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Inleiding
Het evangelie volgens Matteüs vormt samen met de drie andere evangeliën en het boek Handelingen de
afdeling “Historische boeken” van het Nieuwe Testament. Meer dan de drie andere evangelisten richt
Matteüs zich op joodse en joods-christelijke lezers. Vergelijk bijvoorbeeld maar eens Matteüs 4:17 met
Marcus 1:15. Bij Matteüs staat “koninkrijk van de hemel” en bij Marcus “koninkrijk van God”. Matteüs
vermijdt – gezien zijn joodse achtergrond en rekening houdend met zijn lezers met joodse achtergrond – het
noemen van de naam van God en gebruikt in plaats daarvan “hemel”. Alleen uit overlevering weten wij dat
de schrijver van dit evangelie één van de twaalf apostelen is geweest. Was het de tollenaar van Matteüs 9:9?
Daar lezen we: Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en
hij zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem. In dat geval heeft hij zich (als de regisseur Alfred
Hitchcock in zijn films) in een flits laten zien.
Als je het boek helemaal doorleest valt het op dat gedeelten over het leven van Jezus afgewisseld worden
met passages met onderwijs. Prachtig is om te zien hoe het boek aanvangt èn eindigt met Gods nabijheid:
Matteüs 1:23: …de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’ en Matteüs 28:20b: En
houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Matteüs haalt het telkens het Oude Testament aan wanneer hij constateert dat een gebeurtenis een vervulling
is van wat in het Oude Testament is voorzegd. Zijn joods georiënteerde lezers – bekend met de Wet, de
Profeten en de Geschriften – zal dat zeker interesseren. Het doel van het evangelie is om Jezus bekend te
maken als de wettige erfgenaam van de troon van David. Hij is de Zoon van David, de Koning van de Joden.
Je zou kunnen stellen dat Matteüs de eerste vijf boeken van de Bijbel heeft gebruikt als “model” om de
geschiedenis van Jezus te beschrijven en te laten uitkomen dat hij de Messias is:
- Matteüs 1-2 is Genesis (die term komt er ook twee keer in voor): Jozef, de adoptief vader die op
grond van een droom afdaalt naar Egypte – doet denken aan dromer Jozef, één van de twaalf zonen
van Jakob.
- Matteüs 3-7 verwijst naar Exodus. Doortocht door de rivier (doop, vergelijk doortocht Rode Zee),
verzoeking in de woestijn (vergelijk 40 jaren in de woestijn), gave van de wet in de vorm van de
Bergrede (vergelijk ontvangen van de wet bij de berg Sinaï)
- Matteüs 8-9 zijn in verband met de genezingen te koppelen aan Leviticus. Jezus reinigt! Belangrijk is
dat de eerste genezing die van iemand met huidvraat (melaatsheid) is. Een ziekte waarover in
Leviticus veel vermeld staat.
- Matteüs 10 is te koppelen aan Numeri. In Numeri wordt verhaald over de zending van de twaalf
verspieders naar het beloofde land. In Matteüs 10 staat de zendingsrede en de uitzending van de
twaalf apostelen.
- Matteüs 11 is een toespraak van Jezus uitlopend op Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en
mijn last is licht. Vergelijk de toespraak van Mozes in Deuteronomium waarin hij de wet van God
nogmaals onder de aandacht van het volk brengt én Deuteuteronomium 18:15.

Om te beginnen
— (Matteüs 1) Stel je voor dat je een familiewapen van Jezus zou moeten ontwerpen. Wat voor
elementen/symbolen zouden daarin door jou opgenomen worden? Motiveer!

Bezinning vanuit de bijbel
& Lezen Matteüs 1:1-2, 6, 16-22
1. Wat betekent het voor jou dat Gods beloften door de generaties heenlopen?
2. Hoe zou jij je voelen in Jozefs plaats? Wat zou jij doen in zijn situatie?
3. “God met ons”. Hoe ervaar jij dat (niet) of hoe heb je dat ervaren?

& Lezen Matteüs 4:1-11
4. Wat vind je van de vastentijd van Jezus? Heb je ooit zelf gevast? Welke ervaringen van anderen ken
je?
5. Aan welke drie menselijke behoeften appelleren de verzoekingen in Matteüs 4? Hoe gebruikt Satan die
om jou te verzoeken? Wat is momenteel je grootste verzoeking?
& Lezen Matteüs 8:1-4
6. Wat betekende het om aan huidvraat (melaatsheid) te lijden (zie ook Leviticus 13 en 14)?
7. Wat is het belang van Jezus’ aanraking? Voor de melaatse, voor jou en voor jouw houding t.o.v.
hedendaagse “melaatsen”?
& Lezen Matteüs 10:5-16
8. Hoe kijk je aan tegen de boodschap die ze moesten verkondigen? En hoe tegen wat ze moesten doen?
9. Als je dit betrekt op jezelf, hoe zou jij dan op de beste manier vorm kunnen geven aan het door Jezus
gezonden zijn?
& Lezen Matteüs 11: 25-30
10. Waarom is het evangelie verborgen voor wijzen en verstandigen?
11. Wat is het verschil tussen “onder lasten gebukt” gaan en Jezus’ last?

Om over door te praten
a. Welke rol hebben je ouders, broers, zussen gehad in verband met jouw geloven in God?
b. Bespreek de stelling: “Als ik genoeg bid heeft de duivel geen schijn van kans bij mij!”
c. Wie zijn de hedendaagse melaatsen volgens jou?
d. Wat betekent het voor jou dat het “Koninkrijk van God (de hemel) nabij is”?
e. Bespreek de stelling: “Hoe hoger je IQ hoe kleiner de kans dat je het evangelie gelooft.”

Zingen
¯Gezang 47
1. Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.

2. Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam;
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen’, Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3. Christus die door de wereld gaat,
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.
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