maar als mensen Jezus liefhebben dan verandert alles: 
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Joh. 14:23  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn 

woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem 

wonen. 

 

Dit is het leven in het Koninkrijk van God dat God voor al de Zijnen bedoelt: 

 

Rom. 14:17  Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in 

rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. 

 

Het is ongetwijfeld Gods bedoeling dat de discipelen deze blijdschap ten volle in zich mogen 

hebben (13) in een wereld die hen doorgaans haat.  

 

 De tweede vraag is: Hoe moeten we dat zien, dat de Vader aan Zijn Zoon de mensen 

gaf die Hem (dat is de Vader) toebehoorden? 

 

Dit lijkt in overeenstemming met: 

 

Joh. 6:37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik 

geenszins uitwerpen. 

 

Hier komt weer het aloude probleem van de ‘uitverkiezing’ naar voren waarbij het 

kernprobleem is hoe Gods keuze voor ons samengaat met onze keuze voor Jezus. De Bijbel 

spreekt over: uitverkorenen naar de voorkennis van God (1 Pet. 1:2). Koos God mensen 

omdat Hij wist dat ze voor Hem zouden kiezen? Naar mijn mening zullen we hier met ons 

beperkt menselijk verstand nooit uitkomen. 

 

De Heer Jezus bidt niet voor de wereld op zich (9) maar wel voor degenen die Hij uitzendt in 

deze wereld (18). In een vijandige wereld is het belangrijk dat ze één blijven en dat de Vader 

hen bewaart in Zijn naam (12). Ook bidt Hij dat ze bewaard blijven voor de boze (15) die 

voortdurend zal proberen om hun geloof te ondermijnen (1 Pet. 5:8). 

 

 In een wereld met zoveel verleiding en zoveel bedrog is het belangrijk dat de discipelen in de 

waarheid blijven wandelen. De Heer Jezus bidt dat de Vader hen apart zet in Zijn waarheid en 

dankzij het verlossingswerk van de Heer Jezus is dit ook mogelijk (zo kunnen ze later de 

Heilige Geest ontvangen, die ook de Geest der waarheid is, 14:17, 15:26, 16:13). Natuurlijk is 

deze waarheid steeds in overeenstemming met Gods Woord (toen: het OT en de gesproken 

woorden van de Heer Jezus). Zonder de beschermende waarheid zouden ook de discipelen 

spoedig gaan dwalen). 

 

99.3 Gebed voor de toekomstige discipelen 

 

In het laatste deel bidt Jezus voor de toekomstige discipelen. Tweemaal bidt Jezus nu voor de 

eenheid onder de gelovigen (21,23) en beide keren met het oog op de erkenning van de missie 

van Jezus. Hoe belangrijk is de eenheid onder de gelovigen, zonder die eenheid zal de wereld 

niet overtuigd worden. Hieruit blijkt trouwens dat God de wereld wil bereiken door middel 

van de discipelen (ook al bidt Jezus ‘in vers 9’ niet direct voor de wereld). God geeft 

getuigenis aan de eenheid doordat Hij de gelovigen laat delen in de heerlijkheid van Jezus 

(10,22, Rom. 8:30, 2 Kor. 3:18).  
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Naast het bovennatuurlijk getuigenis van de Heilige Geest door de gelovigen heen (en soms 

ook ondanks de gelovigen) is er ook het getuigenis van de levens van de gelovigen met 

betrekking tot eenheid. Hoe we met elkaar omgaan wordt ook door de wereld (in een bepaalde 

mate) waargenomen en wat ze zien is beslist niet altijd positief. De tegenstander is er helaas 

voor een deel in geslaagd om het zicht op de heerlijkheid van Christus op deze manier te 

vertroebelen. Desondanks komen er nu velen in de wereld tot Christus, vooral in derde 

wereldlanden. De groei van het Koninkrijk Gods is niet te stuiten!  

 

In vers 24 spreekt Jezus de wens uit dat alle gelovigen Zijn heerlijkheid zullen aanschouwen. 

Dit zal werkelijkheid worden bij de wederkomst van Christus; 

 

1 Joh. 3:2:  Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn 

zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want 

wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.  

 

In vers 25 spreekt Jezus de toenmalige en de toekomstige discipelen (Ik zal hem bekend 

maken) aan. Het bekendmaken van Gods naam (de openbaring van Zijn wezen) zal resulteren 

in Gods liefde in de harten van degenen die Jezus toebehoren.  

 

 
Verwijzingen 

 

1. StudieBijbel, Ex. 3:15, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 

 

 

https://online.studiebijbel.nl/
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100. Mat. 26:36-26:56 In Getsemane 
 

100.0 Inleiding 

 

De rest van de evangeliën bevatten de meer verhalende gedeelten, en hoewel er veel uit te 

leren valt ontbreken voortaan de grotere ‘leergedeelten’. Het directe lijden van de Heer Jezus 

is nu aanstaande: de gevangenneming, de verhoren en het kruislijden. We zullen nu de 

gebeurtenissen behandelen zoals de vier evangelisten die beschrijven. We geven op de 

volgende bladzijde eerst een overzicht van de opeenvolgende gebeurtenissen. Uit het schema 

blijkt al direct dat de evangelisten elkaar aanvullen. Eenzelfde gebeurtenis wordt niet door 

alle evangelisten beschreven. 

 

100.1 Het schema van de gebeurtenissen en de parallelgedeelten in 
Mar. 14:32-52, Luk. 22:39-53 en Joh. 18:1-11  

 

 

 

 

100.2 Het gebed van Jezus in Getsemane 

 

Dit gedeelte ontbreekt bij Johannes. Voordat de Heer Jezus gevangen wordt genomen bidt Hij 

nog driemaal tot de Vader of er nog een mogelijkheid is om deze drinkbeker niet te hoeven 

drinken, maar tegelijk zegt Hij dat de wil van de Vader moet geschieden. Drie van Zijn 

discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes gaan, min of meer, met Hem mee om met Hem te 

waken. Maar het vlees wint het van de geest en ze vallen in slaap, zodat de Heer Jezus geen 

medestrijders heeft in het gebed. Lucas vermeldt dat de Heer Jezus dodelijk beangst werd en 

bloeddruppels begon te zweten (hoewel er een engel verschenen was om Hem kracht te 

geven). Het is bijzonder dat de Hebreeën-schrijver vermeldt: 

 

Hebr. 5:7  Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep 

en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn 

angst, 

gebeurtenis Matteüs Marcus Lucas Johannes 

     

Gebed van Jezus in Getsemane ja ja ja nee 

     

Verraad van Judas ja ja ja ja 

     

Het ter aarde vallen van de soldaten nee nee nee ja 

     

Reactie van Petrus ja ja ja ja 

     

Genezing van het oor van Malchus nee nee ja nee 

     

Vluchten van de discipelen ja ja nee nee 
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8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft 

geleden, 

 

Ongetwijfeld  heeft de Hebreeën-schrijver hier ook gedacht aan de worsteling van Jezus in 

Getsemane. Bijzonder is hier dat er staat dat Hij verhoord is uit Zijn angst. Het lijkt me dat dit 

niet te maken heeft met die engel, want daarna werd het erger. Het Griekse woord dat hier 

door ‘angst’ is vertaald is ‘eulabia’ en de enige andere plaats in het NT waar dit woord 

voorkomt is Heb. 11:28. De NBG-vertaler gebruikt hier het woord ‘ontzag’. Een betere 

vertaling is die van de NBV: 

 

Heb. 5:7  Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt 

en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep 

ontzag voor God. 

 

Door de perfecte overgave aan de wil van God verhoorde God Hem en werd Hij later 

opgewekt uit de dood (zie ook Gal. 1:1). 

 

Slaapt nu maar en rust (45). Nu hoeft de strijd niet verder gestreden te worden. Zijn uur is nu 

nabijgekomen en de Heer Jezus wist dat. 

 

100.3 Het verraad van Judas 

 

Judas heeft blijkbaar de leiding van de groep die Jezus komt arresteren. De synoptische 

evangelisten verhalen allen van het afgesproken teken en het verraad door een kus. Het meest 

aansprekend is hier wat Lucas vermeldt (22:48): Verraadt gij de Zoon des mensen met een 

kus? Bij Matteüs (26:50) wordt Judas door Jezus ‘vriend’ genoemd. Bij Johannes treedt Jezus 

zelf naar voren met de vraag: Wie zoekt ge? (18:5). Natuurlijk hoeft dit niet strijdig te zijn 

met de andere gegevens. Bij Johannes wordt de verraderskus trouwens niet vermeld. Dat 

Judas wist waar men Jezus kon vinden vermeldt alleen Johannes (18:2). 

 

100.4 De soldaten vallen ter aarde 

 

Alleen Johannes vermeldt dat de soldaten terugdeinzen en ter aarde vallen als Jezus zegt : Ik 

ben het (18:6). In het Grieks staat er op het eind: ego eimi d.w.z. Ik ben. Het woordje ‘het’ is 

door de vertaler toegevoegd. In feite identificeert Jezus zich hier met JWHW. Andere teksten, 

naast 18:5, 18:6 en 18:8 in Johannes waar dit ook het geval is (steeds ego eimi op het eind): 

8:24, 28, 58 en 13:19 1.  
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100.5 De reactie van Petrus op de gevangenneming van Jezus 

De discipelen (Luc. 22:49) en in het bijzonder Petrus menen nu toch in actie te moeten 

komen. Men kan men hen toch zeker geen lafheid verwijten, in ieder geval niet nu. Petrus 

voegt de daad bij het woord en slaat het oor van Malchus af (alleen Johannes noemt hier de 

naam van Petrus en Malchus). 

  

100.6 De genezing van het oor van Malchus 

Alleen Lucas (omdat hij arts was?) vermeldt de genezing van het oor door Jezus (22:51). Het 

is trouwens het laatst opgetekende wonder van de Heer Jezus voor Zijn kruisdood. Het lijkt 

me dat dit indruk moet hebben gemaakt op degenen die Hem gevangen wilden nemen, maar 

het heeft hen in ieder geval er niet van weerhouden. Jezus maakt nu weer expliciet duidelijk 

dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is, immers dan zouden Zijn dienaren gestreden 

hebben (Joh. 18:36). In eerste instantie gebeurde dit ook, maar Jezus laat hier toch weer het 

principe van de geweldloosheid zien. Hij geeft Zijn discipelen drie redenen om van geweld af 

te zien: 

 

 De Schriften moeten in vervulling gaan Mar. 14:49b; (Joh. 18:11b, Mat. 26:54) 

 Geweld lokt geweld uit (Mat. 26:52) 

 Jezus zou, als Hij dat wilde, direct bovennatuurlijke hulp kunnen krijgen (Mat. 26:53) 

 

100.7 Het vluchten van de discipelen 

 

Alleen Matteüs en Marcus vermelden het vluchten van de discipelen. Dit gebeurde nadat 

Jezus de absurditeit van de situatie benoemd had. Ze zijn tegen Hem uitgetrokken met 

zwaarden en stokken als tegen een rover, maar toen Hij dagelijks in de tempel was om te leren 

(vooral diezelfde week) hebben ze Hem niet gegrepen. En dan staat er nog bij dat: 

 

Mat. 26:56…. dit alles is geschied opdat de schriften der profeten in vervulling zouden gaan. 

 

Zie hiervoor: Jes. 53:7, 10 en 12 2. De Christus moest wel lijden en Hij moest wel onder de 

overtreders geteld worden om Gods reddingsplan te laten doorgaan en de schriften te 

vervullen.  

Waarom werd Jezus trouwens niet eerder gearresteerd? In zekere zin staat het antwoord in 

Luc. 22:53: 

 

Maar dit is uw ure en de macht der duisternis. 

 

God heeft voor alle belangrijke zaken een tijd en dit geldt ook voor de lijdensweg die Jezus 

moest ondergaan. Bij eerdere mogelijkheden om Hem te grijpen staat er dat niemand Hem 

greep: 

 

…..want zijn ure was nog niet gekomen (Joh. 7:30, 8:20) 

 

Later lezen we dat de ure wel gekomen is (Joh. 12:23,27,13:1,16:32,17:1). God bepaalt steeds 

de tijd dat bepaalde onderdelen van Zijn plan in vervulling gaan. Dus op een bepaald moment 
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was het ook de tijd voor de gevangenneming van Jezus. Weliswaar was het de ure van Zijn 

tegenstanders en de macht der duisternis, maar het boosaardige plan kon slechts voortgang 

vinden omdat God het nu toestond. Dit stemt ook overeen met: 

 

Hand. 2:23  deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de 

handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood.  

 

Ook bij Job stond God op een bepaald moment toe dat satan zijn gang kon gaan (iets dat voor 

ons heel vreemd is). Ook als het ‘eindtijd’ is zien we dat God tijden en ook tijdsduren bepaalt: 

 

Opb. 13:5  En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; 

en hem werd macht gegeven dit tweeenveertig maanden lang te doen. 

 

Opb. 17:12  En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap 

hebben ontvangen, maar een uur ontvangen zij macht als koningen met het beest. 

 

Voor ons is vaak het één en ander moeilijk te begrijpen maar God houdt steeds de 

beschikking over tijden & gelegenheden (Hand. 1:7). 

 

Nadat Jezus Mat.26:55 uitgesproken heeft, vluchten de discipelen. Nadat ze eerst wilden 

vechten (Luc. 22:49), slaan ze nu toch op de vlucht. Mogelijk werd de spanning hun nu te 

machtig, maar in zekere zin geeft Jezus ze zelf de gelegenheid om te vluchten (Joh. 18:9). 

Johannes ziet hier ook een vervulling in van het woord dat Jezus uitgesproken heeft in Joh. 

17:12. Jezus moet geweten hebben dat hun arrestatie teveel zou worden voor hun geloof. Dit 

wordt ook later min of meer bevestigd door de verloochening van Jezus door Petrus als hij 

herkend wordt als één van degenen die bij Jezus hoorden. Als Jezus niet voor hem gebeden 

had, zou zijn geloof bezweken zijn (Luc. 22:32). Dit is trouwens een mooi voorbeeld van het 

feit dat we nooit boven vermogen verzocht zullen worden. 

 

Het is niet helemaal zeker wie de jonge man uit Mar. 14:51 is maar meestal wordt er van uit 

gegaan dat het Marcus zelf is. Het is niet echt duidelijk waarom dit incident hier vermeld 

wordt, maar het toont in ieder geval aan dat ze van plan waren degenen te grijpen die bij Jezus 

hoorden. Dat hij naakt de vlucht nam hoeft niet te betekenen dat hij helemaal naakt was toen 

hij vluchtte. Mogelijk heeft hij zijn onderkleding nog aangehad 3. 

 
 

Verwijzingen 

 
1. http://vintage.aomin.org/EGO.html, aug. 2017 

 

2. Tyndall Bible Commentaries, Logos 6 Bible Software 

 

3. StudieBijbel, Mar. 14:52, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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101. Mat. 26:57-26:75 De veroordeling van Jezus   
 
 

101.0 Inleiding 

Alle evangelisten beschrijven de veroordeling van Jezus en de verloochening door Petrus. Ze 

vullen elkaar aan in hun verslag, echte tegenstrijdigheden zijn er niet. De parallelteksten 

vinden we in Mar. 14:53-72, Luk. 22:54-71 en Joh. 18:12-27. We maken nu de onderstaande 

indeling: 

 

 Jezus naar Annas en Kajafas 

 Valse getuigen 

 Een keerpunt in het verhoor 

 De verloochening door Petrus 

 

101.1 Jezus naar Annas en Kajafas 

 

Jezus wordt nu (door soldaten en dienaars van de Joden) voor Kajafas geleid. Johannes 

vermeldt in vers 13 dat Hij eerst voor Annas wordt geleid, de schoonvader van Kajafas. 

Annas was al lang geen hogepriester meer, maar hij had als ‘senior’ toch nog wel een zekere 

autoriteit. Later zal Kajafas, als leider van het Sanhedrin, het verhoor overnemen. Johannes 

herinnert ons er nog aan dat Kajafas het was die onbedoeld een ware profetie heeft 

uitgesproken met betrekking tot Jezus (Joh. 11:49 en 50). 

Het verhoor van Annas levert hem niet veel op. Als Jezus tijdens het verhoor verwijst naar 

een paar aanwezige mensen die Hem gehoord hebben (mogelijk bewakers) dan krijgt Hij van 

één van de dienaren een klap in het gezicht (een grote belediging in de oosterse wereld, ook 

voor een arrestant). Annas stuurt Hem nu door naar Kajafas. 

 

101.2 Valse getuigen 

 

Het hele proces is een schijnproces, omdat het vonnis tevoren al vaststaat. Niettemin treden er 

getuigen op, maar het zijn allen valse getuigen. Marcus vermeldt nog expliciet dat hun 

getuigenissen niet overeen stemden (14:57). Dan is het ook moeilijk om met een officiële 

aanklacht te komen. 

 

101.3 Een keerpunt in het verhoor 

 

Matteüs vermeldt (26:61) dat er ten laatste twee valse getuigen optraden en verklaarden wat 

Jezus gezegd zou hebben. In Joh. 2:19 staat: 

 

Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem 

doen herrijzen.   
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Hij spreekt hier over de tempel van Zijn lichaam (2:21) en niet over een letterlijke tempel. De 

tempel van Zijn lichaam zal worden afgebroken en na drie dagen zal er een nieuwe tempel 

zijn. Dit laatste kan tweeledig worden opgevat. De Heer Jezus kreeg een opstandingslichaam, 

maar ook is het zo dat er een nieuwe tempel komt in de zin van: 

 

2 Kor. 6:16  …..Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik 

zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 

 

Door de opstanding van de Heer Jezus is de gemeente ontstaan. Maar Jezus heeft nooit 

gezegd dat Hij de tempel van Jeruzalem zal of kan afbreken en ook weer opbouwen zoals de 

valse getuigen suggereren. Maar hoe dan ook, hun getuigenissen stemmen niet overeen 

(slechts op het getuigenis van twee zal een zaak vaststaan, Deut. 19:15) en een veroordeling 

op grond hiervan is niet mogelijk.  

 

Het is overigens opvallend dat Jezus blijft zwijgen, ook na deze aanklacht. Dat is vaak ook het 

beste dat je kunt doen als er valse getuigenissen tegen je worden aangebracht. Maar dan komt 

er toch een bijzondere ommekeer in het verhoor. Het lijkt me dat de hogepriester het nu ‘zat’ 

is en nu grijpt naar een heel krachtig middel. Hij stelt Jezus nu onder ede en stelt Hem nu de 

kernvraag die er op neerkomt of Hij nu de verwachte Messias is of niet (de geruchten hierover 

bestonden al langer). Jezus kan nu niet langer zwijgen en feitelijk geeft Hij nu toe dat Hij 

inderdaad de verwachte Messias is. Wel haalt Hij het meteen uit de sfeer van de verwachting 

die er in die tijd was: een politieke Messias die kwam om de vijand te overwinnen. Daarbij 

noemt Hij twee heilshoogtepunten die in tijd (voor ons) ver uit elkaar liggen: de 

troonsbestijging van de Zoon bij de Vader en Zijn wederkomst op aarde.  

 

De hogepriester heeft nu een belangrijk aangrijpingspunt om Hem te veroordelen namelijk: 

godslastering, hierop stond de doodstraf (Lev. 24:16). De vraag is echter: Welke godslastering 

wordt hier bedoeld? Hij heeft de naam van God niet gebruikt en ook het gebruik van de 

Messias-titel is op zich nog geen godslastering. Maar blijkbaar werd dit wel als godslastering 

opgevat in deze situatie. Hoe kan iemand die verlaten is door Zijn discipelen en verworpen 

door de geestelijke leiders toch zeggen de Messias te zijn en straks te zitten aan de 

rechterhand van God en later terugkomen op de wolken van de hemel 1? 

 

Het zullen vooral de knechten zijn geweest die Jezus sloegen (Luc. 22:63). Het was ook een 

vervulling van de profetie uit Jes. 50:6. 

 

Bij Lucas staat het verhoor door het Sanhedrin na de verloochening van Petrus terwijl het bij 

Matteüs en Marcus juist andersom is. Bij Johannes loopt het door elkaar. Voor de synoptische 

evangelisten is de chronologie hier blijkbaar niet zo belangrijk, ze verhalen gewoon twee 

gebeurtenissen waarbij Lucas een andere volgorde kiest. Waarschijnlijk is de chronologie van 

Johannes de juiste. 

 

101.4 De verloochening door Petrus 

 

De verloochening van Jezus door Petrus wordt door alle vier de evangelisten verhaald. Het 

behoort ook tot één van de meer bekende geschiedenissen uit het NT en op zondagscholen zal 

dit verhaal zelden overgeslagen zijn en worden. Voor Petrus zelf is deze geschiedenis 

ongetwijfeld een dieptepunt in zijn leven geweest. Hij meende bereid te zijn om voor zijn 
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Heer te sterven, maar toen het er op aan kwam om, in een vijandige situatie, openlijk te 

bekennen bij Hem te horen faalde hij jammerlijk.  

 

Het lijkt me dat Petrus model staat voor veel oprechte gelovigen. Ze hebben de Heer lief, 

maar tegelijk hebben ze weinig idee van hun eigen innerlijk. In een tijd van beproeving komt 

dan naar buiten wat er werkelijk nog in hun hart aan ‘onvolkomenheden’ aanwezig is. 

Tegelijk zijn er ook niet weinig getuigenissen van christenen waarvan het geloof standhoudt 

in de meest zware beproevingen.  

 

Petrus is Jezus, toen Hij gevangen genomen was, op een ‘veilige’ afstand gevolgd (Mat. 

25:45) tezamen met een andere discipel. Die discipel was zeer waarschijnlijk Johannes die 

wel meer met Petrus optrok. Johannes moet een goede bekende van Annas zijn geweest. Op 

voorspraak van Johannes laat de portierster nu Petrus naar binnen (Joh. 18:16). Maar dat komt 

Petrus al snel op de vraag te staan of hij ook niet behoort tot de discipelen van ‘deze mens’ en 

dan volgt de eerste verloochening. Dit vond plaats bij een kolenvuur waar Petrus bij stond om 

zich te warmen. Even later ontkent hij het weer als anderen hem bevragen (Joh. 18:26). Een 

uur later (Luc. 22:59) wordt hij (weer) aangewezen als de man die bij Hem was, zijn uitspraak 

verraadde hem (Mat. 26:73) en weer ontkent Petrus het, maar nu op een zeer krachtige manier 

(Mat. 26:74). Terwijl hij nog sprak kraaide de haan en de Here keerde Zich om en zag Petrus 

aan (Luc. 22:61). Toen (hij zag ook Jezus) herinnerde Petrus zich de woorden van Jezus over 

zijn aanstaande verloochening. Hij ging nu naar buiten en weende bitter (Luc. 22:62). 

 

Wat moet dit een ‘ijselijk’ moment voor Petrus (en mogelijk ook voor Jezus zelf, hoewel Hij 

wist dat dit zou gebeuren) zijn geweest toen de haan kraaide en de Here hem aankeek. Ineens 

herinnerde hij zich de woorden van Jezus. Mogelijk was hij nog liever door de grond gezakt. 

Als Jezus niet eerst voor Hem gebeden had dan zou zijn geloof zijn bezweken. Maar Jezus 

vergeeft en herstelt hem later. Een geweldig voorbeeld van Zijn vergevende liefde! 

 

Tenslotte zullen we nog enige aandacht schenken aan een paar vermeende tegenstrijdigheden 

in het verhaal van de verloochening van Petrus. Als we de getuigenissen van de vier 

evangelisten naast elkaar plaatsen dan zien we dat ze elkaar aanvullen. Toch vallen ook twee 

vermeende tegenstrijdigheden op: 

 

 Bij Matteüs is de slavin bij de eerste verloochening een ander dan bij de tweede 

verloochening (26:69-71). Bij Marcus lijkt het echter om dezelfde slavin te gaan 

(14:66-69). Het lijkt echter aannemelijk dat het in het tweede geval toch om een 

andere slavin gaat. Het ‘opnieuw’ uit vers 69 heeft betrekking op de vraag en niet op 

degene die de vraag stelt 2. 

 

 In Marcus is sprake van een tweemaal kraaien van de haan (14:30,72).  Bij de andere 

evangelisten ‘lijkt’ het steeds om eenmaal te gaan (Mat. 26:34,75; Luc.22:61; Joh. 

19:27). We nemen aan dat de weergave van Marcus hier de juiste is omdat Marcus en 

Petrus nauw bij elkaar betrokken waren. In 1 Pet. 5:13 spreekt Petrus zelf over: 

Marcus, mijn zoon, ook al betekent dat niet dat hij een natuurlijke zoon was. Er is best 

veel over dit ‘probleem’ geschreven omdat sommigen menen dat het hier om een 

tegenstrijdigheid gaat. Zuiver logisch gezien is het dat ook. We moeten echter 

aannemen dat de tweede keer bij Marcus overeenkomt met de ‘eerste’ keer bij de 

andere evangelisten omdat Petrus de echte eerste keer (mogelijk kort daarvoor) niet 

heeft opgemerkt en de evangelisten ook aldus geschreven hebben. 
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101.5 De parallelteksten in Mar. 14:53-72, Luc. 22:54-71 en Joh. 
18:12-27 

 

Deze zijn in het voorgaande al voldoende ter sprake gekomen. 
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102. Mat. 27:01-27:31 Voor Pilatus 
 

102.0 Inleiding 

 

Ook dit verhaal wordt door de vier evangelisten beschreven en ze vullen elkaar weer aan. Het 

berouw van Judas vinden we alleen bij Matteüs en de ondervraging door Herodes alleen bij 

Lucas. 

Bij het verhoor door Pilatus volgen we grotendeels Joh. 19:1-16. De moeilijkheid is dat bij 

Johannes het laatste verhoor volgt na het optreden van de soldaten (1-3). Bij Matteüs en 

Marcus is het juist andersom. Mogelijk is nu dat Joh 19:1-16 nog voor Mat. 27:27 valt (het 

verhoor was dus uitgebreider dan in Matteüs)  en dat het optreden van de soldaten vanaf vers 

27 ook (!) daarna weer gebeurde met dien verstande dat Matteüs nog even het ‘ontstaan’ van 

de mantel en de doornenkroon noemt. Matteüs schreef wel meer zaken ‘thematisch’ bij elkaar. 

 

102.1 Het berouw van Judas 

 

Door het Sanhedrin is Jezus nu ter door veroordeeld (Mat. 26:68), maar de Joden mogen, 

vanwege de Romeinse overheersing, de doodstraf niet zelf uitvoeren (Joh. 18:31). Daarom 

gaan ze naar Pilatus (gouverneur over Judea van AD 26 tot AD 36 onder keizer Tiberius ). 

 

Toen kreeg Judas, die Hem verraden had, berouw…. Judas zag wat er allemaal gebeurde en 

gebeurd was en hij kreeg berouw. Op het eerste gezicht lijkt dit een positieve wending voor 

deze verrader, want dan komt de mogelijkheid voor vergeving en herstel in het zicht. Helaas 

gaat het die kant niet op! De vraag is hier of het die kant nog op had kunnen gaan. Sommigen 

(o.a. Derek Prince), menen van niet. Het Griekse werkwoord, waarvan berouw hier is 

afgeleid, is ‘metamelomai’ en niet: ‘metanoeo’. Dit laatste werkwoord wordt meestal gebruikt 

in verband met echte bekering, waarbij een verandering van gezindheid optreedt. Toch lijkt 

het erop dat Jezus Judas nog een kans gegeven heeft toen Hij vroeg: 

 

Luk. 22:48  En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij de Zoon des mensen met een kus? 

 

Judas, greep dit moment van bezinning echter niet aan. Hij kwam wel tot een vorm van 

berouw, maar niet tot bekering. Waarom Petrus wel en Judas niet? Mogelijk was Judas 

inderdaad de grens van bekering gepasseerd daar er een te sterke verharding van hart was 

opgetreden. Het voorbeeld van Judas laat zien dat afval van gelovigen mogelijk is. Judas is 

immers apostel geweest (Hand. 1:25). Schriftuurlijk stond vast dat er een ‘zoon des verderfs’ 

zou zijn (Joh. 17:12), maar niet dat dit Judas zou zijn. De Heer Jezus zegt Later van Judas: 

 

Mat. 26:24 Het ware voor die mens goed geweest, als hij niet geboren was. 

 

Het één en ander is trouwens kenmerkend voor de manier waarop de ‘duisternis’ te werk gaat. 

Judas is zich aan Jezus gaan ‘storen’ tijdens zijn rondwandeling op aarde. Op een gegeven 

moment heeft Jezus gezegd: 

 

Joh. 6:70:…een van u is een duivel 
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Hij bedoelde hiermee Judas Iskariot. Niet beleden zonde kan een toegangspoort voor 

demonen worden (Ef. 4:27: geef6 de duivel geen voet) en we lezen ook dat satan zelf op een 

gegeven moment in hem voer (Joh. 13:27) en hem in staat stelde zijn gruweldaad uit te 

voeren. Na Judas op deze manier ‘gebruikt te hebben’ laat hij hem in ontreddering achter en 

drijft hem tot zelfmoord.  

 

Mogelijk kunnen we zeggen dat Judas nog geprobeerd heeft om het enorme schuldgevoel 

waaronder hij gebukt ging te verlichten door de dertig zilverlingen terug te brengen aan de 

overpriesters en oudsten, maar het zou hem niet baten. Evenmin de erkentenis dat hij 

gezondigd heeft en onschuldig bloed verraden heeft.  Enige pastorale bijstand van de 

toenmalige geestelijkheid blijkt ook een illusie te zijn. Hoe zou het ook kunnen? Bijstand van 

degenen die zelf zo’n belangrijk aandeel in het hele proces hadden.  

 

Judas gooit de zilverlingen nu in de (schatkamer van) tempel en pleegt nu zelfmoord. De 

overpriesters willen de zilverlingen niet in de offerkist doen, want, zo zeggen ze, het is 

bloedgeld (loon voor een misdaad 1). In plaats daarvan kopen ze daarvoor het land van de 

pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom heet het land nu ‘Bloedakker’ 

tot op ‘heden’ en daarmee wordt de profetie van Jeremia vervuld. Op de betekenis hiervan 

komen we zo meteen terug. Het is overigens weer opvallend dat de overpriesters zich druk 

maken over ‘geen bloedgeld in de offerkist’ maar voorbijgaan aan de zielenood van Judas en 

ook aan hun eigen aandeel in het schijnproces. Dit is trouwens een belangrijk kenmerk van de 

verworden godsdienst: relatief onbelangrijke zaken benadrukken en zaken waar het werkelijk 

omgaat verwaarlozen (Mat. 23:23). 

 

Het merkwaardige is nu dat Matteüs refereert naar een profetie van Zacharia die uitgesproken 

zou zijn door Jeremia. De profetie vinden we in Zach. 11:12 en 13: 

 

12  En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, 

laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. 

13  Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik 

hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des 

HEREN de pottenbakker toegeworpen. 

 

De profeet Zacharia heeft zijn dienstbetrekking als goede herder beëindigt en hij vraagt om 

loon. Maar ze mogen het ook laten als het in hun ogen niet goed was. Zijn loon wordt bepaald 

op 30 zilverstukken en dat was de prijs voor een (dode) slaaf. Zacharia moet nu, op 

aanwijzing van God, deze dertig zilverlingen nemen en ze in de tempel toewerpen aan de daar 

blijkbaar aanwezige pottenbakker. De 30 zilverlingen worden sarcastisch een heerlijke prijs 

genoemd waarop Ik (hoofdletter) hunnerzijds geschat ben. Profetisch wordt hiermee verwezen 

naar de verachting van de echte goede herder, de Messias. 

 

In Mat. 27:9 en 10 staat: 

 

9  Toen werd vervuld hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, toen hij zeide: En zij 

namen de dertig zilverlingen, de geschatte waarde van de geschatte, die zij geschat hadden 

van de kinderen Israels, 

10  en gaven die voor het land van de pottenbakker, gelijk de Here mij had opgedragen. 

 

In beide gevallen gaat het om dertig zilverlingen en in beide gevallen komt de opdracht van 

God en is er ook sprake van een pottenbakker. In de profetie van Zacharia worden de dertig 
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zilverlingen de pottenbakker toegeworpen die in de tempel aanwezig  is (dat kwam voor in 

die tijd)  terwijl ze bij Matteüs gegeven worden voor het land van de pottenbakker. Met het 

land van de pottenbakker verwijst Matteüs naar Jeremia 19 omdat daarin een aantal zaken 

staan die overeenkomen met het gedeelte uit Matteüs en, in zekere zin, daarop profetisch ook 

betrekking hebben. Op deze manier ‘smelt’ Matteüs twee profetische gedeelten samen tot één, 

maar noemt, overeenkomstig literair gebruik uit die tijd, alleen de voornaamste 2. 

 

102.2 Het verhoor door Pilatus 

 

Jezus wordt nu naar het gerechtsgebouw gebracht waar Pilatus aanwezig is om recht te 

spreken. De Joden willen er zelf niet naar binnengaan om zich niet te verontreinigen (door het 

huis van een heiden te betreden werd een Jood volgens de Mishnah onrein en dan zou het 

Pascha niet gegeten mogen worden). Pilatus komt dus naar buiten toe en vraagt om de 

aanklacht. 

 

Het probleem voor de Joden is dat ze geen aanklacht hebben die volgens het Romeinse recht 

rechtsgeldig zou zijn. Dat Hij zegt de Zoon van God te zijn (Luk. 22:70) is voor het Sanhedrin 

wel rechtsgeldig, maar niet voor het Romeinse recht. Pilatus wil eigenlijk van Jezus af, maar 

hij kan de Joden het doodvonnis niet laten voltrekken omdat dit niet is toegestaan(Joh. 18:31). 

Johannes ziet hier al een vervulling in van wat Jezus eerder gezegd had, namelijk dat Hij de 

kruisdood (bij de Romeinen was kruisiging het executiemiddel) zou sterven (Joh. 

3:14,8:28,12:32).  

 

Pilatus keert nu terug in het gerechtsgebouw om Jezus te ondervragen. De hele menigte staat 

(i.h.b. de oudsten en overpriesters, Mat. 27:3) buiten en heeft al allerlei beschuldigingen tegen 

Hem ingebracht waarop Hij niets antwoordt.  

 

Een van die beschuldigingen staat in Luc. 22:2. Jezus zou verboden hebben om de keizer 

belasting te betalen. Zoiets is een veel beproefd middel: wat er werkelijk gezegd is een beetje 

verdraaien (Luc. 20:22-26) en het tot een leugen maken en zo Pilatus een grond verschaffen 

voor een veroordeling. De andere beschuldiging, in hetzelfde vers, is dat Jezus van zichzelf 

zou hebben gezegd dat Hij de Christus, de Koning is. Iets dergelijks is wel aan de orde 

geweest (Luc. 22:67-71), maar Jezus heeft zich daar geen koning genoemd. Door dit er wel 

bij te zeggen zou Pilatus zich bedreigd kunnen gaan voelen en tot een veroordeling kunnen 

overgaan. 

 

Pilatus stelt nu direct de vraag: Bent u de koning der Joden? (Mat. 27:11, Mar. 15:2, Luc. 

23:3, Joh. 18:33). Bij de synoptische evangelisten staat een kort antwoord: Gij zegt het, maar 

Johannes vermeldt een uitgebreider antwoord. Jezus is inderdaad een koning, maar dan van 

een hemels Koninkrijk. Hij is in de wereld gekomen om van dat Koninkrijk te getuigen. Het is 

een Koninkrijk dat gebouwd is op waarheid. Iedereen die uit de waarheid is zal luisteren naar 

Jezus, degene die de waarheid is (Joh. 14:6). Zeer opvallend is nu dat Pilatus zegt: Wat is 

waarheid? Tegenover Hem staat de belichaming van de waarheid! Jezus doet echter geen 

poging om Pilatus hiervan te overtuigen. 

 

Pilatus begrijpt dat Jezus geen politieke bedreiging is en zegt tegen de Joden die buiten staan 

dat hij geen schuld in Hem vindt. Zij die buiten staan houden echter vol en beginnen erover 

dat Hij het volk oproerig maakt met zijn leringen (Luc. 23:5). Pilatus begrijpt nu dat Jezus uit 

het gebied van Herodes (Antipas) is en stuurt Hem naar Herodes die met het Pascha ook in 
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Jeruzalem is. Het lijkt er op dat Pilatus op deze manier van Jezus af wil komen, immers Jezus 

is niet uit het gebied waarin hij de macht heeft. 

 

Lucas is de enige evangelist die vermeldt dat Jezus naar Herodes werd gezonden (Luc. 23:8-

12). Mogelijk heeft hij dit van Manaën (Hand. 13:1) of van Johanna gehoord (Luc. 13:1) 3. 

Bijzonder is dat er staat dat Herodes zeer verheugd was om Jezus te zien, maar duidelijk is dat 

dit niet is om een goede reden. Het verhoor levert verder niets op omdat Jezus op geen enkele 

vraag antwoord en zich blijkbaar ook niets aantrekt van de beschuldigingen van de 

overpriesters en schriftgeleerden. Waarschijnlijk uit irritatie gaan Herodes en zijn krijgsmacht 

Jezus nu bespotten en hij zendt  Jezus met een schitterend kleed terug naar Pilatus. Weer heeft 

Pilatus niets bereikt. Bijzonder dat de oorspronkelijke vijandschap met Pilatus nu overgaat in 

vriendschap, ze hebben hetzelfde  ‘probleem’. Later zal blijken dat ze zich ook verzetten 

tegen de eerste gemeente (Hand. 4:27). 

 

De pogingen van Pilatus om van Jezus af te komen hebben tot nu toe gefaald. Hij kan Hem 

niet op politieke gronden veroordelen en ook het afschuiven naar Herodes heeft niet gewerkt. 

Nu probeert hij een andere methode om Jezus los te laten namelijk door het volk te laten 

kiezen tussen Barabbas, een beruchte oproermaker en moordenaar (Mar. 15:7) en Jezus (bij 

het Pascha bestond de gewoonte een gevangene los te laten, Joh. 18:39). Pilatus wist dat ze 

Hem uit nijd hadden overgeleverd (Mat. 23:18). Jezus had namelijk steeds meer invloed op 

het gewone volk gekregen en de geestelijkheid vreesde voor hun positie. 

Ondertussen kwam ook nog de vrouw van Pilatus met de boodschap om zich toch niet met 

deze rechtvaardige in te laten (Mat. 23:19) ze had in een droom veel om Hem geleden. 

Blijkbaar had God tot haar gesproken in een droom. 

 

Maar onder invloed van overpriesters en oudsten kiest het volk toch voor Barabbas, een 

moordenaar (hoe groot moet de haat van de geestelijkheid tegen Jezus zijn geweest).  

 

Nu ook deze poging heeft gefaald probeert Pilatus het weer op een andere manier. Jezus 

wordt gegeseld en geslagen en daarna naar buiten gebracht met een doornenkroon op het 

hoofd en een purperen kleed om het lichaam (Joh. 19:5) en Pilatus zegt tegen het volk: ‘Zie de 

mens’. Op deze manier lijkt hij het volk te beïnvloeden. Maar de overpriesters en dienaars 

schreeuwen: Kruisigen, kruisigen! Pilatus erkent dat Hij geen schuld in Hem vindt, maar hij 

wordt nog meer bevreesd als het volk zegt dat Hij volgens hun wet moet sterven omdat Hij 

zichzelf Gods Zoon heeft gemaakt (Joh. 19:7). Hij was dus al bevreesd door de hele situatie 

en ook door de waarschuwing van zijn vrouw, maar nu wordt het nog erger. Het lijkt me dat 

Pilatus bang is dat hier toch echt iets bovennatuurlijks aan de hand is, en dat is het ook. Weer 

gaat hij naar binnen en nu vraagt hij, vanwege het voorgaande, waar Jezus vandaan komt. 

Jezus geeft hier geen antwoord op, en als Hij het al gedaan had dan zou Pilatus het toch niet 

echt geloven of aanvaarden.  

Pilatus, mogelijk geïrriteerd door het zwijgen van Jezus, meent dat hij macht tegen Jezus heeft 

en hij maakt dat Hem ook duidelijk. Nu antwoordt Jezus wel en Hij legt uit dat de macht die 

hij heeft hem van boven gegeven is en dat hij, Pilatus, slechts een werktuig in Gods hand is. 

De geestelijkheid onder leiding van Kajafas had beter moeten weten, Pilatus is een heiden. 

Daarom is zijn zonde minder groot. 

 

Nu probeert de bevreesde Pilatus Jezus echt los te laten. Zeer waarschijnlijk heeft het noemen 

van ‘zonde’ (Joh. 19:12) hiertoe bijgedragen. Helaas wordt Pilatus door de Joden nu sterk 

beïnvloedt met een andere vrees: vrees voor mensen en in het bijzonder de keizer. Zijn positie 
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staat nu op het spel en wat dan? Hij is overtuigd van de onschuld van Jezus, maar Hem 

vrijlaten voor het oog van een schreeuwende en manipulerende menigte is teveel gevraagd.  

 

Nu laat hij Jezus naar buiten brengen en neemt nu plaats op de rechterstoel. Het is ongeveer 

zes uur in de ochtend van de vrijdag (?) in de week van het Pascha.  

 

De vertaling ‘Voorbereiding voor het Pascha’(Joh. 19:14) roept vragen op. Als we er van uit 

gaan dat de Heer Jezus op donderdag stierf dan is er geen probleem, want op 

donderdagavond, de 15e Nisan, wordt de Pesach-maaltijd gebruikt. Maar meestal wordt er van 

uitgegaan dat Hij op vrijdag stierf. Dan zou ‘voorbereiding voor het Pascha’ niet kloppen 

tenzij je ‘voorbereiding’ betrekt op de sabbat (zaterdag) en ‘voor het Pascha’ opvat als ‘in de 

week van het Pascha’ 4 . De NIV vertaalt ook overeenkomstig. We laten hier in het midden 

wat de juiste opvatting is, omdat een soortgelijk probleem al eerder besproken is (zie 96.0). 

Nu komt Pilatus met: ‘Zie uw koning’ en even later met ‘Moet ik uw koning kruisigen?’. Het 

helpt allemaal niets. Matteüs vermeldt nog dat Pilatus nu demonstratief zijn handen waste 

(daar komt het bekende gezegde vandaan   en zei: 

 

Mat. 27:24: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt. 

 

Het volk antwoordde vervolgens met: 

 

Mat. 27:25  …… Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen! 

 

Dit is een voorbeeld van een zichzelf opgelegde vloek met verstrekkende gevolgen 5. 

Barabbas wordt nu losgelaten en Pilatus geeft Jezus over om gekruisigd te worden. 

 

Enerzijds een zeer trieste geschiedenis. Een rechter en bestuurder, Pilatus, die, hoewel hij 

overtuigd was van de onschuld van Jezus, Hem uiteindelijk toch overgaf om gekruisigd te 

worden. Hij gaf toe aan de vrees voor het volk en de vrees om zijn positie te verliezen. 

Anderzijds heeft God dit alles gebruikt in Zijn hogere plan (zie Hand. 2:23) om in Christus de 

wereld met Zichzelf te verzoenen (2 Kor. 5:19). Petrus zegt hier over: 

 

Hand. 3:13  De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht 

Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, 

ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten. 

14  Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een man, die 

een moordenaar was, geschonken zou worden; 

15  en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, 

waarvan wij getuigen zijn. 

 

Door Zijn lijden vervulde de Heer Jezus de profetie uit Jesaja (Jes. 53:5, 6, 7). 

 

102.3 De parallelteksten in Mar. 15:1-20, Luc. 23:1-25 en Joh. 18:28-
19:16 

 

In de aangegeven bijbelgedeelten zijn de parallelteksten te vinden. In het voorafgaande is het 

één en ander al voldoende ter sprake gekomen. 
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103. Mat. 27:32-27:56 De kruisiging 
 
 

103.0 Inleiding 

 

Alle evangelisten schrijven over de kruisiging. We zullen nu de verschillende gebeurtenissen 

beschrijven en het getuigenis van de vier evangelisten met elkaar vergelijken. 

 

103.1 Naar het kruis 

 

Jezus wordt nu weggeleid om 

gekruisigd te worden. Volgens de 

overlevering ging dit langs de 

zogenaamde ‘Via Dolorosa’ (Latijns 

voor lijdensweg), tegenwoordig ook 

wel ’kruisweg’ genoemd (loopt door 

Jeruzalem) omdat Jezus voor een deel 

van de weg, zelf Zijn kruis droeg. De 

tocht ging van het  paleis waar Pilatus 

zetelde (het vroegere paleis van 

Herodes de Grote) naar Golgotha 

(afgeleid van het Aramees voor 

‘schedel’), het zou om een heuvel gaan 

met de vorm van een schedel). Het is 

niet zeker waar deze plaats ligt, het 

kaartje hiernaast suggereert twee 

mogelijkheden. Het is in ieder geval een 

plaats buiten de stad (Heb. 13:12). 

De Heer Jezus is niet in staat om de 

dwarsbalk van het kruis de hele weg 

zelf te dragen, iets wat Johannes zelf 

niet vermeldt (Joh. 19:16b). Op een 

zeker moment wordt Simon van 

Cyrene, die van het land kwam, geprest 

om het kruis voor Hem te dragen. Marcus vermeldt er nog bij dat Simon de vader is van 

Alexander en Rufus (Mar. 15:21). Mogelijk is dit ook de Rufus uit Rom. 16:13. 

 

Bij Lucas lezen we dat een grote menigte van volk en vrouwen Jezus volgde, die zich op de 

borst sloegen en over Hem weeklaagde (Luc. 15:27). Jezus spreekt vervolgens de vrouwen 

aan en dan zegt Hij iets merkwaardigs en tegelijk ook iets zeer ernstigs. Hij roept hen op om 

niet over Hem te wenen, iets dat vanuit menselijk standpunt heel begrijpelijk is, maar over 

henzelf en hun kinderen. Er komen zelfs dagen waarop men degenen zalig zal prijzen die 

geen kinderen hebben. Verder zal men vragen bedekt te worden door bergen en heuvelen, 

want, aldus Jezus,  als ze dit met het groene hout doen, wat zal met het dorre geschieden? 

(Luc. 23:31). Ongetwijfeld wordt hier in de eerste plaats gedoeld op de verwoesting van 

Jeruzalem in AD 70 toen honderdduizenden Joden de dood vonden en ook velen letterlijk 
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gekruisigd werden. Enige tijd geleden had Jezus ook al de ondergang van Jeruzalem voorzegd 

(Luk. 19:41-44). 

 

In meer algemene zin betekent de uitspraak van Jezus dat het  ‘dorre hout’, de geestelijk dode 

mens, uiteindelijk verloren zal gaan (vergelijk ook Opb. 6:16). Als over het groene hout, en 

dat is in de eerste plaats Jezus zelf, al zo’n oordeel komt (hoewel Hij onschuldig is), hoeveel 

temeer zullen de werkelijk schuldigen lijden onder het oordeel van God. 

 

103.2 Wijn met gal 

 

Bij Golgotha aangekomen gaven zij Hem wijn, vermengd met gal, te drnken (Mat. 27:34). 

Volgens de overlevering zouden vrome vrouwen, mogelijk die Hem volgden, dit Hem willen 

geven om het lijden te verzachten. Marcus (15:23) heeft het trouwens over wijn met mirre 

gemengd. Het Griekse woord voor gal is ‘chole’(χολη), het is een algemeen woord voor een 

onaangenaam smakende stof [SB] en het kan ook ‘alsem’ of  ‘mirre’ betekenen. Dit laatste 

woord wordt door Marcus gebruikt. 

Jezus wil echter deze wijn niet drinken. Hij wilde Zijn lijden volkomen bewust ondergaan. 

 

103.3 Verdelen van klederen 

 

Alle evangelisten vermelden het verdelen van de klederen van Jezus nadat Hij gekruisigd is. 

Het betekent dat Jezus naakt aan het kruis hing, een enorme vernedering die Hij voor ons 

moest ondergaan. Johannes is het meest uitvoerig over de verdeling van de kleding (19:23 en 

24). De bovenkleding (opperkleed, hoofddoek  etc.) wordt onder de vier soldaten verdeeld (bij 

elk kruis stonden vier soldaten) terwijl over de onderkleding (uit één stuk geweven zonder 

naad) het lot wordt geworpen. Dit is een vervulling van de profetie uit Ps. 22:19: 

 

19  Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. 

 

103.4 Het opschrift 

 

Alle evangelisten noemen het opschrift dat aan het kruis van Jezus bevestigd was. De kleine 

verschillen in formulering kunnen verklaard worden uit het feit dat Pilatus het opschrift in 

drie verschillende talen aanbracht: Grieks, Latijn en Hebreeuws. Zo zal Matteüs de 

Hebreeuwse versie gekozen hebben, Marcus de Latijnse en Johannes de Griekse 1. Alle vier 

de formuleringen vermelden: Koning der Joden. Dit was de officiële beschuldiging die tegen 

Hem ingebracht was, hoewel Jezus dit nooit van Zichzelf gezegd heeft (vgl. Mar. 15:2, Luc. 

23:3 en Joh. 18:37: Gij zegt). Zonder twijfel wilde Pilatus de Joden hiermee een hak zetten. 

Als de overpriesters bij Pilatus komen met het verzoek om te schrijven dat Hij gezegd heeft 

dat Hij de Koning der Joden is, vangen ze bot (Joh. 19:22). 

Pilatus heeft, zonder het zelf te weten, Gods bedoelingen vervuld. Een groot deel van de 

toenmalige wereld zal door het drietalige opschrift geweten hebben dat Jezus de gekruisigde 

Koning is. 
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103.5 Lastertaal 

 

Het lijden van de Heer Jezus aan het kruis zal aanmerkelijk verzwaard zijn door de 

bespottingen en de beschimpingen. Johannes zegt er niets over maar de andere evangelisten 

wel. Hij wordt bespot door het gewone volk, de Joodse leiders en ook door de twee 

meegekruisigde rovers. Lucas vermeldt ook nog dat de aanwezige soldaten Hem bespotten 

(Luc. 22:36) en dat ze Hem ook zure wijn te drinken wilden geven (zie ook Ps. 69:22 2). De 

bespotting door de Joodse leiders is zeer schrijnend, maar ook uitdagend (Mat. 27:43, 44).  

 

Bijzonder is ook de verandering die optreedt bij één van de twee meegekruisigde rovers. 

Alleen Lucas schrijft hierover (Luc. 23:39-43). Eerst deden ze beiden mee aan de 

beschimpingen (Mat. 27:44) maar in de loop van de tijd komt één van de misdadigers tot 

inkeer en ontvangt ook genade. De Heer Jezus zegt dat hij vandaag nog met Jezus in het 

paradijs zal zijn (in 2 Kor. 12:2-4 vergelijkt Paulus het paradijs met de derde hemel). 

 

Dit verhaal wordt vaak aangehaald om aan te tonen dat je je ook als stervende nog kunt 

bekeren. De Bijbel geeft die mogelijkheid ook, maar het is geen vanzelfsprekende 

mogelijkheid. De onberouwelijke inkeer tot het heil is ook genade van God (2 Kor. 7:10), 

maar als men in dit leven deze genade verwaarloost dan is het de vraag of men op het sterfbed 

nog tot inkeer komt. Verder kan het sterven ook zeer plotseling komen zodat er geen tijd meer 

is voor enige reflectie over de eeuwigheid. 

 

103.6 Kruiswoorden 

 

De zeven kruiswoorden (strikt genomen een onjuiste benaming) van Jezus zijn zeer bekend 

geworden en worden ook dikwijls geciteerd (soms ook op een profane manier). Misschien 

heeft Jezus nog wel meer uitgesproken, maar deze zeven kruiswoorden heeft de Heilige Geest 

door de evangelisten laten optekenen. We behandelen de zeven kruiswoorden nu in 

chronologische volgorde. Het eerste kruiswoord is: 

 

- Luc. 23:34:  En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

 

We vinden dit kruiswoord alleen bij Lucas. De vraag is hier voor wie Jezus dit vraagt. Wie 

zijn degenen die hier niet weten wat ze doen? Het lijkt me dat dit in elk geval degenen zijn die 

direct bij de kruisiging betrokken zijn zoals de soldaten en de spottende omstanders en 

misschien nog wel veel meer mensen. Wie zou trouwens wel goed geweten hebben wat hij/zij 

deed? In Hand. 3:17 staat in dit verband: 

 

En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; 

 

Toch zijn ze schuldig ook al handelden ze in een situatie van geestelijke verdoving  (hun 

geweten zal zeker niet gezwegen hebben).  

 

Met Zijn bede vervulde Jezus de profetie uit Jes. 53:12: 

 

………en voor de overtreders gebeden heeft.  

 

Het tweede kruiswoord is: 
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- Luc. 23:43: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. 

 

Ook dit kruiswoord vinden we alleen bij Lucas. Een rover, die op de grens van de eeuwigheid 

nog genade van God ontvangt en behouden wordt. We hebben hier in 103.5 al over 

gesproken. 

 

Het derde kruiswoord is: 

 

- Joh. 19:26 en 27: : Vrouw, zie, uw zoon. Zie, uw moeder 

 

Bij het kruis staan ook Maria (de ‘moeder’ van Jezus) en Johannes, de geliefde discipel (maar 

geen biologische zoon van Maria). Maria is nu alleen (Jozef is blijkbaar overleden). Jezus 

draagt nu de zorg voor Maria op aan Johannes, die haar nu in huis neemt. 

 

Het vierde kruiswoord is: 

 

- Mat. 27:46: Eli, Eli, lama sabachtani? 

 

Dezelfde uitroep vinden we in Mar. 15:34, alleen staat daar: Eloi, Eloi……….. Het staat hier 

in het Aramees (de voertaal in de tijd van Jezus, hoewel er ook Hebreeuws en Grieks 

gesproken werd). Bij Matteüs is de ‘o’ weggelaten, waarmee Matteüs de gelijkenis met Elia 

wilde verduidelijken, hoewel in de Targum (Aramese vertalingen van Hebreeuwse delen van 

de Bijbel) bij Ps. 22 ook ‘Eli’ staat, mogelijk heeft Matteüs dit feit gebruikt 3 . 

 

De betekenis van de uitroep, die een profetische vervulling is van Ps. 22:1. staat er bij. Het 

van God verlaten zijn wordt ook nog onderstreept door de aanwezige duisternis. Het is 

trouwens de enige keer in de synoptische evangeliën dat Jezus God aanroept zonder Hem 

‘Vader’ te noemen en dit lijkt ook het ‘verlaten zijn van God’ uit te drukken. De Heer Jezus 

moet dit voor een bepaalde tijd ( 3 uur?) ervaren hebben, Hij moest immers de 

ongerechtigheid van allen op Zich nemen (Jes. 53:12). Toch zal de verlatenheid niet zodanig 

zijn geweest dat Hij helemaal niets meer met God had, Hij noemt Hem immers ‘Mijn God’. 

 

Sommigen menen dat Elia (de profeet uit het OT) wordt aangeroepen (of zeggen ze dit 

spottend?) om Hem te helpen. Een van hen geeft Hem nu te drinken van een spons die 

gedrenkt is in zure wijn en hiermee wordt profetische invulling gegeven aan Ps. 69:22.  

 

Het vijfde kruiswoord is: 

 

- Joh. 19:28: Mij dorst 

 

Dit kruiswoord werd uitgesproken vlak voor Zijn overlijden. Hij krijgt hier via een spons zure 

wijn toegediend. Nu kan Hij drinken omdat alles volbracht is.  Het is moeilijk na te gaan in 

hoeverre en of dit samenvalt met Mat. 27:48. Johannes ziet de uitroep van Jezus als een 

profetische vervulling van de Schrift (Ps. 22:16, Ps. 69:22). 

 

Het zesde kruiswoord is: 

 

- Joh. 19:30: Het is volbracht 

 



Hoofdstuk 103                                                                   103. Mat. 27:32-27:56 De kruisiging 

Het leven van Jezus                                          103                                                                 447 

 

Het totale verlossingswerk is nu compleet. Hij heeft de Vader verheerlijkt door het werk te 

voleindigen, dat Hem te doen was gegeven (Joh. 17:4) en daarbij denken we ook in het 

bijzonder aan het verlossingswerk op het kruis. De toorn van God over de zonde der wereld 

was op Hem zodat wij nu eeuwig leven kunnen ontvangen. Wat een moment is dit geweest in 

de geschiedenis van de mensheid. In Christus was God de wereld met Zich verzoenende door 

hun hun overtredingen niet toe te rekenen (2 Kor. 5:19). In Kol. 1:19 en 20 staat: 

 

19  Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 

20  en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met 

Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. 

 

Het zevende kruiswoord is: 

 

- Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. 

 

We vinden dit laatste kruiswoord, dat vrijwel meteen volgde op het vorige alleen bij Lucas 

(Luc. 23:46). De Heer Jezus geeft nu vrijwillig de geest in handen van de Vader (Joh. 10:18). 

Nu, als Hij stervende is, spreekt Hij God weer aan als Vader evenals in Luc. 23:34. 

 

103.7 Duisternis 

 

Alle drie de synoptische evangelisten noemen de duisternis die over het gehele land kwam 

van het zesde tot het negende uur (Mat. 27:45, Mar. 15:33, Luc. 23:44). Alleen Lucas schrijft 

erbij dat de zon werd verduisterd. 

 

De tijdsindeling van Matteüs is de Joodse tijdsindeling. Daar werd uitgegaan van twaalf 

tijdsdelen vanaf zonsopgang (ongeveer 6 uur). De duisternis zal dus geweest zijn van twaalf 

uur tot drie uur. In Mar. 15:25 lezen we dat Jezus op het derde uur gekruisigd werd en dat 

komt overeen met negen uur in de ochtend. De Heer Jezus heeft dus aan het kruis gehangen 

van negen uur ’s-ochtends tot drie uur ’s-middags.  

Johannes gebruikt de Romeinse tijdsindeling 4. Daar werd gerekend met twaalf tijdsdelen 

vanaf middernacht. Het zesde uur in Joh. 19:14 is dus ook ons zesde uur. 

 

Het moet toch een beangstigende situatie zijn geweest voor de inwoners van het gehele land. 

Van negen tot twaalf waren er omstanders geweest bij het kruis, soldaten en spotters en dan in 

korte tijd duisternis, drie uur lang. Het lijkt me dat de meesten toen weggevlucht zijn. 

Inderdaad, de zon werd verduisterd (Luc. 23:44), maar waardoor? Een normale 

zonsverduistering kan niet. Deze duurt geen drie uur en is astronomisch gezien niet mogelijk 

omdat het bij het Pascha volle maan is. Het moet een bovennatuurlijk ingrijpen van God zijn 

geweest en we weten niet hoe dat gebeurd is. Uit buiten-bijbelse bronnen zou er ook iets over 

bekend zijn, maar het is niet duidelijk hoe betrouwbaar deze bronnen zijn 5 .De vraag is wat 

God met deze, voor de inwoners van Israël beangstigende duisternis, heeft willen zeggen. 

Duisternis betekent in de Bijbel dat er sprake is van een oordeel van God over zonden. In dit 

geval werd het oordeel op Jezus gelegd in plaats van op de mensheid. Jezus ontving het 

oordeel van God voor onze zonden. Er zijn verschillende teksten die het verband tussen 

duisternis en oordeel aantonen 6. We noemen er enkele: Jes. 5:30, Joël 2:30, Amos 5:18, Mat. 

24:29, Hand. 2:20. Jezus kwam om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen (Mar. 

10:45). 
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103.8 Na het sterven van Jezus 

 

De synoptische evangelisten noemen allen het scheuren van het voorhangsel van de tempel bij 

het sterven van Jezus. Lucas (23:45 en 46) suggereert dat het direct voor of tijdens het sterven 

van Jezus was, bij Matteüs en Marcus krijgen we de indruk dat het direct na het sterven van 

Jezus was. Mogelijk is het beste om te zeggen dat het gebeurde bij het uitspreken van het 

laatste kruiswoord. 

 

Van groter belang is de betekenis van het scheuren van het voorhangsel. Dit voorhangsel 

scheidde het heilige van het heilige der heiligen (het andere voorhangsel scheidde het heilige 

van  de voorhof,  het scheuren hiervan zou weinig betekenis hebben gehad). De hogepriester 

mocht maar één keer per jaar, op Grote Verzoendag,  in het heilige der heiligen  komen om 

daar verzoening te doen voor de zonden van het volk en zijn eigen zonden. In het heilige der 

heiligen was Gods aanwezigheid, in het OT gesymboliseerd door de ark. Nu, door het 

kruisoffer van de Heer Jezus, ligt de weg naar Gods aanwezigheid permanent open. Let wel, 

het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, m.a.w. het was Gods werk. In feite 

kondigde deze gebeurtenis het einde van het Oude Verbond aan. Mogelijk moeten we zeggen 

dat het Oude Verbond definitief verdween in AD 70 toen de tempel in Jeruzalem verwoest 

werd. De gelovige wordt nu aangemoedigd om voortaan vrijmoedig tot God te gaan: 

 

Heb. 10:19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het 

heiligdom door het bloed van Jezus, 

20  langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, 

zijn vlees, 

21  en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 

22  laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een 

hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat 

gewassen is met zuiver water. 

 

De volgende gebeurtenissen worden alleen in Matteüs genoemd. De aardbeving is op zich 

misschien niet eens zo spectaculair (afgezien van het moment waarop deze plaatsvond) maar 

wel dat rotsen scheurden en de graven opengingen en vele (!) lichamen van ontslapen heiligen 

werden opgewekt. Hiermee werd duidelijk gedemonstreerd dat Jezus door zijn eigen dood, de 

dood zelf van zijn kracht heeft beroofd (2 Tim. 1:10, Zie ook Heb. 2:14).  

Dit moet toch een uiterst spectaculaire gebeurtenis zijn geweest en toch worden er niet veel 

woorden aan gewijd. Er staat dat ze uit de graven gingen na zijn opstanding (Christus is de 

eersteling (1 Kor. 15:23)). De vraag is natuurlijk wat er gebeurd is tussen hun opwekking en 

het uit de graven gaan. Of moeten we denken aan een opwekking nadat Jezus opstond uit de 

dood? In dat geval zou hun opwekking niet onmiddellijk na het sterven van Jezus hebben 

plaatsgehad. Helemaal duidelijk is dit niet. 

In Jeruzalem zijn de opgewekte heiligen (wie het zijn is niet bekend, mogelijk onlangs 

overleden heiligen of heiligen uit het OT) aan velen (!) verschenen. Het lijkt me dat dit de 

nodige hilariteit gegeven moet hebben, maar daar lezen we niets over. Verder zullen deze 

heiligen een opstandingslichaam gehad hebben, het woordje ‘verschenen’ lijkt dat ook te 

onderstrepen. Deze heiligen zullen niet meer gestorven zijn en waarschijnlijk samen met de 

Heer Jezus ten hemel gevaren zijn. 

 

Hoe reageren degenen die bij het kruis staan op deze gebeurtenissen? Met de ‘gebeurtenissen’ 

wordt dan in het bijzonder gedoeld op de drie uur durende duisternis, de aardbeving en 

mogelijk ook de woorden van Jezus. Van het scheuren van het voorhangsel zullen ze 
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waarschijnlijk niet (direct) geweten hebben en van het opwekken van de heiligen zullen ze 

pas later gehoord hebben omdat deze pas na de opstanding van Jezus uit de graven gingen. 

 

Er staan drie groepen bij het kruis: 

 

- De hoofdman en de soldaten 

 

Marcus en Lucas noemen alleen de hoofdman. Matteüs noemt ook de bewakers (soldaten) 

erbij en vermeldt dat ze zeer bevreesd werden. Eerst werd er gespot (Luc. 23:36) maar nu is er 

iets veranderd. De hoofdman en de soldaten komen nu tot de belijdenis dat Jezus een Zoon 

Gods was (zij zeggen nog niet: de Zoon van God). Bij Lucas staat dat de hoofdman God 

verheerlijkte en zei: Inderdaad deze mens was rechtvaardig (Luc. 23:47). 

 

- de scharen 

 

Deze groep wordt alleen bij Lucas genoemd. Nu ze gezien hebben wat er gebeurd is keren ze 

terug en slaan zich op de borst. Dat is een uiting van ontzetting en rouw. Ze moeten zich 

afgevraagd hebben toen ze doorkregen dat hier sprake is van een bovennatuurlijk ingrijpen: 

Wat is hier toch aan de hand en wat hebben ze gedaan toen ze deze kruisigden? Of ze tot echt 

berouw en geloof gekomen zijn wordt niet vermeld, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. 

 

- bekenden en vrouwen die Hem uit Galilea gevolgd waren 

 

Alle synoptische evangelisten noemen de vrouwen die Hem gevolgd hadden en Lucas noemt 

er ook ‘bekenden’ bij. Opvallend is dat ze van verre staan. Om de één of andere reden wilden 

ze niet dichter bij het kruis staan. Misschien omdat ze bang waren om gegrepen te worden of 

ook omdat ze de spot niet wilden horen. 

Bijzonder is ook dat er gesproken wordt van vrouwen die Hem gevolgd waren uit Galilea en 

Hem dienden. Ze hebben Jezus tot het laatst gediend. Matteüs noemt in dit verband twee 

Maria’s: Maria van Magdala (Jezus had haar bevrijd van zeven boze geesten, Zie Luc. 8:2). 

en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef (in Mar. 15:40: Jacobus de jongere en Joses) en 

ook de moeder van de zonen van Zebedeüs, Johannes en Jacobus (in Mar. 15:40 heet deze 

moeder Salome, waarschijnlijk is dit een zus van de moeder van Jezus). 

 

In Joh. 19:25 worden vier vrouwen genoemd die bij het kruis staan: Zijn eigen moeder Maria, 

de zus van zijn moeder (Salome in Mar. 15:40), Maria van Klopas (de moeder van Jacobus en 

Jozef in Mat. 27:56) en Maria van Magdala. 

 

103.9 De parallelteksten in Mar. 15:21-41, Luc. 23:26-49 en Joh. 
19:17-37 

 

De parallelteksten zijn in het voorgaande al voldoende ter sprake gekomen. Het gedeelte uit 

Joh. 19:31-37 vinden we niet bij de andere evangelisten en daarom wordt dit hier apart 

behandeld. 

 

In vers 31 is weer sprake van de Voorbereiding evenals in 19:14. We hebben hier weer 

dezelfde problematiek: Is het nu donderdag of vrijdag? We verwezen daar al naar 95.0 waar 

het boek van Wake Up wordt aangehaald. Het meest voor de hand ligt om hier uit te gaan van 

de vrijdag omdat het de volgende dag sabbat is. De dag wordt groot genoemd omdat het een 
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sabbat is in de week van het Pascha. Volgens het boek Wake Up 7 gaat het echter om de 

zogenaamde ‘hoogsabbat’, dat is niet de gewone sabbat, maar de start van het Feest der 

Ongezuurde broden. De gewone sabbat was de dag daarna en in dat geval zou de 

Voorbereiding uit vers 31 zich afspelen op donderdag. We laten hier ook in het midden wat 

juist is. In ieder geval mochten er op (hoog)sabbat geen lichamen aan het kruis blijven. 

 

Volgens Joods gebruik moest de gekruisigde als hij gestorven was diezelfde dag nog 

begraven worden. Om er zeker van te zijn dat een gekruisigde echt gestorven was werden dan 

de ledematen verbrijzeld. De soldaten deden dat inderdaad bij beide misdadigers, maar niet bij 

Jezus, zij zagen dat Hij al gestorven was. Om er blijkbaar helemaal zeker van te zijn dat Hij 

echt gestorven is steekt een soldaat een speer in de zij en direct komt er water en bloed uit. Dit 

is het onweerlegbare bewijs en blijkbaar is Johannes zelf hier ooggetuige van geweest. 

Johannes zegt nu eigenlijk tegen zijn lezers: Geloof nu toch want er zijn nu twee 

schriftwoorden aan Hem vervuld namelijk Ps. 34:21 en ook Zach. 12:10. De eerste tekst staat 

in de context van Gods bescherming van de rechtvaardige, maar heeft in zijn profetische 

betekenis betrekking op Jezus.  In letterlijke zin werd geen been van Hem verbrijzeld, maar 

ook niet in de zin van Zijn betekenis als het volmaakte Paaslam (Ex. 12:46, Num. 9:12). De 

tekst uit Zacharia staat in de context van het herstel van Israël. Zoals de soldaat of soldaten 

letterlijk zagen op Jezus die een speer in de zij had gekregen, zo zal ook Israël bij de 

wederkomst Zijn Messias zien die ze eeuwenlang niet hebben willen erkennen. 
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104. Mat. 27:57-27:66 De begrafenis van Jezus 
 

104.0 Inleiding 

 

Alle evangelisten besteden aandacht aan Jozef  van Arimatea. Hij was rijk en hij was een 

discipel van Jezus geworden (Mat. 27:57). Marcus vermeldt dat  hij een aanzienlijk lid van de 

Raad (Sanhedrin) was en ook het Koninkrijk Gods verwachtte (Mar. 15:43). Lucas noemt 

hem een raadsheer die goed en rechtvaardig was en niet had ingestemd met de beslissingen 

van het Sanhedrin (Luc. 23:51). Johannes noemt dat hij een verborgen discipel was uit vrees 

voor de Joden (Joh. 19:38). Arimetea was een stad der Joden (Luc. 23:51) en lag dus in Judea 

(ongeveer 8 km ten noordwesten van Jeruzalem). Jezus had dus ook daar discipelen, zelfs uit 

het Sanhedrin. 

 

104.1 Pilatus 

 

Jozef vraagt nu toestemming aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen begraven. Men 

moet hierbij bedenken dat de Joden twee avonden kenden 1. De eerste viel samen met het 

begin van de schemering (ongeveer 15 uur) en de tweede als het helemaal donker was 

(ongeveer 18 uur). Jozef is in die tussentijd bij Pilatus geweest en heeft toestemming 

gekregen om het lichaam te begraven. Zijn belangrijke positie zal bijgedragen hebben tot het 

verkrijgen van die toestemming. Volgens de Joodse wet mocht een dood lichaam niet aan het 

hout blijven hangen (Deut. 21:23). Marcus is hier wat uitvoeriger en noemt ook de verbazing 

van Pilatus over het feit dat Hij al gestorven was. Hij heeft de bevestiging van de hoofdman 

nodig om zekerheid te krijgen. 

 

Jozef wikkelt het lichaam nu in zuiver linnen en Johannes beschrijft dat ook Nikodemus (uit 

Joh. 3) hierbij betrokken is. Hij neemt een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd 

pond (34 kg), een zeer kostbare hoeveelheid en wordt ook bij het linnen gevoegd. 

 

104.2 Een nieuw graf dat bewaakt wordt 

 

Jezus krijgt een nieuw graf (eigendom van Jozef, Mat. 27:60) in een hof, vlakbij de plaats 

waar Hij gekruisigd werd. Hij moest voor de volgende dag begraven worden en omdat het 

graf dichtbij is, kan het ook snel gebeuren. Jezus is nu bij de rijke in Zijn dood (Jes. 53:9). De 

twee Maria’s (Mat. 27:61 en Mar. 15:17) zijn er blijkbaar ook bij betrokken. Zij gaan nu naar 

huis om mirre en specerijen gereed te maken (Luc. 23:56). 

Het gedeelte 62-66 vinden we alleen bij Matteüs. Het lijkt er op dat de vijanden van Jezus 

gehoord hebben van Zijn begrafenis. Naar de mens gesproken zijn ze terecht bang want Jezus 

heeft meer dan eens gezegd dat Hij zou opstaan uit de doden, hoewel dat niet erg begrepen 

werd door de discipelen. Het lijkt me dat de Farizeeën en overpriesters dit ook niet werkelijk 

geloofden, maar wel rekening hielden met een scenario zoals genoemd in vers 64.   

Pilatus gaat op hun verzoek in en geeft een wacht mee en laat het graf verzegelen. Dit 

gebeurde door een over de steen getrokken draad die met een zegel aan de steen bevestigd 

werd 2. 
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104.3 De parallelteksten Mar. 15:42-47, Luc. 23:50-56 en Joh. 19:38-
42 

In het voorgaande is dit al voldoende ter sprake gekomen. 

 

 

Verwijzingen 
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105. Mat. 28:01-28:08 De opstanding 
 

105.0 Inleiding 

 

De vier evangelisten verhalen allen van de opstanding van de Heer Jezus. Hun getuigenissen 

vullen elkaar aan. Echte tegenstrijdigheden zijn niet te ontdekken, al kost het wel enige 

moeite om uit de verschillende verhalen het meest waarschijnlijke verloop van de 

gebeurtenissen te reconstrueren. 

 

105.1 Naar het graf 

 

Op de vroege zondagmorgen (het is nog donker, Joh. 18:1) gaan de vrouwen naar het graf, 

ongetwijfeld met de bedoeling om te rouwen. Het zijn Maria van Magdala en Maria de 

moeder van Jakobus (Mar. 16:1). Marcus noemt ook nog Salome, terwijl Lucas ook nog 

Johanna noemt (de vrouw van Chusas uit Luc. 8:3). Johannes noemt alleen Maria van 

Magdala (waarschijnlijk met het oog op de verzen 11 tot en met 13). Marcus en Lucas 

vermelden nog dat ze met specerijen kwamen om Hem te gaan zalven (Mar. 16:1). 

 

105.2 De aardbeving 

 

De aardbeving door de schrikwekkende engel en het bezwijmen van de bewakers door vrees 

en het afwentelen van de steen wordt alleen door Matteüs vermeld. Mogelijk hebben de 

vrouwen onderweg iets van de aardbeving gemerkt, Maar hoe dan ook, toen ze aankwamen, 

vonden ze de steen afgewenteld (Luc. 24:2). Ze moeten ook de bezwijmde bewakers gezien 

hebben, maar daarover vinden we niets terug in de tekst. We lezen ook niet dat de engel de 

steen afwentelde om Jezus uit het graf te laten komen. Als dat het geval was dan had Matteüs 

dat zeker vermeld. Nee, Jezus stond op uit de dood met een opstandingslichaam. Zo’n 

lichaam kan niet meer door materie beperkt worden tot een bepaalde ruimte (Joh. 20:19). De 

steen werd afgewenteld om te laten zien (aan Petrus en Johannes en de vrouwen) dat de 

opstanding werkelijk had plaatsgehad. 

 

105.3 Petrus en Johannes 

 

Dat Petrus en Johannes bij het graf komen wordt alleen door Johannes vermeld terwijl Lucas 

het alleen voor Petrus aangeeft. Wat is er gebeurd? 

 

De vrouwen vragen zich af hoe de steen van het graf afgewenteld zal worden (Mar. 16:3), 

maar ontdekken, als ze bij het graf aankomen, dat de steen al afgewenteld is (Mar. 16:4, Luk. 

24:2). Ze gaan het graf binnen en hebben een ontmoeting met engelen (Mat. 24:5, Mar. 16:5, 

Luk. 24:4). Deze engelen vertellen de vrouwen dat Jezus is opgewekt en dat ze dit aan de 

discipelen moeten gaan vertellen. Ontsteld, en met vrees en blijdschap, vluchten ze weg van 

het graf (Mat. 28:8, Mar. 16:8). Hun boodschap wordt echter niet geloofd (Luk. 24:11), maar 

Petrus en Johannes gaan, na de ontmoeting met Maria van Magdala op onderzoek uit (Joh. 

20:2).  
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Hoe die ontmoeting heeft plaatsgehad is niet duidelijk. Waren Petrus en Johannes bij de 

andere discipelen aanwezig toen de vrouwen hen het  ‘onwaarschijnlijke’ kwamen melden of 

heeft Maria hen apart ontmoet? Dat laatste lijkt het meest waarschijnlijk (Joh. 24:2). Ook is 

niet duidelijk waarom Maria bij het graf blijft wenen omdat haar Heer ‘weg’ is (Joh. 24:11). 

Heeft ze dan iets gemist van het eerdere getuigenis van de engelen? Het is niet duidelijk. 

 

Petrus en Johannes overtuigen zich ervan dat de opstanding werkelijk heeft plaatsgehad (Joh. 

20:3-8). Het feit dat de windsels nog aanwezig zijn en het ordelijk opgerold zijn van de 

zweetdoek op een andere plaats overtuigt hen ervan dat er geen sprake geweest is van grafroof 

en dat de opstanding werkelijkheid is. Als ze de Schrift (het OT) hadden gekend dan was deze 

overtuiging er al eerder geweest. Johannes vermeldt hier geen schriftplaatsen, maar we 

zouden kunnen denken aan bijvoorbeeld: 

 

Jes. 53:10  Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer 

hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven 

hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 

 

De Heer Jezus heeft trouwens zelf ook meerdere keren gezegd dat Hij zou opstaan uit de 

doden (Mat. 16:21, 17:9, 17:23 etc.) 

 

105.4 De vrouwen en de engel 

 

Het zijn de vrouwen die in (of buiten) het graf aangesproken worden door engelen. Bij 

Matteüs en Marcus gaat het om één engel, terwijl het bij Lukas en Johannes gaat om twee 

engelen. In alle gevallen zijn de engelen in het graf, met de mogelijke uitzondering van 

Matteüs want daar zit de engel op de steen (of is deze later ook in het graf gegaan?). Mogelijk 

is dat Matteüs en Marcus alleen de leidende engel noemen die het woord voert. 

 

Belangrijker is de boodschap van de engelen. De vrouwen hadden het één en ander kunnen 

weten: ‘gelijk Hij gezegd heeft’ (Mat. 16:5, Mar. 16:7) en ‘Herinnert u’ (Luk. 16:6). 

Bijzonder is ook dat in Mar. 16:7 wordt gesproken over ‘zijn discipelen en Petrus’. De 

bedoeling is om Petrus er van te verzekeren dat Hij niet verworpen is door Jezus 1. Maria van 

Magdala is achtergebleven bij het graf terwijl de discipelen (Petrus en Johannes) naar huis 

zijn gegaan (Joh. 20:10,11). Zij ziet nu, terwijl ze huilt, twee engelen zitten die aan haar 

vragen waarom ze huilt. Ze meent dat Jezus weggenomen is (nogmaals: wat heeft ze de eerste 

keer gemist?) en ze weet niet waar Zijn lichaam nu is. 

 

105.5 De parallelteksten in Mar. 16:1-8, Luc. 24:1-12 en Joh. 20:1-13 

 

De parallelteksten zijn in het voorgaande al voldoende behandeld. Het is toch wel heel 

bijzonder dat de discipelen (en ook de vrouwen) tijdens de bediening van de Heer Jezus 

meerdere keren hoorden dat Hij zou worden opgewekt en dat ze het toch maar moeilijk 

konden geloven toen het ook gebeurde. Het is des te meer bijzonder omdat het ook al in de 

Schrift aangekondigd was. 
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106. Mat. 28:09-28:15 De grote leugen 
 

106.0 Inleiding 

 

De vrouwen gaan op weg om het goede nieuws aan de discipelen te Jeruzalem bekend te 

maken en onderweg ontmoeten ze Jezus. Het is een hartelijke en heilige ontmoeting. 

 

Het lijkt me dat de ontmoeting met Maria Magdalena bij het graf hieraan vooraf is gegaan 

(Mar. 16:9, Joh. 20:13). Haar boodschap bij de discipelen wordt echter niet geloofd (Mar. 

16:11) 

 

De (andere) vrouwen krijgen nu van Jezus de opdracht om Zijn broeders (discipelen en 

mogelijk andere gelovigen) aan te zeggen dat ze naar Galilea moeten gaan om Hem daar te 

zien (een herhaling van de boodschap van de engelen). Toch zijn er in ieder geval nog twee 

eerdere verschijningen van Jezus aan de discipelen geweest voordat ze naar Galilea gegaan 

zijn (Joh. 20:19-29). Ze zullen trouwens ook niet meteen op reis zijn gegaan, de schrik voor 

de Joden zat er mogelijk nog goed in. Merk op dat het ook niet echt tegenstrijdig met wat er 

beloofd wordt. Dat zou anders zijn als er gezegd was  ‘voor het eerst weer zien’. 

 

106.1 De grote leugen 

 

Het gedeelte over de leugen van de Joodse Raad vinden we alleen bij Matteüs. 

 

Het nieuws over de gebeurtenissen bij het graf bereikt inmiddels de overpriesters door enigen 

van de wacht. Wat zullen de soldaten verteld hebben? Hoe dan ook, er is de vergadering veel 

aan gelegen om de waarheid te verdraaien en ze hebben er veel geld voor over en ook nog een 

moeilijke confrontatie met Pilatus (die blijkbaar aardig beïnvloedbaar is).  

 

Hoe zullen de overpriesters en de oudsten verder hebben geleefd met deze leugen? Geestelijke 

leidslieden die bewust meewerken aan een leugen! Hoe zullen ze dat met hun vermeende 

vroomheid gecombineerd hebben? De duivel is er blijkbaar alles aan gelegen om de 

lichamelijke opstanding van de Heer Jezus te loochenen. 

 

Ook de soldaten zullen een kras op hun geweten gekregen hebben. Ook zij doen mee met de 

leugen en laten zich ook nog eens omkopen! Maar het bovennatuurlijke van de gebeurtenissen 

zal altijd in hun geheugen gegrifd blijven terwijl ze de implicaties daarvan niet hebben 

aanvaard. Zijn ze ooit tot berouw gekomen? Het is niet bekend. 

 

106.2 De parallelteksten in Mar. 16:9-11 en Joh. 20:14-18 

 

De parallelgedeelten zijn al voldoende ter sprake gekomen, maar we geven toch nog enige 

aandacht aan het gedeelte in Joh. 20. Maria Magdalena is namelijk de eerste mens die Jezus 

ontmoet na zijn opstanding (Mar. 16:9). Jezus had haar eerder bevrijd van zeven boze geesten 

(Luk. 8:2, Mar. 16:9). Dat zal op zich al een hele verandering voor haar geweest zijn en ze is 

daarna de Here Jezus ook trouw gebleven.  
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Ze behoorde tot de vrouwen die Jezus gevolgd waren uit Galilea om Hem te dienen en stond 

in de buurt van het kruis (Mat. 27:55) en rouwde bij Zijn graf (Mat. 27:61). Ze kocht samen 

met Maria, de moeder van Jakobus en Salome specerijen om Hem te gaan zalven (Mar. 16:1) 

en het lijkt zeer waarschijnlijk dat ook zij de boodschap van de engelen gehoord heeft (Mat. 

28:5-7). Zij is Petrus gaan halen die samen met haar en Johannes naar het graf zijn gegaan 

(Joh. 20:2-10) en daarna, terwijl Petrus en Johannes weer weg waren, bleef ze huilend staan 

dicht bij het graf (Joh. 20:11). Dan is er de ontmoeting met de twee engelen in het graf en dan 

volgt de ontmoeting met de opgestane Heer Jezus, van wie ze eerst meent dat het de tuinman 

is. De ‘tuinman’ stelt haar dezelfde vraag als de engelen (van deze engelen is ze blijkbaar niet 

bijzonder onder de indruk). Pas als Hij haar eigen naam noemt herkent ze Hem en spreekt 

Hem aan met ‘Rabboeni’ (Hebreeuws voor Meester, Joh. 20:16). 

 

Blijkbaar klampt ze nu de Heer Jezus op de een of andere manier aan en het lijkt alsof ze Hem  

wel bij zich wel houden. Het volgende vers, vers 17, roept vragen op, in het bijzonder omdat 

er staat: ‘want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader’. Mogelijk wil de Heer twee dingen 

zeggen: 

 

 Laten we niet teveel tijd besteden aan de onderlinge ontmoeting, mijn broeders 

moeten nu snel het goede nieuws horen 1. 

 Het is nu nog niet de tijd voor een definitieve hereniging. Die zal er pas zijn als Ik 

bij de Vader ben geweest en terugkom (Joh. 14:3,1Tes. 4:17b). 

 

Ook wordt weleens gesuggereerd dat de Heer Jezus ook voor Zijn hemelvaart al eens 

opgevaren zou zijn tot Zijn Vader, bijvoorbeeld toen Hij met Zijn eigen bloed het heiligdom 

binnenging (Heb. 9:12). Dit zou gebeurd kunnen zijn na Zijn verblijf in het dodenrijk (1 Pet. 

3:19) maar nog voor Zijn lichamelijke opstanding. Met een opstandingslichaam lijkt trouwens 

de afstand tussen aarde en hemel geen probleem.  

 

Verder valt op dat de Heer Jezus nu spreekt over mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw 

God. Hij identificeert zich hier heel duidelijk met degenen die Hem toebehoren (Mijn 

broeders). De vraag is of de relatie met hen nu anders is dan voor Zijn offer. In zekere zin 

wel, want nu heeft hij Zijn eigen bloed ook voor hen gegeven. Tegelijk moeten we opmerken 

dat de discipelen hun God ook al eerder konden aanspreken met ‘Vader’. De Heer Jezus heeft 

hen dat zelf geleerd (Denk aan het gebed ‘Onze Vader’, Mat. 6:9). Verder noemde Hij 

degenen die Gods wil doen wilden ook al ‘broeders’ (Mat. 12:49).  

 

Maria van Magdala heeft met haar boodschap bij de discipelen geen succes. Zij geloofden 

haar eenvoudig niet (Mar. 16:11). Petrus en Johannes zijn mogelijk uitgezonderd. 

 

 
Verwijzingen 

 
1. Tyndall Bible Commentaries, Logos 6 Bible Software 
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107. Luc. 24:13-24:49 Verschijningen van Jezus 
 
 

107.0 Inleiding 

 

De Heer Jezus verscheen na Zijn opstanding het eerste aan Maria Magdalena en even later 

ook aan andere vrouwen. Later verscheen Hij ook aan de discipelen en de eerste verschijning 

is opgetekend door Lucas, hoewel Marcus er ook een paar woorden aan wijdt (Mar. 16:12 en 

13). Omdat de Heer Jezus nu een opstandingslichaam heeft kan Hij zo maar ergens 

verschijnen en ook weer verdwijnen. 

 

Vers 13 begint met: twee van hen. Naar ik aanneem wordt hier bedoeld: twee uit de ruimere 

kring van de discipelen. Ze waren op weg naar Emmaüs, een dorp (volgens sommigen) op 

ongeveer 11 km afstand van Jeruzalem. Dat is dus ruim twee uur lopen. In die tijd kun je aardige 

gesprekken met elkaar voeren. In vers 14 staat dat ze met elkaar spraken over al wat er 

voorgevallen was. En dat was nogal wat. Ze spraken over Jezus, die enkele dagen geleden nog 

ter dood was gebracht op het kruis van Golgotha. Maar het gesprek ging, naar ik aanneem, 

vooral over dat vreemde gerucht dat enige vrouwen uit hun midden verspreid hadden over dat 

lege graf en de verschijning van engelen die zeiden dat Hij leeft. Het is natuurlijk ook niet een 

alledaags verhaal. Ook heden ten dage is het zo dat bijzondere nieuwsberichten mensen 

dagenlang gespreksstof geven. Het is dus niet zo verwonderlijk dat deze twee er graag over 

spraken. Het was ook een vorm van verwerking van verdriet  

 

107.2 Jezus komt zelf bij hen 

 

Opeens is dan de Heer Jezus daar. Heel bijzonder eigenlijk. Het lijkt wel of Hij zomaar 

verschijnt. Ik denk ook dat dit zo is. De Heer Jezus heeft na Zijn opstanding een 

opstandingslichaam en dat is niet meer aan de gewone beperkingen van een menselijk lichaam 

onderworpen zoals wij dat nu hebben. Ook wij ontvangen een opstandingslichaam bij de 

wederkomst van de Heer Jezus. 

De Heer voegt zich gewoon bij het gesprek en ze hebben niet eens door dat Hij het is want hun 

ogen waren bevangen. 

 

Ik denk dat de Heer Jezus dat ook nu kan doen. U kent misschien wel dat bordje dat sommigen 

in hun huis hebben opgehangen: 

 

Jezus Christus zij het Hoofd van dit huis 

de onzichtbare Gast bij iedere maaltijd, 

de stille toehoorder bij elk gesprek.    
 

Het gaat me om dit laatste. Jezus Christus zij de stille toehoorder bij elk gesprek. Het staat er in 

de vorm van een wens! Willen we dat ook graag? Zijn onze gesprekken zodanig dat de Heer 

Zich er graag onzichtbaar bijvoegt? Het antwoord is aan u en aan mij! In Matth. 18:20 staat: 

 

Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. 
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Soms merk je in gesprekken dat de geestelijke atmosfeer verandert en dat er een stille toehoorder 

aanwezig is. Iemand schreef eens: Christ waits to be wanted. De Heer Jezus wacht erop dat Hij 

gewenst is. Waar Hij centraal staat daar komt Hij. Ook nu, we dienen een levende Heer. 

 

107.3 Wij echter leefden in de hoop 

 

De Heer Jezus toont zich hier de nieuwsgierige toehoorder en laat, hoewel Hij natuurlijk alles 

weet, de twee discipelen zelf vertellen wat er aan de hand is! Je zou bijna zeggen dat de Heer 

Jezus een spelletje met ze speelt. In ieder geval zit er iets van goddelijke humor in.  

Op een gegeven moment zeggen de discipelen: 

 

Wij echter leefden in de hoop………………. 

 

Als je het zo zegt dan geef je daarmee aan dat je teleurgesteld bent. Je had een bepaalde 

verwachting en die verwachting is de bodem in geslagen. Hoop doet leven zeggen we en dat is 

ook zo! Mensen die alle hoop verloren hebben, die om het zo is te zeggen, hopeloos zijn, zijn 

moeilijk te helpen. In het pastoraat is het belangrijk dat je mensen hoop geeft. Hoop dat ze met 

God de moeilijkheden kunnen overwinnen. Maar deze discipelen hebben hun hoop verloren.  

Het is ook opvallend dat ze op weg zijn naar Emmaüs. Uit Jeruzalem richting Emmaüs. Weg van 

de kring van de discipelen. Blijkbaar verwachtten ze ook daar geen steun meer. Zoiets doen 

discipelen die alle hoop verloren hebben. Niets meer te zoeken, daar in Jeruzalem.  

 

Helaas zie je tegenwoordig ook mensen uit Jeruzalem richting Emmaüs gaan. Dat bedoel ik 

natuurlijk niet letterlijk. Gelovigen die teleurgesteld zijn in gemeenten, voorgangers, oudsten en 

andere gelovigen. Ik had gedacht dat….en vult u zelf maar verder in (geef zelf zo nodig 

voorbeelden). En met somber gelaat en soms ook verbitterd vertrekken ze richting Emmaüs, weg 

uit de kring van gelovigen. Natuurlijk is dit niet Gods oplossing voor zulke problemen maar het 

gebeurt wel! Maar…laten we eens kijken naar deze discipelen, waar hadden ze eigenlijk hun 

hoop op gevestigd? Laten we het nog maar eens lezen: 

 

Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou…. 

 

Daar was blijkbaar hun hoop primair op gericht geweest: Een politieke Messias! Ze hadden 

gehoopt dat deze Jezus, een profeet, machtig in werk en woord voor God en het ganse volk hen 

verlossen zou van de vijand. Nu moet ik er echter ook meteen bij zeggen dat hun hoop niet 

ongegrond was. Verschillende oudtestamentische profetieën wijzen inderdaad op een toekomstig 

herstel van het oude volk Israël. Lees bijvoorbeeld Jesaja 60 tot en met 62 maar eens door. 

Mogelijk hebben de Emmaüsgangers dit gedeelte uit het OT (in die tijd was er nog niets anders) 

ook gekend. Natuurlijk gaat dat herstel niet buiten de Heer Jezus om, Hij is en blijft de enige weg 

tot behoudenis voor Jood en heiden. Maar toch…hun hoop was niet ongegrond. Alleen het was, 

nog niet de tijd.  

 

Ook wij kunnen weleens teleurgesteld raken in de Heer omdat Hij niet voldoet aan onze 

verwachtingen. We hadden zo gehoopt dat de Heer dit of dat zou doen en…het gebeurde niet. Ik 

dacht dat God van me hield en nu gebeurt mij dit of dat!   

 

107.4 De Heer Jezus wijst terug naar de Schrift 
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Hoe gaat de Heer verder met deze Emmaüsgangers om? Ze weten nog steeds niet dat het de Heer 

Jezus is! Hij begint met een ´compliment´: 

 

25  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de 

profeten gesproken hebben! 

26  Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 

 

Ziet u hoe Hij ze noemt: Onverstandigen en tragen van hart…Ze zullen ongetwijfeld de 

bijbelgedeelten gelezen hebben over het lijden van de Messias en dan denk ik in het bijzonder 

aan Jes. 53 over het lijden van de Messias. Maar het was nog nooit echt tot hun hart 

doorgedrongen. De Heer Jezus noemt ze dan ook: tragen van hart. Het woord van God moet niet 

alleen in je hoofd blijven zo van: ik weet dat het daar staat. Het moet in je hart komen! 

 

Lukas 11:28  Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. 

 

Bewaren doe je niet alleen met je hoofd maar vooral ook met je hart. 

 

Luk. 2:51: En zijn moeder (Maria) bewaarde al deze woorden in haar hart. 

 

Dat is de plaats waar we Gods woord moeten bewaren! Daar zijn de uitgangen des levens! 

 

De Emmaüsgangers waren traag van hart geworden als het om het horen van het Woord van God 

ging en het resultaat was in feite: dwaling en teleurstelling! Ze gingen weer terug naar Emmaüs! 

Gelukkig kwamen ze Jezus tegen of beter gezegd: Jezus zocht hen op! 

 

107.5 Jezus gaat spreken in hun omstandigheden 

 

En als Jezus gaat spreken dan veranderen er dingen! Even later zullen ze tot elkaar zeggen:  

 

Lukas 24:32: Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de 

Schriften opende? 

 

Als Jezus tot ons gaat spreken in onze omstandigheden, in onze teleurstellingen (want dan krijgt 

Hij vaak de kans) dan kunnen er dingen gaan veranderen! Niet meteen de omstandigheden maar 

wel dingen in ons hart! Dan kan er nieuwe hoop komen in een teleurgesteld hart! Zo was het in 

ieder geval bij de Emmaüsgangers. Jezus sprak tot hen in hun teleurstelling en hun hart ging 

weer branden! Op dat moment hadden ze nog niet eens in de gaten dat het de Heer Jezus was! Ze 

ontmoetten weer de Christus der Schriften en ze moeten gevoeld hebben: Dit is echt, dit is de 

waarheid. Hun valse Messiasverwachting lag in duigen en in plaats daarvan kwam de 

ontmoeting met de levende Heer! Ik kan me voorstellen dat ze graag willen dat Hij bij hen blijft 

(ook al weten ze nog steeds niet dat ze met Hem te maken hebben). Natuurlijk, de oosterse 

gastvrijheid speelt hier ook een rol en de avond was reeds gedaald. Maar ik stel me zo voor dat 

ze ook tegen elkaar gezegd hebben: Wat deze man ons te vertellen heeft, doet ons zo goed laat 

Hij alsjeblieft nog een tijdje bij ons blijven! Ze moeten ervaren hebben dat de woorden die Hij 

sprak geest en leven waren. 

 

Maar nu moeten we ons afvragen. Had de teleurstelling van de Emmaüsgangers voorkomen 

kunnen worden? Ik geloof dat we deze vraag rustig bevestigend mogen beantwoorden. Als ze 

hun (toenmalige) Bijbel beter gekend en begrepen hadden dan was deze teleurstelling hun 
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bespaard gebleven.  

Trouwens, wanneer wordt Jezus door de Emmaüsgangers pas herkend? Bij het breken van het 

brood! Toen gingen hun ogen open! Waarom toen? Je zou natuurlijk kunnen zeggen: Toen 

werden de littekens in Zijn handen zichtbaar voor hen! Maar persoonlijk heb ik toch de indruk 

dat er een diepere betekenis is!  

Het lijkt wel of de Heer iets met maaltijden heeft! Hij stelde zelf het avondmaal in tot Zijn 

gedachtenis. In Opb. 3:20 zegt Hij dat Hij maaltijd wil houden met een ieder die hem binnenlaat. 

Ook David ervoer al dat God voor hem een dis aanrichtte (voor de ogen van wie mij benauwen). 

In het Midden Oosten was en is een maaltijd een veel intiemere aangelegenheid als bij ons. Het 

lijkt wel of de Heer Jezus juist deze gelegenheden gebruikt om Zich aan Zijn discipelen te 

openbaren. Juist in de intieme relatie met Hem wil Hij Zich aan ons openbaren! 

 

Nadat Hij herkend was verdween Hij uit hun midden. Wat jammer, maar even later zou Hij weer 

aan hen verschijnen bij de grotere groep van discipelen te Jeruzalem. En wat was het resultaat 

voor de Emmaüsgangers? Vers 33 zegt: 

 

En zij stonden op en keerden terzelfder tijd terug naar Jeruzalem…………  

 

Nu gaan ze de goede kant weer op! Niet meer weg van de kring van de discipelen! De 

teleurstelling heeft plaatsgemaakt voor blijdschap! Ze hebben de levende opgestane Heer 

ontmoet! 

 

107.6 Jezus komt in hun midden 

 

Uit Mar. 16:13 weten we dat de boodschap aan de elven niet echt geloofd wordt. Welke 

boodschap? Dat de Emmaüsgangers Jezus herkend hadden en dat de Heer Jezus ook aan 

Simon was verschenen. Deze verschijning aan Simon heeft volgens 1 Kor. 15:5 nog 

plaatsgevonden voordat Hij aan de ‘twaalven’ verscheen. Behalve in 1 Kor. 15:5 wordt deze 

verschijning verder nergens anders vermeld. De veronderstelling is dat de Heer apart aan 

Simon is verschenen om hem te overtuigen van Zijn vergevende liefde. 

 

Terwijl ze hierover nog discussiëren, komt Jezus zelf in hun midden (Hij kan nu ‘zomaar’ 

binnenkomen). De discipelen menen echter een geest te aanschouwen en ze zijn zeer ontzet. 

Hij doet nu drie zaken om de discipelen te overtuigen dat Hij het echt is: 

 

 Hij overtuigt hen dat Hij echt een fysiek lichaam heeft en geen geest is (39,40). 

 

 Nadat ze dit van blijdschap nog niet kunnen geloven vraagt Hij van hen iets te eten en 

eet het voor hun ogen op (41,42,43) 

 

 Hij herinnert hen aan de woorden die Hij tot het sprak voor Zijn opstanding en opent 

hun verstand (44,45) .  

 

107.7 Jezus opent hun verstand 

 

Een heel opvallende uitspraak: Hij opende hun verstand zo dat zij de Schriften begrepen (45). 

Ook bij de Emmaüsgangers is sprake van ‘openen’: 
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Luc. 24:31  En hun ogen werden geopend………………………. 

 

Luc. 24:32 ….en ons de Schriften opende. 

 

Het lijkt me, dat in al deze gevallen er sprake is van een bovennatuurlijk ingrijpen. Het laatste 

is mogelijk het meest aansprekend: ‘íneens’ begrepen ze de Schriften. Welke Schriften? 

Waarschijnlijk is heel het OT (met de relevante passages) bedoeld maar het is ook mogelijk 

dat met de psalmen letterlijk het boek der Psalmen bedoeld is omdat dit boek Messiaanse 

profetieën bevat 1, bijvoorbeeld Ps. 2 en Ps. 110. 

 

De vraag is ook waar vers 46 en 47 in het OT geschreven staan. We zullen hier voorbeelden 

van geven (er zijn er veel meer): 

 

 de Christus moest lijden 

 

Het meest bekende gedeelte is wel Jes. 53:1-12. We nemen hier één tekst uit: 

 

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 

geworden. 

 

 opstaan uit de doden 

 

Een veel aangehaalde tekst is in dit verband: 

 

Ps. 16:10  want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot 

de groeve zien. 

 

Petrus haalt deze tekst aan in zijn pinksterpreek (en ook Paulus in Hand. 13:35) . Er staat: 

 

Hand. 2:25  Want David zegt van Hem (dat is Jezus): Ik zag de Here te allen tijde voor mij; 

want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou. 

26  Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een 

schuilplaats vinden in hope, 

27  omdat Gij mijn ziel niet aan het dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen 

zien. 

 

 ten derde dage 

 

Er is geen directe tekst in het OT over de opstanding van Christus op de derde dag, maar er 

zijn wel een aantal ‘derde-dag-teksten’ die op een indirecte wijze daarop betrekking hebben. 

De meest bekende is: 

 

Jona 1:17  En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het 

ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. 

 

De Heer Jezus zegt in dit verband: 

 

Mat. 12:40  Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, 

zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten. 
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   prediking bekering tot vergeving der zonden aan alle volken 

 

Jes. 49:6  Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen 

van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israel terug te brengen; Ik stel u tot een 

licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde. 

 

Hier spreekt de Vader tot de Zoon (de Zoon is de tweede knecht des HEREN). Hij was 

gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls (Mat. 15:24) maar Zijn heil zou ook de 

heidenen bereiken (Kol. 1:27). 

 

In Hand. 13:47 haalt Paulus ook deze tekst aan (hij betrekt de tekst op henzelf): 

 

47  Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij 

tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. 

 

De discipelen zijn getuigen van deze dingen (het lijden, de dood en de opstanding van de 

Heer Jezus), maar ze worden ook aan het werk gezet als evangelisten. Ze moeten echter 

wachten en in de stad blijven totdat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. 

 

107.8 De parallelteksten in Mar. 16:12-14 en Joh. 20:19-31 

 

Marcus en in het bijzonder Johannes geven nog extra informatie over de eerste verschijning 

van de Heer Jezus aan de discipelen. Marcus vermeldt nog, (Mar. 16:14), dat Jezus hen 

ongeloof en hardheid van hart verwijt omdat ze degenen niet geloofden die Hem gezien 

hadden (de Emmaüsgangers, Maria van Magdala en mogelijk nog andere vrouwen). Toch 

brengt Hij hen ook tweemaal de vredegroet (Joh. 20:20 en 21). De vredegroet zal hen goed 

hebben gedaan, want ze waren bevreesd voor de Joden (Joh. 20:19) en ook hadden ze Hem in 

de hof van Getsemane in de steek gelaten. Ook ontvangen ze nu hun zendingsopdracht, maar 

daarvoor is wel de bekrachtiging van de Heilige Geest nodig. Jezus maakt dit duidelijk door 

op hen te blazen en uit te spreken: Ontvangt (de) Heilige Geest.  

    

Het lijkt me niet dat hier sprake is van de doop in de Geest omdat Jezus in Luc. 20:49 zegt dat 

ze in de stad moeten blijven totdat ze bekleed worden met kracht uit de hoge. Mogelijk wil de 

Heer hen hier een ‘voorsmaak’ geven van wat hen te wachten staat als de Heilige Geest wordt 

uitgestort. We zouden nog kunnen denken aan het ontvangen van een bepaalde mate van de 

Geest maar daar zijn geen directe aanwijzingen voor. 

 

Opvallend is dat nu ook de mogelijkheid tot het vergeven maar ook het toerekenen van 

zonden aan de discipelen wordt toebedeeld. Nu behoort het zonden vergeven en het 

toerekenen van zonden aan God, maar hier wordt dit duidelijk gedelegeerd aan de discipelen 

die daar toen vergaderd waren. Over de hoofden van de discipelen wordt deze autoriteit ook 

gegeven aan de gemeente. Een ambtsdrager in de lokale gemeente kan in de naam van de 

Heer Jezus iemand zijn/haar zonden vergeven. Duidelijk is dat dit niet zomaar kan gebeuren, 

berouw zal noodzakelijk aanwezig moeten zijn en het geheel moet onder de leiding van de 

Heilige Geest staan. Het is ook niet voor niets dat Jezus toezegging van de Heilige Geest 

voorafgaat aan het delegeren van de genoemde autoriteit. 
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Het toerekenen van zonden kan ook door de gemeente gebeuren, Een voorbeeld hiervan 

vinden we in 1 Kor. 5:4 en 5. Hier wordt iemand die in zonde leeft aan satan overgeleverd tot 

verderf van zijn vlees, opdat hij uiteindelijk toch behouden zal blijven. In de praktijk zal dit 

doorgaans neerkomen op verwijdering uit de gemeente (waardoor Gods bescherming gemist 

wordt). Het spreekt vanzelf dat dit een uiterste tuchtprocedure is waarbij de leiding van de 

Heilige Geest zeker vereist is. Beoogd wordt het berouw van de betrokkene waardoor herstel 

mogelijk wordt. 

 

Een voorbeeld van een tuchtprocedure vindt men in Mat. 18:15-20. Het binden en ontbinden 

(18) kan in dit geval gezien worden als het toerekenen en het vergeven van zonden. 

 

Het volgende gedeelte, 24-29, is een mooi voorbeeld van de tegemoetkoming van Jezus aan 

het zwakke geloof van één van Zijn discipelen: Tomas (de andere naam is: Didymus en dat 

betekent tweeling. Tomas had dus waarschijnlijk een tweelingbroer). Tomas wordt één der 

twaalven genoemd hoewel er nog maar elf zijn, maar Johannes gebruikt toch nog de oude 

verzamelnaam. 

Bij de eerste verschijning is Tomas niet aanwezig geweest en toen de andere discipelen tegen 

hem zeiden dat ze de Here gezien hadden geloofde hij het niet. Hij zou zich slechts laten 

overtuigen als hij de tekenen der nagels zou zien en ook de genezen wonden kon voelen en 

ook moest hij de genezen wond in de zij kunnen voelen. Het alleen zien van de Heer zou dus 

onvoldoende zijn, het kon eens een ander zijn! 

 

De woorden van Tomas zijn ook door Jezus gehoord (hoe kan het ook anders?) en een week 

later (dat is op de achtste dag, de eerste dag wordt ook meegeteld) verschijnt Jezus weer te 

midden van de discipelen en weer met: Vrede zij u! Weer waren de deuren gesloten! Tomas 

krijgt nu de kans om zich te laten overtuigen en hoewel we niet weten of hij daadwerkelijk de 

handen en zij van de Heer Jezus betast heeft, is hij nu snel overtuigd en hij spreekt uit: Mijn 

Here en mijn God (Tomas erkent dus ook het God-zijn van Jezus). Dan volgt: 

 

20:29  Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet 

gezien hebben en toch geloven. 

 

Dit laatste is zeker ook een bemoediging voor ons allen!  

 

Vers 30 en 31 zou je kunnen aangeven als de eerste afsluiting van het evangelie van Johannes. 

Zowel het begin als het einde gaat over het God-zijn van Jezus: 

 

1:1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

 

20:28  Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God! 

 

Hier ’tussen‘ beschrijft Johannes zeven  tekenen die Hij voor de ogen van de discipelen heeft 

gedaan, maar hij zegt er gelijk bij dat er nog veel meer zijn die niet in dit boek zijn 

opgeschreven. Deze zijn echter opgeschreven met als doel: 

 

 dat u gelooft dat Jezus de lang verwachte Messias is 

 dat u gelooft dat Jezus de Zoon van God is 

 dat u door het geloof het leven hebt in Zijn Naam 
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Verwijzingen 

 

1. StudieBijbel, Luc. 24:27, https://online.studiebijbel.nl, aug. 2017 
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108. Mat. 28:16-28:20 De grote opdracht 
 

108.0 Inleiding 

 

Er zit in ieder geval enige tijd tussen 27:10 en 27:16. Uit Joh. 21:14 blijkt dat de Heer zich in 

ieder geval driemaal eerder aan de discipelen heeft vertoond na Zijn opstanding. 

 

Voor de volledigheid geven we hieronder een overzicht van de verschijningen van Jezus 1 : 

 

 

Verschenen aan Teksten Waar 

   

Maria Magdalena Joh. 20:11-18 Jeruzalem 

Vrouwen Mat. 28:9,10 Jeruzalem 

Emmaüsgangers Luc. 24:13-35 op weg naar Emmaüs 

Petrus Luc. 24:34, 1 Kor. 15:15 Jeruzalem 

discipelen zonder / met Thomas Joh. 20:19-29 Jeruzalem 

disc. Aan meer Tiberias Joh. 21:1-14 meer Tiberias 

disc. zendingsopdracht Mat. 28:16-20 berg Galilea 

vijfhonderd 1 Kor. 15:6 ? 

Jacobus 1 Kor. 15:7 ? 

disc. Olijfberg (hemelvaart) Hand. 1:4-11, Luc. 24:50 Olijfberg 

   

 

We weten ook niet of dit al de verschijningen zijn geweest. In Hand. 1:3 lezen we: 

 

….. aan wie Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig 

dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. 

 

Nu gaat het om de elf discipelen (Judas is afgevallen) die nu bij elkaar komen op de berg waar 

Jezus hen ontboden heeft. In Mat. 26:32 en 28:10 had Jezus al aangekondigd dat zij Hem in 

Galilea zouden zien. Hier in Galilea op de berg (welke is niet bekend) zouden ze hun 

zendingsopdracht ontvangen. Mogelijk heeft de Heer Jezus deze plaats gekozen omdat ook 

Zijn eigen bediening hier begon. 

 

108.1 De grote opdracht 

 

Opvallend is dat als Jezus verschijnt er toch nog discipelen zijn die twijfelen. Herkennen ze 

Hem niet goed na de eerdere verschijningen en moet Hij daarom naderbij komen, of is er nog 

een andere reden? Het is niet duidelijk. In ieder geval ontvangen ze nu hun grote opdracht. 

Maar daar gaat een duidelijke uitspraak aan vooraf: 

 

28:18 Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde 

 

Hij had al macht van de Vader ontvangen op aarde (zie bijv. Joh. 9:6 en 8) maar nu, na Zijn 

opstanding, heeft Hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde (zie ook Fil. 2:9 en 10). De 
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missie van de discipelen blijft nu ook niet beperkt tot de verloren schapen van het huis Israëls 

(Mat. 10:6, 15:24) maar strekt zich nu uit tot al de volken. Zonder de volledige autoriteit van 

de Heer Jezus zou zo’n missie geen kans hebben en zouden de machten der duisternis de 

verspreiding van het evangelie kunnen stopzetten . Hij belooft ook zijn voortdurende 

aanwezigheid met alle discipelen (van alle tijden) die zich op de één of andere manier met de 

grote opdracht bezighouden. 

 

De grote opdracht uitvoeren betekent: 

 

 discipelen maken  

 

 dopen van discipelen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

 

Een discipel (Gr.: ‘mathetes’) is een leerling. Men wordt een leerling van Jezus, dus we gaan 

doen wat Jezus deed (1 Joh. 2:6). Vanzelfsprekend gaat bekering hieraan vooraf. Discipelen 

worden gedoopt en gaan onderhouden alles wat Jezus Zijn discipelen bevolen heeft.  

 

Discipelen maken betekent dus vooral: hen leren te onderhouden alles wat Jezus bevolen 

heeft. Vers 19b kan dus , in zekere zin, gezien worden als een toelichting op ‘discipelen 

maken’. 

 

Het proces van discipelschap is van het grootste belang. Bekering, doop en vervulling met de 

Heilige Geest zijn alle heel belangrijk maar zijn toch ‘slechts’ een startpunt. Het moet 

gevolgd worden door een levenslang proces van discipelschap waarbij de betrokkene steeds 

meer op Jezus gaat lijken. 

 

Het ontbreken van zo’n discipelschapsproces kan fatale gevolgen hebben. Een pasbekeerde 

kan terugvallen en in het ergste geval de smalle weg voorgoed verlaten. 

 

108.2 De parallelteksten in Mar. 16:15-18 en Joh. 21:1-25 

 

Het gedeelte 15-18 in Marcus lijkt maar weinig op het vorige gedeelte uit Matteüs. Zeer 

waarschijnlijk heeft de Heer Jezus dit ook  bij een andere gelegenheid uitgesproken. De 

opdracht om uit te gaan is ook hier aanwezig evenals het noemen van de doop. Opvallend is 

dat de behoudenis verbonden wordt met geloof en doop hoewel er niet staat dat een 

ongedoopte niet behouden zou zijn.  

 

De Heer Jezus noemt hier ook de tekenen die de gelovigen zullen volgen (als ze betrokken 

zijn bij de grote opdracht). Genoemd worden: het uitdrijven van demonen, het genezen van 

zieken door handoplegging, tongentaal, het opnemen van slangen en het (onopzettelijk) 

drinken van vergif zonder schade te ondervinden. Ook is het bijzonder dat dit gedeelte over 

bijzondere tekenen direct volgt op het verwijt van ongeloof en hardheid van hart aan het adres 

van de discipelen door de Heer Jezus. 

Door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag  zijn de woorden van de Heer Jezus 

(natuurlijk) uitgekomen, de getuigenissen zijn zeer veelvuldig. Toch is het ook zo dat deze 

verzen vaak de aanleiding zijn geweest voor veel controversen en misverstanden onder 

gelovigen. Duidelijk is dat niet al deze tekenen elke gelovige altijd maar volgen. Zo geneest 

lang niet elke zieke door handoplegging en ook zijn er verhalen over dwaze experimenten met 
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giftige slangen met fatale afloop. Het onderwerp  ‘tekenen en wonderen’ is echter een studie 

apart. 

 

Joh. 21:1-25 is het tweede parallelgedeelte en het heeft betrekking op de verschijning van de 

Heer Jezus aan het meer van Tiberias. Het speelt zich nog af voor Mat. 28:16, zoals in 107.0 

al werd aangegeven. De Heer openbaart zich hier opnieuw aan Zijn discipelen. Vijf worden 

hier met name genoemd, zij behoren ook tot de apostelen. De andere twee komen mogelijk uit 

de ruimere kring van de discipelen. 

 

Simon Petrus neemt het besluit om weer te gaan vissen en de anderen volgen hem hierin (3). 

Ook hieruit blijkt, ondanks alles, zijn leiderschapskwaliteit. De discipelen moeten na de 

opstanding van Jezus weer in hun levensonderhoud gaan voorzien en vissen lijkt een 

vanzelfsprekende keuze. Petrus was oorspronkelijk ook een visser (Mar. 1:16) en het lijkt 

waarschijnlijk dat hij zijn boot en materialen nog op de één of andere manier nog in zijn bezit 

had. 

 

De visserij ’s-nachts loopt op een teleurstelling uit, er wordt niets gevangen (4). Een 

soortgelijke gebeurtenis heeft zich ongeveer drie jaar geleden afgespeeld aan het begin van de 

bediening van de Heer Jezus. De plaats was toen ook het meer van Tiberias (Luc. 5:1 ev.) en 

toen kwam er ook op aanwijzing van Jezus een zeer grote vangst. De geschiedenis lijkt zich 

nu te herhalen bij het begin van de handelingen van de apostelen. 

 

De Heer Jezus staat aan in de vroege ochtend aan de oever van het meer en hij vraagt de 

teleurgestelde vissers, die niet beseffen dat het de Here is, om enige toespijs (gebakken vis als 

aanvulling van de broodmaaltijd). Het antwoord is kortweg ‘neen’, ze hebben immers zelf 

niets gevangen. De ‘onbekende man’ geeft nu een aanwijzing om het net aan de rechterzijde 

van het schip uit te zetten en het resultaat is overweldigend. Ze kunnen het net niet eens meer 

het schip in trekken en moeten het achter het schip aantrekken om de lading aan wal te 

krijgen. 

 

Hier ligt een belangrijke les voor elke discipel! Hoeveel tijd en moeite zouden we onszelf 

kunnen besparen als we steeds maar gevoelig genoeg waren voor de aanwijzingen van de 

Heilige Geest! Hoeveel tijd, geld en mogelijkheden zullen er verloren zijn gergaan omdat we 

teveel in beslag werden genomen door eigen plannen en ideeën? 

 

Johannes heeft het nu door dat de onbekende man niemand minder is dan de Here. Was het 

wonder hiervoor de aanleiding? Zeer waarschijnlijk wel! Mogelijk zal ook de herinnering aan 

het wonder van drie jaar geleden hier aan hebben bijgedragen. Als Johannes het aan Simon 

Petrus zegt dan reageert deze (overeenkomstig zijn natuur) onmiddellijk. Dat hij eerst 

ongekleed was wil niet zeggen dat hij naakt was maar dat hij slechts gekleed was in zijn 

ondergoed en hij wil niet half-naakt de Heer ontmoeten 2. 

 

Het is opvallend dat als de discipelen aan land komen de Heer Jezus al een kolenvuur heeft 

gemaakt met brood en vis daarop (21:10). Ze moeten dan de vis nog aan land brengen en daar 

zorgt (voornamelijk) Simon Petrus voor. Het is niet duidelijk waarom hier het aantal grote 

vissen nog genoemd wordt: honderd drieënvijftig. Was dit aantal, zoals weleens gesuggereerd 

is, het aantal bekende volkeren die allemaal bereikt zouden worden met het evangelie? Het 

blijft speculatie! Dat het net niet scheurt ondanks het aantal grote vissen is mogelijk ook een 

wonder! 
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De discipelen zijn inmiddels er van overtuigd dat het de Here is. Hij voorziet hen nu zelf van 

brood en vis. Ook dit is een wonderbare spijziging  ook al gaat het nu om een veel kleiner 

aantal. 

 

Na de maaltijd richt Jezus zich tot Simon Petrus. Er is al eerder een onderhoud geweest tussen 

Jezus en Petrus na de opstanding (Luc. 24:34, 1 Kor. 15:5) maar nu gebeurt dit in 

tegenwoordigheid van de andere discipelen (hoewel niet allen). Het doel van dit onderhoud is 

ongetwijfeld een verder herstel van Petrus dat ook gekoppeld wordt aan een opdracht. Petrus 

had Jezus driemaal verloochend en nu stelt Jezus hem ook drie keer ongeveer dezelfde vraag. 

Toen was er een kolenvuur (Joh. 18:18) en nu is er weer een kolenvuur. Petrus zal zeker 

begrepen hebben waarom het gaat. Jezus stelt Petrus nu driemaal een vraag: 

 

 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? (15) 

 

 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? (16) 

 

 Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? (17) 

 

We zullen wat uitvoeriger stilstaan bij deze vragen, maar ook bij de antwoorden die Petrus 

geeft. De eerste vraag leidt meteen al tot een andere vraag: ‘Wat bedoelt Jezus met ’meer dan 

dezen?’. Bedoelt hij: ‘Heb jij mij meer lief dan dat je de andere discipelen liefhebt?’ of ‘Houd 

jij meer van mij dan dat de andere discipelen van mij houden?’. De laatste optie is het meest 

waarschijnlijk omdat Petrus een tijdje geleden nog zei: 

 

Mat. 26:33  Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik 

nooit! 

 

Nu vraagt Jezus verantwoording over deze ‘gedurfde’uitspraak. Als reactie op het antwoord 

van Petrus krijgt hij de opdracht om de lammeren van Jezus (de nieuwe gelovigen) te voeden, 

dat wil zeggen ze van het juiste geestelijke voedsel te voorzien. Voor voeden wordt hier het 

Griekse werkwoord ‘bosko’ gebruikt. De Nederlandse vertalingen gebruiken ‘weiden’ terwijl 

de engelstalige vertaligen ‘feed’ .gebruiken 

De tweede maal stelt Jezus dezelfde vraag en op het antwoord van Petrus krijgt hij nu de 

opdracht om zijn schapen te hoeden. Nu wordt het Griekse werkwoord ‘poimano’ gebruikt. 

De opdracht is nu om in de geestelijke behoeften van gelovigen (algemeen, niet alleen 

‘jonge’)  te voorzien. 

De derde maal is er weer dezelfde vraag, en nu krijgt Petrus de opdracht om gelovigen van het 

juiste geestelijke voedsel te voorzien. Je zou de totale opdracht aan Petrus kunnen 

samenvatten als: Het geven van het juiste geestelijke voedsel aan vooral jonge gelovigen, 

maar ook aan gelovigen in het algemeen en het voorzien in hun geestelijke behoeften 

(bescherming, bemoediging, raad, correctie etc.). Verder is het van belang om te benadrukken 

dat liefde voor de Heer Jezus zelf een eerste vereiste om voor Zijn kudde te zorgen. 

 

Het is overigens niet echt duidelijk waarom Petrus de derde keer bedroefd werd.  Mogelijk 

werd hij toen bepaald bij zijn eerdere drievoudige verloochening (Joh. 18:15-17, 25-27). 

 

Veel is er al gezegd over het gebruik van de Griekse werkwoorden ‘agapaoo’ en ‘phileo’ voor 

het Nederlandse ‘liefhebben’ in het gedeelte 15-17. Petrus antwoord steeds met ‘phileo’ en 

ook Jezus in de derde vraag, maar in de eerste twee vragen wordt ‘agapaoo’ gebruikt door 

Jezus. De eerste vorm van ‘liefhebben’ zou dan gaan over de Goddelijke en zuivere 
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onzelfzuchtige liefde die bereid is om te dienen terwijl de tweede vorm betrekking heeft op de 

liefde in de vorm van tedere affectie. In het evangelie van Johannes zijn deze werkwoorden 

echter (vrijwel) synoniem [TC], zodat het moeilijk is om hier een bijzondere betekenis aan te 

ontlenen. Toch kunnen we er nog wel iets over zeggen, want Petrus heeft ongetwijfeld een 

zekere affectie voor Jezus gehad, maar die onzelfzuchtige liefde die nodig is om je leven voor 

Hem te geven, daar ontbrak het Petrus nu nog wel aan, hoewel hij enige tijd geleden zelf 

anders meende. Later zou hij wel echt zijn leven voor Jezus geven (19, hij is onder keizer 

Nero gekruisigd in 64 AD), maar daar was hij nu nog niet aan toe. Misschien drukt Jezus dat 

ook uit met de derde vraag en deze vraag kan Petrus volmondig met  ‘ja’ beantwoorden. 

 

Petrus moet nu gewoon Jezus volgen. Letterlijk, dat blijkt uit vers 20 waar Johannes Jezus 

volgt, maar ook figuurlijk. Dit laatste zou uiteindelijk leiden tot de dood waarmee hij God 

verheerlijken zou. Natuurlijk is Petrus nu ook nieuwsgierig hoe het dan met de andere 

discipel, Johannes, die Jezus volgt, zal aflopen. Zal hij ook zijn leven moeten geven? Het 

antwoord van Jezus komt er op neer dat dit Petrus niet aangaat. Hij bepaalt voor ieder van 

degenen die Hem toebehoren een eigen levensweg en voor Johannes zou dat kunnen 

betekenen dat hij zou blijven totdat Jezus terugkomt (de verwachting van de discipelen in die 

tijd was een spoedige wederkomst). Over de uitspraak van Jezus ontstond een misverstand 

onder de broeders en dat wordt later door Johannes gecorrigeerd (23). 

 

De laatste twee verzen zijn door anderen geschreven (of  in ieder geval vers 24). Vers 25 

bevat een opzettelijke (literaire) overdrijving om aan te tonen hoeveel meer Jezus wel gedaan 

heeft dan hier beschrevem is.  
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109. Mar. 16:19-16:20 De hemelvaart 
 

109.0 Inleiding 

 

Dit zijn de laatste twee verzen van het Marcus-evangelie. We merken op dat het gedeelte 9-20 

tussen teksthaken staat (in de NBG-vertaling) en dat betekent dat het in sommige 

manuscripten niet voorkomt. Het ‘langere einde’ is mogelijk toegevoegd door de jonge kerk 

die oordeelde dat het oorspronkelijke einde niet voldeed of misschien wel verloren was 

gegaan 1. We rekenen het echter net zo goed tot het woord van God. 

 

109.1 De hemelvaart 

 

Het ‘nadat’ in vers 19 wil niet zeggen ‘meteen nadat’. We weten niet hoeveel tijd er zat tussen 

vers 19a en 19b.  

De hemelvaart wordt uitgebreider beschreven in Hand. 1:1-11. De plaats van de hemelvaart is 

de Olijfberg (Hand. 1:12). De Heer Jezus is nu gezeten aan de rechterhand van God, dat is een 

positie van autoriteit en eer.  

De discipelen gingen heen om het evangelie te verkondigen en God bevestigde Zijn woord 

met tekenen en wonderen. De prediking van het evangelie en de bevestiging met tekenen en 

wonderen gaan door tot op de huidige dag.  

 

109.2 De paralleltekst in Luk. 24:50-53 

 

Ook hier is het niet duidelijk hoeveel tijd er verloopt tussen vers 49 en 50, het zullen in ieder 

geval enkele dagen geweest zijn (zie het schema bij 107.0). Tot bij Betanië betekent zoiets als 

tot bij de weg naar Betanië 2 .Dit is in de buurt van de Olijfberg. 

 

Verder ontbreekt in de NBG-vertaling dat Hij opgenomen werd in de hemel (51b), dit 

gedeelte is in sommige manuscripten niet aanwezig.  

 

De droefheid en de onzekerheid van de discipelen heeft nu plaatsgemaakt voor grote 

blijdschap. Hun Here is niet dood, ze hebben Hem weer ontmoet en Hij heeft zegenend 

afscheid van hen genomen. Nu is Hij aan de rechterhand van de Vader. Hij zal te Zijner tijd 

terugkeren (ook op de Olijfberg) en dan zullen ze voor altijd met Hem zijn en met Hem gaan 

regeren. Dat dit nog tenminste tweeduizend jaar zou duren, daarvan zullen ze geen benul 

hebben gehad. Na de hemelvaart zijn ze vaak in de tempel te vinden waar ze God voortdurend 

loven en prijzen. Ze zullen echter niet eerder Jeruzalem mogen uitgaan voordat ze de belofte 

van de Vader ontvangen hebben: de Heilige Geest. Deze derde Persoon van de drieëenheid is 

nodig om een effectief getuige van Jezus te zijn en dat geldt voor de discipelen van alle tijden. 
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