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Les 1 Zoon van David 
26 maart-1 april 
 
Kerntekst: Matteüs 1:21, 23 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Terug naar de vraag: Wie is Jezus? Het evangelie van Matteüs begint met een allesbeslissende verklaring dat 
het leven en dienstwerk van Jezus niet alleen maar gebeurtenissen in de eb en vloed van de geschiedenis 
zijn. Al laat Matteüs 1:1-17 zien dat Jezus in de geschiedenis is geboren, de rest van het hoofdstuk bevestigt 
dat hij boven de geschiedenis staat. Inderdaad is hij de Heer van de geschiedenis, over wie Paulus later zou 
schrijven: 'Hij [God] … in de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat 
is Christus, samen te vatten, in Hem' (Efeziërs 1:8-11, NBG). Inderdaad geeft de komst van Jezus op het 
wereldtoneel betekenis aan de geschiedenis: In en door hem wordt een afdoende en bevredigend 
antwoord gevonden op de vragen van goed en kwaad, zonde en verlossing, leven en dood, God en goden. 
Het evangelie van Matteüs verklaart dat Jezus niet nóg een grondlegger van nóg een religie is, maar dat hij 
Immanuël (God mét ons) is en dat hij Jezus (God vóór ons) is. 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

1. Hoe laat de maagdelijke geboorte van Jezus zien dat Jezus in de geschiedenis is gekomen en boven 
de geschiedenis staat? Waarom is de maagdelijke geboorte belangrijk voor het verhaal van het 
evangelie? 

2. Immanuël (God mét ons) is en Jezus (God vóór ons, onze Heiland) zijn twee namen, door de engel 
bekendgemaakt voor de tweede Persoon van de Godheid. Praat over de bedoeling hiervan. 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Matteüs: De schrijver en het verhaal 
(Herhaal Matteüs 9:9, 10:3 en Marcus 2:14 met uw groep) 
 
De schrijver. Hoewel het eerste evangelie haar auteur niet noemt, hebben oude bronnen het doorgaans 
toegeschreven aan Levi Matteüs die Jezus uit zijn tolhuis riep om zijn discipel te worden (Matteüs 9:9, 10:3, 
Marcus 2:14, Lucas 5:27). Eusebius (A.D. 341), de vader van de kerkgeschiedenis, haalt Papias (A.D. 340) 
aan, de bisschop van Hiërapolis, naar wiens zeggen Matteüs het evangelie heeft geschreven. Justinus de 
Martelaar, Athenagoras, Irenaeus, Origenes en andere leiders van de vroege kerk hebben aan het 
auteurschap van Matteüs vastgehouden, en wij hebben geen reden om daar anders over te denken. 
Matteüs betekent 'geschenk van de Heer'. Ongetwijfeld heeft de auteur ons met het verhaal van de Koning 
een prachtig geschenk gegeven. 
 
De genealogie van Jezus. Dat het koningschap van Jezus voor het evangelie van Matteüs belangrijk is, wordt 
duidelijk uit de manier waarop de schrijver zijn genealogie ordent. In deze ordening staan drie groepen van 
veertien generaties gerangschikt (Matteüs 1:17), elk verbonden aan een belangrijk aspect van het 
koningschap. De eerste strekt zich uit van Abraham tot David, onder wie het koninkrijk zijn hoogtepunt 
bereikte; de tweede strekt zich uit van Salomo tot Jechonja, onder wie het koninkrijk de tragedie van de 
Babylonische ballingschap onderging; de derde zet de historische lijn voort tot de geboorte van Jezus, 'de 
Koning der Joden' (Matteüs 2:2, NBG). 
 Deze Messiaanse genealogie noemt ook vier heidense vrouwen‒iets wat in een Joodse chronologie 
normaal niet wordt gedaan: Tamar, een verleidster; Rachab, een hoer; Ruth, een Moabitische; de vrouw van 
Uria (Batseba), een overspelige vrouw. Het feit dat deze vrouwen die gebreken hadden en heidens waren, in 
de genealogie van Jezus zijn opgenomen, bevestigt dat met de komst van de nieuwe Koning de bijbelse 
antropologie naar het oorspronkelijke grondbeginsel van de Schepper terugkeert: In Christus 'is noch Jood 
noch Griek; daarin is noch dienstbare (NBG: slaaf) noch vrije; daarin is geen man en vrouw' (Galaten 3:28, 
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SV). Iedereen is een kind van God. 
 
Discussievraag: 
Het evangelie van Matteüs begint met het Messiaanse 'boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon 
van David, den zoon van Abraham' (vgl. Matteüs 1:1, SV) en eindigt met de Grote Opdracht dat het 
evangelie er was om 'alle volken tot mijn leerlingen te maken' (vgl. Matteüs 28:19). Wat voor lessen kunnen 
we trekken uit deze thematische ontwikkeling, van het individuele naar het alomvattende, van de Zoon van 
David naar de Heer van alle volken? 
 
II. De grote thema's van het evangelie 
(Herhaal Matteüs 2:2, 14, 15; 5-7; 24:14 en Marcus 16:13-20 met uw groep) 
 
Ten minste vijf grote thema’s kenmerken het evangelie van Matteüs. 
 1. Ten eerste: het koningschap van Jezus. Het evangelie bevestigt dat Jezus de Zoon van David is (vgl. 
Matteüs 1:1). De wijzen vonden in Jezus de Koning van de Joden (vgl. Matteüs 2:2); Jezus gaat Jeruzalem 
binnen als een zegevierende koning (Matteüs 21:1-11); Hij vertelt zijn volgelingen dat hij de eschatologische 
Koning en Rechter is (Matteüs 25:31-46). Jezus geeft tegenover Pilatus zijn koningschap toe (Matteüs 
27:11). Zelfs het kruis draagt zijn titel als Koning (Matteüs 27:37). 
 2. Ten tweede: Jezus is de vervulling van de profetie in het Oude Testament. De vier evangeliën verwijzen 
hier ten minste 27 keer naar, waarbij Matteüs dit 14 keer bevestigt (Marcus: twee keer, Lucas doet dit drie 
keer en Johannes in acht voorbeelden). Matteüs vermeldt specifiek dat de volgende gebeurtenissen in 
vervulling van de Schrift plaatsvonden: de geboorte van Christus (Matteüs 1:22, Jesaja 7:14); zijn vlucht naar 
Egypte (Matteüs 2:14, 15); zijn huis in Nazaret (Matteüs 2:23); zijn onderwijs door middel van gelijkenissen 
(Matteüs 13:35); zijn zegevierende intocht in Jeruzalem (Matteüs 21:1-5); zijn aanhouding (Matteüs 26:54-
56); de prijs voor het verraad (Matteüs 27:9) en het lot werpen om zijn kleren (vgl. Matteüs 27:35). Door te 
laten zien dat Jezus de vervulling van de profetieën was, wil Matteüs dat zijn Joodse lezers ervan overtuigd 
raken dat Jezus de Christos, de Messias is. 
 3. Ten derde: Matteüs is het evangelie dat onderwijst; in de context van het koninkrijk systematiseert het 
het geweldige onderwijs van Jezus en vat dit samen: de gedragscode van het koninkrijk (Matteüs 5-7); 
verplichtingen van de leiders van het koninkrijk (Matteüs 10); gelijkenissen van het koninkrijk (Matteüs 13); 
grootheid in het koninkrijk (Matteüs 18) en de komst van de Koning (Matteüs 24, 25). 
 4. Ten vierde: de kerk. Matteüs is het enige evangelie dat na de belijdenis van Petrus bijzonderheden over 
de oprichting van de kerk vertelt (Matteüs 16:13-23), hoewel de belijdenis zelf ook in Marcus en Lucas terug 
te vinden is. Dit en het advies van Matteüs dat geschillen binnen de gemeente moeten worden bijgelegd 
(Matteüs 18:17) duidt erop dat Matteüs de kiem van een vroeg begrip van ecclesiologie heeft gelegd. 
 5. Ten vijfde: eschatologie. Matteüs heeft een bijzondere belangstelling voor de wederkomst van Jezus, 
het einde van de wereld, de gereedheid voor het koninkrijk en het laatste oordeel dat de schapen van de 
bokken zou scheiden (Matteüs 24, 25). 
 
Denk over het volgende na: Waarom wordt er in Matteüs zoveel nadruk op het koningschap van Jezus 
gelegd? Op wat voor manieren verschilt Matteüs' beschrijving van Jezus als koning van de verwachting van 
het Hebreeuwse volk in die tijd? 
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Les 2 Het werk begint 
2-8 april 
 
Kerntekst: Matteüs 3:2, 4:17 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Herhaal Matteüs 3:13-17 en 4:1-11. De eerste passage is een sterke, duidelijke bevestiging van de Persoon 
en opdracht van Jezus, die laat zien dat de gehele Godheid bij het verlossende dienstwerk van Jezus 
betrokken is. De tweede is een aanval, een besluipen met twijfel, een poging om Jezus van zijn opdracht af 
te leiden. Praat nu over de volgende vragen: 
 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

1. Wat voor lessen kunt u trekken uit deze twee passages die misschien op uw persoonlijke geestelijk 
strijd toepasbaar zijn? 

2. Herinner u een ervaring waarbij u het ene moment in de absolute zekerheid leeft dat God u leidt en 
het volgende u bang bent voor de hevige aanval van Satan. Hoe gaat u met zulke situaties om?  

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Voorbereiding voor de Messias 
(Herhaal Matteus 3:1-12 met uw groep) 
 
Johannes is de vervulling van de profetie van Jesaja: 'Maak de weg van de Heer gereed' (Matteüs 3:3). De 
Koning staat op het punt om te komen. Zijn weg naar menselijke harten moet worden klaargemaakt. Hoe 
verwachtte Johannes dit te bereiken? 
 
Hij riep op tot inkeer. Het Griekse woord voor 'bekering met berouw' betekent een verandering in 
gedachten, een willen veranderen van richting, een willen veranderen van leven. Johannes verlangde van 
zijn toehoorders dat zij het geestelijke en morele kompas van het leven radicaal zouden veranderen en tot 
God zouden terugkeren. Hij stelde de zonde overal en in welke vorm ook aan de kaak‒zij het in Herodes, 
wiens leven werd gekenmerkt door moord, overspel en roof; of in farizeeën die rechtvaardigheid 
gelijkstelden aan religieuze routines; of in gewone mensen die er fier op waren Abrahams kinderen te zijn. 
De Doper bestempelt hen die Gods goedkeuring verwachtten vanwege stand, rijkdom, macht of afkomst als 
niets dan 'addergebroed' (vgl. Matteüs 3:7). 
 
Hij riep op tot een leven dat de test van het oordeel zal doorstaan. Johannes sprak over het oordeel 
(Matteüs 3:10-12) in schilderachtige bewoordingen die zekerheid uitdrukten‒de bijl om 'iedere boom die 
geen goede vrucht draagt' om te hakken; de 'wan die van kaf ontdoet' om het afval weg te blazen; de 
reiniging die door het dorsen wordt gegarandeerd; het bijeenbrengen van het 'graan in de schuur' en het 
verbranden van het kaf (vgl. Matteüs 3:10-12). 
 
Hij sprak over het komende koninkrijk. Het feit dat het koninkrijk nabij was, vroeg om een onmiddellijke 
reactie van zijn toehoorders. Met bekering van de zonde is er geen tijd te verspillen. Bij het smeden van het 
koninkrijk kun je je geen uitstel veroorloven, maar hierbij wordt slechts verlangd dat we klaar zijn, worden 
gedoopt en het koninkrijk waardig worden geacht. 
 
Denk over het volgende na: Sommige Joodse geleerden komen in Jesaja 1:16, 17 negen normen tegen 
waaraan een berouwvol leven voldoet: 'Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op 
kwaad te doen; leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de 
wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe' (NBG). Deel waarom u het hiermee eens of oneens bent. 
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II. Introductie van de Messias 
(Herhaal Matteus 3:13-17, 4:1-11 met uw groep) 
 
Twee belangrijke gebeurtenissen‒zalving door de doop en overwinning over Satan‒introduceren de 
Messias. 
 
'Jezus kwam uit Galilea . . . om gedoopt te worden.' De doop van Jezus moet niet worden gezien als het 
proces van 'tot inkeer komen en gedoopt worden', maar hij werd gedoopt om te laten zien dat de Zoon van 
God zich volledig heeft vereenzelvigd met menselijke wezens die hij kwam redden. Jezus is zonder zonde in 
elke betekenis van het woord, maar dat betekende niet dat hij zich niet met zondaars vereenzelvigde of zou 
kunnen vereenzelvigen. 
Vandaar dat Ellen G. White schreef: 'Jezus is niet gedoopt als schuldbelijdenis van zijn zonden. Hij heeft Zich 
met de zondaars vereenzelvigd en de stappen ondernomen, die wij moeten ondernemen, het werk gedaan 
dat wij moeten doen.'‒De Wens der Eeuwen, blz. 81. 
 De doop van Jezus moet ook worden gezien voor wat het was: de afspraak van de hemel met de aarde, 
waarbij de Vader zijn persoonlijke onderscheidingstekenen op de Zoon plaatste en de Geest neerdaalde om 
de Zoon toe te rusten voor de zware taak die voor hem lag. De doop opende voor de Messias de weg om 
zijn ogen te vestigen op het ver verwijderde kruis en de weg van lijden en verlossing alleen te bewandelen, 
met de zekerheid dat hij inderdaad de Messiaanse Koning en de Lijdende Dienaar was. De doop van Jezus is 
er ook een bevestiging van dat de Drie-eenheid samen bij het Verlossingsplan betrokken is. 
 
Denk over het volgende na: De doop van Johannes was er een met water (Lucas 3:14-18). De Doper 
voorspelde echter dat Degene die na hem zal komen 'jullie [zal] dopen met de heilige Geest en met vuur' 
(vgl. Lucas 3:16). Wat verstaat u onder doop met vuur (vergelijk met Maleachi 3:1-3)? 
 
III. De Messias begint aan zijn dienstwerk 
(Herhaal Matteus 4:12-22 met uw groep) 
 
Het vertrek van Jezus naar de woestijn concentreerde zich precies op het volgende: om alleen te zijn, om 
door vasten en gebed met zijn Vader contact te hebben, om het waarom en het hoe van zijn taak die voor 
hem lag te overpeinzen en om plannen te maken voor het zendingsteam dat hij op het punt stond tot stand 
te brengen. Zo'n moment waarop naar helderheid wordt gezocht is precies het moment waarop de duivel 
besloot Jezus te verlokken, te 'verleiden' en, indien mogelijk, weg te leiden van Gods voorbeschikte 
verlossingsplan‒het Kruis. Satans strategie was om de opdracht van Christus te dwarsbomen door te 
proberen hem aan zijn Zoonschap te laten twijfelen, door het geloof in de liefde van zijn Vader op de proef 
te stellen en door het voorstel om de verloren planeet zonder het Kruis terug te winnen. Jezus weerstond 
iedere verleiding door in de kracht van het Woord vertrouwen te hebben‒een les die we alleen op eigen 
verantwoordelijkheid kunnen negeren. 
Het geheim van Jezus' zegevierend leven kan ook óns wapen tegen de vijand zijn (Efeziërs 6:17). Hij, de 
gever van het Woord, leefde door het Woord. Dat kunnen wij ook. Met absolute afhankelijkheid en 
vertrouwen in God dat niet verzwakt, wordt een leven bereikt dat niet kan worden verontrust door gebrek 
aan brood, de aantrekkelijkheid van macht of schandelijk ongeloof dat gebaseerd is op de minachting dat 
het koninkrijk van God slechts fantasie is. 
 
Discussievraag: Verzoeking is in en van zichzelf geen zonde. In de Bijbelse betekenis biedt verzoeking de 
mogelijkheid om te bevestigen dat heiligheid mogelijk is. Verleid worden is één ding, in zonde vallen is iets 
anders. Waar ligt onze zekerheid? Behandel dit verder uitvoerig. 
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Les 3 De Bergrede 
9-15 april 
 
Kerntekst: Matteüs 7:28, 29 
 
Stap 1─Toepassen 

De Bergrede is een buitengewone beschrijving van het leven van de burgers van het koninkrijk. In een 
nieuwe onthulling van dat leven roept Christus ons op verder te gaan dan de letter van de wet en naar de 
Geest ervan te leven. Het morele en geestelijke leven van de christen moet dus de 'Gij zult niet's te boven 
gaan en de 'Jullie zullen zijn's omarmen. Laat uw groep met dit in gedachten de volgende vraag ter 
overdenking behandelen. 
 
Stap 2─Vraag om over na te denken 
 
 5. Wat bedoelde Jezus toen hij zei: '… als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de   
 schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet   
 binnengaan' (Matteus 5:20)? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Een christen zijn: een door God gezegend leven leiden 
(Herhaal Matteus 5:1-12 met uw groep) 
 
De rede begint ermee dat de christen door God gezegend is. Omdat de christen tot de Heiland gekomen is, 
zijn vergeving en de verlossing van de zonde door hem ervaren heeft, gaat de christen een nieuwe ervaring 
aan‒ van werken die teleurstellen naar genade die redt; van het koninkrijk van duisternis en zonde naar het 
koninkrijk van licht en gerechtigheid; van de vloek van de dood naar de zegen van het leven. Met dit nieuwe 
leven wordt een nieuw karakterprofiel verwacht dat volledig zou aansluiten met de eisen van het koninkrijk. 
 Jezus schetst dat profiel in termen van acht hoofdkenmerken van christelijk gedrag, waarop elk een 
zegen volgt. Deze acht karaktereigenschappen zijn geen buffet waarvan christenen kunnen kiezen wat het 
meest aantrekkelijk voor ze is, maar zijn eigenschappen die in het leven van iedere ware discipel gevonden 
zouden moeten worden. Dat wil zeggen: Een christen is 'zachtmoedig' en 'barmhartig', 'arm van geest' (vgl. 
NBG) en 'zuiver van hart', 'treurt' en dorst, is een vredestichter en wordt vervolgd. Op dezelfde manier als 
Paulus' groep van negen vruchten (Galaten 5:22, 23) beschrijft Jezus de ideale burger van zijn koninkrijk met 
al deze acht karaktereigenschappen. De christen heeft dus niet de keuze om één karaktereigenschap uit te 
kiezen en een andere te weigeren‒  alle karaktereigenschappen, gekenmerkt door genade, moeten in 
christenen voorkomen als ultieme blijk van ware liefde en de reddende genade van Christus. Wanneer dat 
gebeurt volgen er zegeningen: Gelovigen ontvangen 'het koninkrijk van de hemel' en 'beërven de aarde' 
(vgl. NBG); zij worden 'getroost' en worden 'verzadigd'; zij ondervinden barmhartigheid en 'zij zullen God 
zien'; zij zijn inderdaad 'kinderen van God'. 
 
Denk over het volgende na: Het Griekse woord makarios wordt in sommige Bijbelvertalingen met 'zalig' en 
in andere met 'gelukkig' vertaald. 'Zalig' benadrukt een objectieve ervaring die door God zelf aan de 
geredde wordt geschonken. 'Gelukkig' is een gevolg van gezegend zijn‒een subjectieve ervaring van het 
individu. Christenen zouden gelukkig moeten zijn, omdat ze gezegend zijn. We moeten eerst Gods reddend 
handelen ervaren; pas daarna kunnen we werkelijk gelukkig zijn. 
 
II. Een christen zijn: een verantwoordelijk leven leiden 
(Herhaal Matteus 5:13-42 met uw groep) 
 
De Bergrede is een oproep om een verantwoordelijk leven te leiden wat betreft iemand zou moeten zijn en 
wat betreft iemand zou moeten doen. 
 Wat zou een christen moeten zijn? Jezus neemt twee van de eenvoudigste grondbeginselen van het 
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leven en geeft christenen de opdracht als deze te zijn: zout en licht (Matteüs 5:13-16). Zout voorkomt 
bederf. Licht verdrijft de duisternis. Zowel zout als licht worden voor anderen gegeven en gebruikt en leren 
ons dat het leven van de christen geen ruimte biedt aan een gewichtig op jezelf gericht zijn: Nederigheid 
heeft voorrang. 
 Zout, ofwel als conserveringsmiddel ofwel als smaakmaker, trekt rustig door het eten en doet zijn werk. 
Evenzo moeten christenen het leven doordringen van hen die zich binnen hun kring bevinden en bij hun 
leven betrokken zijn. Sociale betrokkenheid en het geven van een geestelijk getuigenis zijn de bezielende 
taken waaraan christenen niet kunnen ontsnappen. Ze kunnen zich niet terugtrekken om kluizenaars te 
worden of ervoor kiezen leveranciers van sensationele uitbarstingen van emoties te worden. 
 Ten tweede geeft Jezus christenen de opdracht het licht in de wereld te zijn‒morele en geestelijke 
duisternis te verdrijven; open en transparant in karakter en belijdenis te zijn; nooit het licht van de waarheid 
te verbergen, zelfs ondanks vijandelijkheid en onderdrukking; zo te schijnen dat zij die zich in de duisternis 
bevinden echt het eeuwige Licht dat Jezus is zullen zien. 
 Wat zou een christen moeten doen? is de tweede vraag die opkomt bij een verantwoordelijk leven 
leiden. Als de Auteur van de morele wet, aarzelde Jezus niet van zijn volgelingen absolute gehoorzaamheid 
aan de wet te verlangen. 'Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden', zij hij. 'Ik 
ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen' (vgl. Matteüs 5:17, NBG). Zowel in het gebruik 
dat er in het Grieks van wordt gemaakt als in de context van de Bergrede betekent 'vervullen' niet 
'afschaffen', maar 'vol maken', 'benadrukken' en 'de volle betekenis ervan laten zien'. 
 Christus maakte gebruik van een unieke formulering om de eisen van de morele wet uit te werken en te 
benadrukken‒'Er is gezegd. . . . Maar Ik zeg'. Binnen deze formulering is moord niet eenvoudig de daad 
waarbij men iemand van het leven berooft, maar boos zijn, iemands waarde en waardigheid aantasten door 
hem of haar voor 'dwaas' uit te maken. Overspel is niet langer de uiterlijke daad, maar ook de innerlijke 
begeerte. 'Een oog voor een oog' moet wijken voor het nieuwe principe het kwaad niet met het kwaad te 
bestrijden (Matteüs 5:17-42). Zo wordt het christelijke mandaat gedefinieerd om een verantwoordelijk 
leven te leiden.  
 
Denk over het volgende na: Waarom maakt Jezus gebruik van zout en licht om te beschrijven hoe gelovigen 
hun leven op een verantwoordelijke manier zouden moeten leiden om aan de morele wet te voldoen? 
 
III. Een christen zijn: een liefdevol leven leiden 
(Herhaal Matteus 5:38-47 met uw groep) 
 
Op welke manier men er ook naar kijkt, de Bergrede is bovenal een onthulling van liefde. Dat God liefde is, 
is een Bijbels gegeven. De Bijbel kan God, op welke manier ook, slechts opvatten als liefde. Genade, 
barmhartigheid, rechtvaardigheid, voorzienigheid en alle andere eigenschappen die het goddelijke wezen 
en handelen kenmerken, zijn alleen mogelijk vanwege de voornaamste eigenschap die liefde is. 
 Omdat God liefde is (1 Johannes 4:8), is het vanzelfsprekend dat Gods kinderen die liefde zouden 
moeten weerspiegelen. Jezus brengt deze grondstelling naar haar hoogtepunt en definieert liefde als een 
relatie die niet alleen invloed heeft op degenen die ons geloof, onze gemeenschap en onze hoop met ons 
delen, maar degenen die dit niet doen. Zijn onderwijs bereikt een hoogtepunt dat zich in drie richtingen 
vertakt: 'Hebt uw vijanden lief; … ; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld 
doen' (Matteüs 5:44, SV). Christus' definitie van liefde dringt niet aan op wederkerigheid, maar op 
transcendentie‒het onbeminnelijke liefhebben, volledig en onvoorwaardelijk, en liefhebben in relaties, in 
daden en in aanbidding. 
 
Discussievraag: De opdracht van Jezus om een leven van liefde te leiden sluit af met een van de moeilijkste 
gezegden van de Meester: 'Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is' (Matteüs 5:48, 
NBG). Wat betekent deze opdracht om volmaakt te zijn? 
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Les 4 'Sta op en loop!' – Geloof en genezing 
16-22 april 
 
Kerntekst: Matteüs 9:1-8 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Denk na over één gemeenschappelijk kenmerk van de drie genezingen in de les van deze week: Volgens de 
Joodse wet was de melaatse onrein vanwege zijn ziekte; de knecht van de centurio was onrein, omdat hij 
een heiden was; de door demonen bezeten mannen waren onrein, omdat ze heidenen waren, door 
demonen bezeten en zich ophielden op een begraafplaats. Onreinheid is dus een gemeenschappelijk 
kenmerk van de drie wonderen. 
 
Stap 2─Vraag om over na te denken 
 
 6. Wie zijn vandaag de 'onreinen' en hoe kunnen we hen dienstbaar zijn? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De onaanraakbaren aanraken 
(Herhaal Matteus 8:1-4 met uw groep) 
 
'Onrein, onrein' was de vereiste roep van de melaatse om alle voorbijgangers op een afstand te houden. 
Lichamelijk verval en misvorming, sociale uitsluiting en het geïsoleerd zijn van de gemeenschap maakten 
melaatsen tot de levende doden. Ze waren de onaanraakbaren van de maatschappij. Volgens de rabbijnse 
wet zou een afstand van tenminste zes voet hen van welk ander mens ook moeten scheiden. Deze grenslijn 
onderbreken betekende dat men onrein werd en nauwgezette reinigingsceremoniën nodig had, waarop een 
priester toezicht hield. Tegen zo'n achtergrond speelt ons verhaal zich af. De melaatse wist dat Jezus de 
Heer is en dat hij de macht had hem gezond te maken, maar hoe zou hij de kloof overbruggen? Zes voet was 
voor een melaatse een lange en verboden afstand om af te leggen in de reis naar dat verlossende punt waar 
genezing van kracht is. Het geloof van de melaatse slechtte echter de afstand en op deze roep kwam 
dadelijk het antwoord: 'Ik wil het, word rein' (Matteüs 8:3). 
 Het verhaal is niet een eenvoudig geval van een melaatse die genezing zoekt, maar stelt een gebroken 
en zondig ras voor, zonder welke maatregel of middel ook om rust, vrede en verlossing te vinden. De zonde 
veroorzaakt de grootste onaanraakbaarheid; ze is de melaatsheid van de ziel waar het diepste zelf zich in 
verval terugvindt, de tederheid van het hart een koude, ruwe steen wordt, het inzicht in het edelere en het 
hogere een trots en arrogant gericht zijn op zichzelf wordt. 'Iedereen heeft gezondigd', zegt de apostel 
Paulus (Romeinen 3:23). Allen zijn dus geestelijke melaatsen, onaanraakbaren. Aldus beschouwd geeft het 
verhaal over Jezus die de melaatse aanraakt ons alle hoop. Hij slechtte niet een afstand van zes voet, maar 
die van de enorm grote kloof tussen hemel en aarde, verliet de aanwezigheid van God en kwam naar de 
aarde om ons allen aan te raken. De aanraking van Jezus, vrij beschikbaar voor ieder van ons, heeft de 
macht de ergste zonden te vergeven, genezing te brengen waar verval is en ons van de dood van de zonde 
in de omarming van Gods liefde te brengen. 
 
Denk over het volgende na: 'Het werk dat Christus deed door de melaatse te reinigen van zijn 
verschrikkelijke ziekte, is een illustratie van Zijn werk om de ziel te reinigen van de zonde.'‒Ellen G. White, 
De Wens der Eeuwen, blz. 219. 
 
II. De uitgeslotenen opnemen 
(Herhaal Matteus 8:5-13 met uw groep) 
Het verhaal van de Romeinse bevelhebber die Jezus benadert om zijn knecht in gevangenschap te genezen, 
die zich op de rand van de dood bevindt, openbaart vier belangrijke waarheden. Ten eerste liet de 
centurion, die het zegel van Caesar in Kapernaüm droeg, zien dat macht en autoriteit iemand nooit blind 
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moet maken voor de waarde en waardigheid van een mens, zelfs al is die persoon een knecht in 
gevangenschap. De Romeinse wet kan een slaaf als niet meer zien dan het stuk gereedschap van een 
werkman, om weggegooid te worden als hij of zij niet meer bruikbaar is, maar de centurio ontsteeg een 
dergelijke monsterlijke cultuur. 
 Ten tweede was de omarming van goddelijke genade door Jezus beschikbaar voor de centurio en de 
knecht‒in de Joodse cultuur allebei heidenen, die zich nauwelijks één stap boven de melaatse bevonden die 
Jezus net had genezen. De deur naar Jezus staat altijd open en is voor wie ook nooit gesloten, zij het een 
heiden of een slaaf. Wat de wereld in zonde buitensluit, wordt opgenomen in de nieuwe wereld die Jezus 
schept. 
 Ten derde is een gevoel van onwaardigheid tegenover goddelijke genade de sleutel tot het ervaren van 
de macht van die genade. De centurio drukte zijn onwaardigheid uit om Jezus zijn huis binnen te laten gaan 
en riep uit: '… spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen' (Matteüs 8:8, NBG). Ten vierde dient 
de macht van Jezus, toen en nu, niet per definitie erkend te worden door zijn fysieke aanwezigheid, maar 
door het geloof in zijn Woord. De centurio had dat soort geloof en Jezus 'verbaasde zich', en zei hem naar 
huis te gaan om het antwoord op zijn buitengewone geloof te zien. 
 
Denk over het volgende na: De uitdrukking Jezus 'verbaasde zich' wordt in de evangeliën twee keer gebruikt. 
De eerste keer is hier in de context van het geloof van de centurio. Het tweede voorbeeld in Marcus 6:6, 
waarin Jezus 'verbaasd stond' over het ongeloof dat de mensen van Nazaret ertoe bracht hem te 
verwerpen. Hoe vat u tegen die achtergrond de reactie van Jezus op het geloof van de centurio op: 'Ik heb 
zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden' (Matteüs 8:10, SV)? En hoe interpreteert u het Messiaanse 
oordeel in de verzen 11 en 12? 

III. De gevangenen bevrijden 
(Herhaal Matteus 8:28-34 met uw groep) 
 
Terwijl Matteüs van twee mannen spreekt die door demonen bezeten waren, verwijzen Marcus (5:1-20) en 
Lucas (8:26-29) naar één. Dit is geen afwijking; laatstgenoemde twee schrijvers lijken zich te concentreren 
op de man die het woord voerde. Wat belangrijk is, is dat bezetenheid door demonen werkelijkheid is en de 
enige veiligheid tegen zo'n door Satan beheerst zijn is om in Christus te blijven. De ziel die in Christus en zijn 
beloften verankerd is kan 'weerstand bieden aan de duivel, en hij zal … vlieden' (vgl. Jacobus 4:7, NBG). 
 In plaats van dat ze zich verheugden over de genezing over de door demonen bezetene 'trok de hele stad 
uit’ … en ‘verzochten ze [Jezus] dringend hun [stad] te verlaten' (vgl. Matteüs 8:34). Deze reactie is van de 
heidenen. Johannes drukt echter het geval van de afgewezen Jezus nog krachtiger uit: 'Hij kwam naar wat 
van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen' (Johannes 1:11). Waarom is Christus 
de ongewenste persoon dwars door het spectrum van het mens-zijn? Zijn aanwezigheid verstoort de 
routine en het gemakkelijke en brengt wat de mensheid als normaal beschouwt onder het goddelijk 
oordeel. Waar hij is kan de zonde geen zetel opeisen; onrechtvaardigheid kan geen gezicht hebben; op 
zichzelf gerichte overheersing moet wijken voor broederschap; ogen verblind door de grauwe staar van 
kleur, ras, kaste of geslacht moeten een reinigende operatie ondergaan; en liefde, barmhartigheid en 
rechtvaardigheid moeten elke contour van het menselijk leven tekenen. Christus is de Grote Verstoorder. 
'Waarom stoort u ons? Laat ons alleen' is de kreet van hen die in de comfort zones van het gemak en de 
stilte van het kerkhof leven. Gezegend zijn echter zij die de deur openen en de gekruisigde Christus 
uitnodigen om binnen te komen en hem met hen avondmaal laten houden (vgl. Openbaring 3:20, SV). 

Discussievraag: In de routine van het dagelijks leven, bezig met vele kleinigheden om te overleven, herinner 
u voorbeelden waar u Christus zei u alleen alleen te laten of hem misschien een tijdje hebt laten wachten. 
Wat zijn enkele onmerkbare manieren waarop we Christus op afstand kunnen houden? 
  



Teachers Edition  Q2-2016 

 

9 
 

Les 5 De zichtbare en onzichtbare oorlog 
23-29 april 
 
Kerntekst: Matteüs 11:12 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Christus 'wist dat het leven van Zijn vertrouwde discipelen gelijk zou zijn aan het Zijne, een reeks van 
ononderbroken overwinningen.'‒Ellen G. White, De Wens der Eeuwen, blz. 596. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

Hoe kan het leven van een christen gelijk zijn aan dat van Christus‒een reeks van ononderbroken 
overwinningen? Aan wat voor voorwaarden moeten we voldoen om die status te bereiken? 

 8. Als aanwijzing van zijn overwinnend leven zei Jezus: '… de overste dezer wereld [Satan]  
 komt, en heeft aan Mij niets (Johannes 14:30, SV). Wat moeten wij doen om een verklaring   als 
deze te kunnen afleggen? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De strijd tussen twee koninkrijken 
(Herhaal Openbaring 12:7-10 met uw groep) 
 
Van Genesis (3:15) tot Openbaring (12:7-10) onthult de Bijbel een voortdurend conflict tussen Christus en 
Satan, tussen het koninkrijk van rechtvaardigheid en het koninkrijk van de zonde. De Bijbel onderschat nooit 
het bestaan en de rol van Satan in de zaken van de menselijke geschiedenis. In feite beschrijft ze de 
oorsprong van Satan samen met zijn pogingen om als God te worden (Jesaja 14:12-15, Ezechiël 28:12-15); 
zijn opstand tegen God, wat tot gevolg had dat hij uit de hemel werd geworpen (Lucas 10:18, Openbaring 
20:7-9); en het einde dat hem wacht in apocalyptische vernietiging (Openbaring 20:7-10). 
 De hoofdzaak in dit kosmische conflict is het karakter van God: Kunnen liefde en rechtvaardigheid in het 
karakter van God naast elkaar bestaan? Is de wet die zijn schepselen regeert onrechtvaardig, eigenmachtig 
en is het onmogelijk hieraan te voldoen? Terwijl het 'Satans weldoordacht plan is een verkeerd beeld te 
geven van Gods karakter als eigenmachtig, streng en onverzoenlijk' (Ellen G. White, Testimonies for the 
Church, vol. 5, blz. 738 / Uit de Schatkamer der Getuigenissen, deel II, blz. 353), is het Christus' voornemen 
om het universum te laten zien dat God liefde is en dat zijn wet eerlijk en rechtvaardig is. 
 Met dit doel kwam Jezus naar deze wereld. Zijn leven, dienstwerk, kruisiging en opstanding, en zijn 
Wederkomst zijn alle deel van Gods eeuwige plan om 'zijn volk te bevrijden van hun zonden' (Matteüs 1:21; 
vergelijk met Efeziërs 1:7-11) en om zijn koninkrijk voor altijd op te richten (Openbaring 11:15, 20:7-10, 
21:1-5). 
 
Denk over het volgende na: Het is nodig dat iedere christen zou moeten 'zien hoe deze strijd binnen sluipt in 
elke fase van de menselijke ervaring; hoe in elke levensdaad hijzelf òf de een òf de andere van de twee met 
elkaar in strijd zijnde beweegredenen openbaart; en hoe, of hij al of niet wil, hij op dit ogenblik beslist aan 
welke kant van de strijd hij gevonden zal worden.’Ellen G. White, Karaktervorming, blz. 188 (1e Druk). 
 
Discussievraag: Laat een groepslid bovengenoemde verklaring voorlezen. Nodig daarna groepsleden uit 
erover te praten hoe deze kosmische strijd binnen sluipt in hun leven, de persoonlijke worstelingen 
waarmee ze worden geconfronteerd inbegrepen. 
 
II. De overwinning van Christus in de strijd 
(Herhaal 1 Johannes 3:8 met uw groep) 
 
De apostel Johannes die de dynamiek van de grote strijd het langst heeft geobserveerd, heeft de 
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overwinning in die strijd in de meest passende causatieve context geplaatst: '… de duivel zondigt van den 
beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou' (1 
Johannes 3:18, NBG). De strijd is begonnen met Satan (Openbaring 12:7) en de strijd moet eindigen met de 
vernietiging van Satan. Er was en is geen andere manier. Vandaar is de tweede persoon van de Godheid 
vleesgeworden als mens, heeft hij een leven van overwinning geleid over elke verzoeking die Satan op zijn 
weg plaatste en hem uiteindelijk verslagen aan het kruis door zijn leven als losprijs voor de zonde te geven 
(Marcus 10:45; zie ook Kolossenzen 2:13-15) en daardoor de mensheid uit de greep van de duivel verlost. 
Paulus kon daarom zeggen: '… Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus' (1 
Korintiërs 15:57, NBG). 
 Het kruis is de grootste uitdrukking van goddelijke liefde en rechtvaardigheid. Het openbaart aan de ene 
kant Gods oneindige liefde voor de mensheid (Johannes 3:16) en aan de andere kant de onveranderlijkheid 
van Gods wet. Deze uitdrukking van zowel liefde als rechtvaardigheid aan het kruis is juist het hart van het 
evangelie waar Satan en zijn koninkrijk verslagen tegenover staan. En de nederlaag staat door de 
opstanding van Christus voor altijd bezegeld. 
 
Denk over het volgende na: 
1. Waarom is het kruis onmisbaar voor Christus' overwinning in de grote strijd? Noem enige manieren 
waarop Satan Gods plan om de overwinning in de grote strijd te garanderen probeerde te dwarsbomen. 
2. Hoe woedt deze strijd tussen de twee koninkrijken vandaag in menselijke harten? 
 
III. De overwinning van Christus ervaren 
(Herhaal Efeziërs 6:12 met uw groep) 
 
Net voor Getsemane vertelde Jezus Petrus: 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om 
jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken' (Lucas 
22:31, 32). Dit is niet alleen waar met betrekking tot Petrus, maar van alle discipelen. Het is Satans 
bedoeling ons van Gods koninkrijk weg te leiden en ons aan zijn sluwe bedenksels ten prooi te laten vallen. 
De grote strijd is dus niet alleen een onzichtbare strijd tussen goed en kwaad, maar ze is in zeer grote mate 
een realiteit in ons dagelijks leven. Elke discipel van Christus is een doelwit van Satans misleidende plannen, 
maar elke discipel is ook een voorwerp van Christus' liefde en ernstige gebeden. 'Velen beschouwen deze 
strijd tussen Christus en Satan als iets dat niet van bijzonder belang is voor hun leven, en voor hen is daarin 
weinig belangwekkends. Maar op het terrein van ieder hart wordt deze strijd herhaald.'‒Ellen G. White, De 
Wens der Eeuwen, blz. 87. 
 Paulus noemt dit onze geestelijke oorlogvoering. Terwijl we dit gevecht om de ziel aangaan, wordt ons 
gevraagd 'krachtig in den Heere te worden, en in de sterkte Zijner macht' en 'de gehele wapenrusting Gods 
aan te doen' (vgl. SV), 'om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel' (Efeziërs 6:10, 11). 
Overwinning in het leven van de christen begint met die veilige en zekere relatie met Jezus. 
 
Discussievraag: Lees Efeziërs 6:14-18 en 2 Korintiërs 10:3-5 voor. Praat erover hoe God ons in staat heeft 
gesteld tegen de machten van het kwaad te strijden en een overwinnend leven te leiden. 
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Les 6 Rusten in Christus 
30 april-6 mei 
 
Kerntekst: Matteüs 11:28 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Sommigen voeren aan dat Jezus ons heeft vrijgesteld van verplichtingen als het in acht nemen van de 
sabbat.  Doordat hij echter zelf de sabbat naleefde (Lucas 4:16) bevestigde Jezus op een krachtige manier 
het essentiële karakter van de sabbat als een afspraak met God. Zijn voorbeeld bevestigt dat de sabbat 
Gods speciale tijd voor omgang met zijn kinderen is. 
 
Stap 2─Discussievragen 
 
Praat over het volgende met bovenstaande als achtergrond: 
 9. Hoe kan een gedenkteken van de schepping en verlossing tot een legalistische gebondenheid  
 worden? 
 10. Wat is de betekenis van Jesaja's oproep om de sabbat als 'een dag van vreugde' te   
 beschouwen (Jesaja 58:13, 14)? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. De rust die alleen Jezus kan geven 
(Herhaal Matteus 11:28-30 met uw groep) 
 
Matteüs 11:28-30 is een samenvatting van waar het in het evangelie allemaal om gaat. Onze lasten, de 
uitnodiging van de Heiland, zijn rust en de zekerheid van het hele proces van rusteloosheid naar een 
blijvende rust worden allemaal uitgelegd. 
 Eerst moet men echter tot Jezus komen. Hij alleen heeft het tegengif voor de grootste last van de 
mensheid‒de last van de zonde. Of men het prettig vindt of niet, men moet het feit onder ogen zien dat er 
los van Christus geen geneesmiddel tegen de zonde is. Door de zonde zijn we hulpeloos, hopeloos en zwaar 
belast. Hoe meer we proberen onszelf van de zonde te bevrijden, hoe groter de tragedie van rusteloosheid. 
Zonde is niet een gezondheidsprobleem, een beroepsrisico, een waanvoorstelling van de omgeving of zelfs 
een onvermogen op moreel gebied. Zonde is opstand tegen God en alleen God kan in een oplossing voor 
dat probleem voorzien. Hij heeft in die oplossing voorzien in Jezus die zei: 'Kom naar mij.' Het is een oproep 
tot een persoonlijke identificatie met Jezus‒zijn kruis, zijn genade, zijn weg en zijn juk. 
 De rust die door en door middel van Jezus wordt aangeboden is geen uitnodiging tot een leven van 
gemak en mateloosheid; het is in plaats daarvan een verwisseling van juk‒van het juk van 
eigengerechtigheid met de bevrijdende macht van de gerechtigheid van Christus; van het knechtende juk 
van legalisme met de vrijheid van Gods genade die tot dingen in staat stelt. Die bevrijding en dat in staat 
stellen maken het juk van een verlost leven rustgevend in gehoorzaamheid en vreugdevol in dienstbaarheid. 
Bovenal nodigt Jezus ons uit om zijn studenten te worden: '… leer van mij.' Een belangrijke les om te leren is 
dat zijn rust geen juk is; het is een ware ervaring, geëtst in een belangrijk symbool dat bij de schepping en in 
de verlossing wordt gevonden: de sabbat.  

Denk over het volgende na: De Bijbel beschrijft de wet vaak als e' en geschenk van vreugde en blijdschap. In 
Psalmen 119 verklaren ten minste acht verwijzingen de vreugde en blijdschap die men in de wet vindt 
(verzen 24, 35, 47, 70, 77, 92, 143, 174). Jesaja 58:13 erkent de sabbat als 'een dag van vreugde' (NBG: 
'verlustiging') en een 'dag van de HEER'. Jezus spreekt over de wet als onveranderlijk (Matteüs 5:17, 18). 
Paulus wijst op de innerlijke mens die zich verheugt 'in de wet van God' (vgl. Romeinen 7:22, HSV). Met al 
deze getuigenverklaringen aangaande de wet, hoe wordt de wet dan als een last? 

II. De sabbatsrust 
(Herhaal Genesis 2:1-3 en Jesaja 66:22, 23 met uw groep) 
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Jezus, die rust biedt aan hen die 'vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan', roept zichzelf uit als 'heer en 
meester over de sabbat' (Matteüs 11:28; 12:8; Marcus 2:27, 28)‒het geschenk van rust dat zijn oorsprong 
vindt bij de schepping en onderdeel van het leven zal blijven in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde 
(Genesis 2:1-3; Jesaja 66:22, 23). De sabbat verbindt ons met de Schepper om de vreugde van het leven te 
vieren en voor altijd te erkennen dat het leven en de verlossing niet als een gevolg van ons werk komen, 
maar als een geschenk van Gods genade. De Ene die ons heeft gemaakt, heeft ook de sabbat gemaakt. Hij 
heeft op deze dag gerust, heeft deze geheiligd en heeft ons opgedragen deze te heiligen, zodat we ons 
voortdurend kunnen herinneren dat we rusteloos zijn totdat we in hem rusten. De sabbat is er het symbool 
van dat we in Jezus bevrijd zijn van de gebondenheid en tirannie van de zonde en dat we door hem de 
heiligheid van rust, aanbidding en vriendschap omarmen en hierin blijven. 
 
Denk over het volgende na: Hoewel Genesis 2:1-3 en Exodus 20:8-11 Gods scheppingswerk als de reden 
voor de naleving van de sabbat geven, voorziet Deuteronomium 5:15 in een andere reden die van wezenlijk 
belang is, namelijk zijn bevrijdend handelen. De naleving van de sabbat is dus een voortdurende 
herinnering dat ons leven, onze rust van slavernij en onze bestemming op de nieuwe aarde niet onze 
verdiensten zijn; ze zijn die van God. De adem van God heeft ons geschapen; het bloed van Jezus heeft ons 
verlost. En de rust van de sabbat nodigt ons uit de Schepper en de Verlosser te aanbidden. 
 
Discussievraag: Hoe zouden we dan Jezus' aanspraak moeten opvatten dat hij heer en meester over de 
sabbat is (Matteüs 12:8)? 
 
III. De rust die herstelt 
(Herhaal Matteus 12:9-14 met uw groep) 

Farizeeën beschuldigden Jezus ervan dat hij de sabbat ontheiligde, omdat hij zijn discipelen niet berispte 
toen zij op de sabbat koren plukten en ervan aten (Matteüs 12:2) en omdat hij op sabbat genas (Matteüs 
12:9-14, Lucas 6:6-11, Marcus 3:3-6, Johannes 5:1-16). Het antwoord van Jezus klopt in elk voorbeeld met 
de betekenis van de sabbat: De betekenis ervan ligt niet in een legalistisch eraan vasthouden naar de letter, 
maar in het op een hoger plan brengen van het verheven principe waarmee verlossing voor het leven wordt 
gebracht, in het doen van goede daden die God verheerlijken. De farizeïsche obsessie was legalisme; de 
begaanheid van Jezus was genade in actie. Noch op zichzelf gerichte starheid noch door zichzelf bepaalde 
toestemming zal het nauwkeurige onderzoek van genade doorstaan. Zoals Ellen White zegt: 'Als God zijn 
hand ook maar één ogenblik zou terugtrekken, zouden de mensen verzwakken en sterven. Maar ook de 
mens moet op die dag werken. Voor de noodzakelijke dingen van het leven moet gezorgd worden, de zieken 
moeten worden geholpen, in de nood van hen die gebrek hebben, moet worden voorzien.'‒De Wens der 
Eeuwen, blz. 163 
 
Discussievragen: 

1. Jezus antwoordde de farizeeën die vroegen of het toegestaan was op sabbat te genezen, dat we op 
sabbat goed mogen doen (vgl. Matteüs 12:9-14). De farizeeën gingen onmiddellijk daarna weg en 
smeedden plannen om Jezus te doden. Wat maakt het verschil tussen liefde die redt en legalisme 
dat probeert te doden? 

2. Wat wil dit zeggen: '… de wet vindt zijn vervulling in de liefde' (Romeinen 13:10)? 
  



Teachers Edition  Q2-2016 

 

13 
 

Les 7 Heer van Joden en heidenen 
7-13 mei 
 
Kerntekst: Matteüs 14:33 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Lees de groep het volgende voor en behandel daarna de vragen die hierop volgen: 'Waar de wereld het 
meest behoefte aan heeft is aan mannen,  ─ mannen die zich niet laten omkopen; mannen die tot in het 
diepst van hun ziel trouw en eerlijk zijn; mannen die niet vrezen de zonde bij haar juiste naam te noemen; 
mannen wier geweten zo vast gericht is op hun plicht als de kompasnaald op de pool; mannen die op de 
bres staan voor het recht, al zouden de hemelen vallen.' Ellen G. White, Karaktervorming, blz. 56 (1e Druk). 
 
Stap 2─Vraag om over na te denken 
 
 11. In deze wereld van compromis, halve waarheden en openlijke zonde‒niet anders dan de tijd  
 van Johannes de Doper en Herodes‒hoe kan er worden voldaan aan 'waar de wereld het   
 meest behoefte aan heeft'? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Jezus de Heer van alles 
(Herhaal Matteus 14:13-21, 15:32-38 met uw groep) 
 
Wat ten oorsprong ligt aan het te eten geven van de 5000 en 4000 is Jezus' medelijden met de menigten 
(Matteus 14:14, 15:32). Het Griekse woord voor medelijden duidt op een emotie waardoor iemand zich 
geroepen voelt om vanuit zijn of haar diepste wezen te handelen. Het komt nog eens dertien keer in de 
evangeliën voor en staat daarbij steeds in verband met het dienstwerk van Jezus (Matteus 9:36; 14:14; 
15:32; 18:27, 33; 20:34; Marcus 1:41; 5:19; 6:34; 8:2; 9:22; Lucas 7:13; 10:33; 15:20). Met Jezus is 
medelijden geen passief medelijden, maar liefde die zich actief uitstrekt om hongerigen te voeden, voor 
zieken te zorgen, degenen met een gebroken hart te genezen en zelfs doden op te wekken. In elke 
menselijke nood zag Jezus een gelegenheid om mensen er bewust van te maken dat God liefde is, God 
meeleeft en God benaderbaar is‒in tegenstelling tot de Griekse cultuur waarin goden onbewogen en niet te 
bewegen blijven voor om het even welke menselijk nood. 
  De wonderen van het te eten geven laten zien dat de prediking van het Woord niet de zorg voor 
menselijke noden tenietdoet. Zorg moet echter niet het evangelie in een sociale revolutie veranderen, 
waardoor de lichamelijke noden voorrang krijgen boven datgene wat de ziel nodig heeft. Jezus wist goed 
dat 'de mens niet alleen van brood zal leven' (Matteus 4:4, NBG), maar hij was ook gevoelig voor het feit dat 
brood onmisbaar voor het leven is: Hij gaf de mensen (NBG: de scharen) opdracht te gaan zitten en zich te 
laten bedienen (Matteus 14:19). Uit het verhaal in Johannes 6 komt de prachtige essentie naar voren dat, 
net zoals het lichaam niet kan leven zonder brood, de ziel ook niet kan leven zonder Christus, het brood dat 
leven geeft (vers 35). 
  Een andere veelbetekenende waarheid over de twee wonderen van het te eten geven is dat de 5000-
plus Joden waren op weg naar het pesach in Jeruzalem en de 4000-plus heidenen in het gebied van de 
Decapolis waren. De essentie moet niet worden gemist: Het dienstwerk van Jezus is inclusief‒een dat zich 
om zowel Joden als heidenen bekommert. Hij is de Heer van alles, in wie de nieuwe mensheid tevoorschijn 
komt zonder enige muur van vijandschap ertussen (Efeziërs 2:14, 15). 
 
Discussievragen: 

1. De discipelen waren 'verbaasd' over Jezus' opdracht om de menigten iets te eten te geven. Waarom 
twijfelen mensen er voortdurend aan dat 'bij God alle dingen mogelijk zijn' (vgl (Matteus 19:26, 
NBG)? 

2. Welke plaats nemen wonderen in bij het versterken van ons geloof? 
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II. Jezus de Zoon van God 
(Herhaal Matteus 14:22-33 met uw groep) 
 
Wanneer de zee woest is en de boot heen en weer wordt geslingerd, wordt het leven een strijd en 
overweldigt angst ons. Jezus is er echter altijd om te helpen en te redden. Bovendien gaf Jezus de angstige 
discipelen een drievoudige formule die het geloof versterkt: 'Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!' 
(Matteus 14:27, NBG). Tussen de opdracht om moedig te zijn en de raad om niet bang te zijn staat de 
Persoon Jezus: 'Ik ben het.' In het Grieks is het ego eimi: 'Ik ben'‒de naam waarmee zo vaak wordt bevestigd 
hoe God zichzelf bekendmaakt. Met de grote IK BEN aan onze kant brandt de brandende struik niet op, 
vervult het Brood dat Leven geeft al onze behoeften, houdt het Licht voor de Wereld ons weg van 
duisternis, verzekert de Deur ons van onze toegang tot het koninkrijk en zijn we geënt in de ware Wijnstok 
(Exodus 3:2-15; Johannes 6:35; 8:12; 9:5; 10:9, 11; 11:25; 15:1). Bovendien zegt Christus tegen ons, net zo 
zeker als tegen de discipelen tijdens die stormachtige nacht: 'Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd.' 
  Om zonder angst het pad van discipelschap te gaan is het nodig dat de blik van de discipel op de IK BEN 
is gevestigd  Petrus werd aarzelde echter. Zijn blik verplaatste zich van Jezus naar de ruwe winden en 'hij 
werd bang en begon te zinken. Desondanks schreeuwde Petrus uit:'Heer, red me!' Zo'n smeekbede blijft 
nooit onbeantwoord. 
 
Discussievraag: 
Petrus sprak en handelde vaak impulsief. En toch wist hij zelfs als hij faalde waarheen hij moest uitreiken 
voor hulp. Bekijk opnieuw enige van die voorbeelden in het leven van Petrus en praat  erover wat de 
betekenis van Hebreeën 12:2 in het echte leven is. 
 
III. Jezus: de muren afbreken 
(Herhaal Matteus 15:21-31 met uw groep) 
 
Lang voordat de opgestane Jezus zijn discipelen opdroeg 'op weg te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te 
maken' (vgl. Matteüs 28:19), doortrok hij zelf voor de eerste keer Joods gebied en ging Syro-Fenicië binnen. 
Door middel van zijn ontmoeting met een Kanaänitische vrouw liet hij zien dat zijn evangelie het gehele 
menselijke ras omvat. 
 De vrouw benaderde Jezus met het oog op de genezing van haar dochter die door een demon was 
bezeten. Tegen alle verwachtingen in die zich tegen haar opstapelden (een vrouw, een heiden, sprekend tot 
een Jood) benaderde zij Jezus met het enige instrument dat ze had‒niet in haar hand, maar in haar hart. 
Ten eerste hield ze van haar dochter. In de Romeinse en Griekse cultuur werden meisjes niet als een 
aanwinst beschouwd. Een dochter die door een demon was bezeten was nog erger. Toch liet deze moeder 
zien dat elk kind‒jongen of meisje, gezond of ziek, pienter of dom‒een kostbaar geschenk van de Schepper 
is. In haar zoektocht naar een geneesmiddel kwam de moeder op de juiste plek terecht: Jezus. 
  Ten tweede had ze geloof. Ze erkende Jezus als Heer en als de Zoon van David‒genoeg geloof om haar 
lasten aan de voeten van de Messias te werpen. De reactie van Jezus lijkt echter ruw: 'Het is niet goed om 
de kinderen hun brood af te nemen en (HSV:) naar de hondjes te werpen' (Matteüs 15:26). Toen kwam de 
beslistheid van op geloof gebaseerde gebeden, lang geleden gegraveerd in die krachtmeting die een hele 
nacht duurde: 'Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent' (Genesis 32:26). De Kanaänitische vrouw doet haar 
eigen 'smeekbede van Jacob': 'Dank u Heer dat u mij niet behandelt als de straathond die afval doorzoekt, 
maar als kunarion, een troetelhond van kinderen van het huis. Laat mij een kunarion zijn. Ik vraag niet om 
brood, maar slechts om die kruimels. 
  Jezus juichte die nederige manier waarop ze naar hem uitreikte, toe als een daad van groot geloof. En 
geloof brengt overwinning. Die beweging van liefde naar geloof naar genezing gaf een dwingende 
boodschap aan generaties die zouden komen: In Christus is er geen oost of west. 
 
Discussievraag: 
Wat voor hindernissen ziet u in uw kerk of gemeenschap, die moeten worden genomen om het dienstwerk 
van het evangelie uit te breiden?  
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Les 8 Petrus en de rots 
14-20 mei 
 
Kerntekst: Matteüs 16:15 
 
Stap 1─Toepassen 
 
We hebben allemaal behoefte aan rolmodellen, vooral wanneer we jong zijn, waarmee we ons kunnen 
identificeren. Ons glorieuze geestelijke rolmodel, Jezus Christus, trekt onze aandacht en loyaliteit, omdat we 
ons met hem 'identificeren'. Ongetwijfeld is het correct begrijpen van zijn identiteit het voornaamste 
component in het 'je identificeren met' hem. Hoe kunnen we ons ervan verzekeren dat we die correcte 
identificatie hebben? 

 
Stap 2─Toepassingsvragen 
 

12. Hoe zou een begrip van uw zelf-identificatie u ertegen kunnen beschermen om die identiteit Jezus 
op te leggen? 

3. Hoe zou een verkeerde identificatie van Christus een geestelijke belemmering kunnen worden? 
Hoe kunnen ervaringsgerichte gebeurtenissen (bijvoorbeeld: de verheerlijking van Christus op de berg) 

ons begrip van Christus' identiteit versterken? 
15. Wat voor persoonlijke geestelijke ontmoetingen hebben in uw denken Christus' identiteit duidelijk 

gemaakt? 
16. Waarom zouden indrukken, opgedaan bij individuele geestelijke ervaringen, nooit moeten worden 

gebruikt om Christus' identiteit los van Bijbelse openbaring vast te stellen? 
17. Mocht Christus vragen wie u zegt dat hij is, hou zou u dan reageren? 
18. Hoe is het woordelijk belijden van ons begrip van Christus' identiteit een aansporing voor onze 

persoonlijke geestelijke reis? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Het vaste fundament 
(Herhaal Matteus 16:17-20 met uw groep) 
 
De uitdrukking 'deze rots' wordt verschillend geïnterpreteerd. Het Rooms-katholicisme dringt erop aan dat 
Petrus (van het Griekse woord petra) door Christus zelf als de rots werd aangeduid. Hun bewijs komt van 
het feit dat Jezus deze bijnaam aan Simon toewees, wat, waar zij op aandringen, Christus' bedoeling 
aantoont om van Petrus het fundament van zijn jonge kerk te maken. Hun leer van apostolische opvolging 
wijst Petrus dus de positie van eerste paus toe, als persoonlijk door Christus zelf aangesteld. 
  Protestantse uitleggers zijn het met dit gezichtspunt echter sterk oneens. In 't algemeen concentreren 
hun interpretaties zich op twee andere mogelijkheden. 
Ten eerste: Uitleggers geloven dat de 'rots' verwijst naar de belijdenis van Petrus, wat betekent dat de 
waarheid van Petrus' verklaring dat Jezus Christus (Gods gezalfde Zoon) was, het fundament was waarop 
Christus de kerk zou bouwen. Ten tweede: Andere uitleggers voeren aan dat de rots waarnaar Christus 
verwijst, niet de belijdenis van Petrus is, maar, juister uitgedrukt, Jezus zelf. Terwijl hij dit verhaal 
visualiseerde heeft Christus misschien Petrus' bijnaam ('Onvast') gebruikt om zichzelf op een geestelijke 
manier te introduceren als die voornaamste hoeksteen waarop Gods kerk gegrondvest zou worden. 
Misschien zei Jezus, terwijl hij naar Petrus wees: 'Jij bent 'Onvast' en voegde onmiddellijk toe, terwijl hij zijn 
vinger naar zichzelf verplaatste: '… op deze petra (wat ondubbelzinnig op Christus zelf duidde) zal Ik mijn 
gemeente bouwen' (NBG).  (Per slot van rekening is naast Christus inderdaad om het even welk menselijk 
fundament niets anders dan onvast of wankel.) 
  Sterker nog: Bijbels bewijs verwijdert zich van de interpretatie van het Katholicisme en is gericht op 
andere mogelijkheden, zoals hierboven opgemerkt. Petrus verwijst bijvoorbeeld nooit naar zichzelf als de 
hoeksteen, maar brengt Christus met de hoeksteen in verband (Handelingen 4:8-12, 1 Petrus 2:4-8). Ergens 
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anders (Lucas 20:16-18, Matteüs 21:40-42) doen evangelieverhalen verslag van Jezus die de terminologie 
van de hoeksteen gebruikt, waarin hij ondubbelzinnig naar zichzelf verwijst. De Joodse traditie verwees 
veelvuldig naar God met rots-leven metaforen (bijvoorbeeld: Genesis 49:24; Deuteronomium 32:4, 15, 30, 
31; 1 Samuël 2:2; 2 Samuël 22:47; 23:3; Psalmen 18:47; 31:3, 4; Psalmen 61:3; 62:3-8; 71:3; 78:35; 89:27; 
92:16; 94:22; 95:1; Jesaja 17:10; 44:8; Habakuk 1:12). Paulus komt naast Petrus, wanneer hij Jezus in 
verband brengt met rots metaforen en vergelijkingen hiermee (Romeinen 9:31-33, 1 Korintiërs 10:4). In het 
licht van dit bewijs lijkt het ongetwijfeld aannemelijker dat Jezus naar zichzelf als dat fundament verwees. 
Jezus, als Gods zoon, was de fundering waarop Gods kerk gebouwd zou worden. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor verontrustende implicaties kunnen misschien bovenkomen bij het 
idee dat mensen Christus zouden kunnen vervangen als de vaste fundering van de kerk? 
 
II. De bevestiging 
(Herhaal Matteus 17:1-9 met uw groep) 
 
Mozes staat vooraan tussen oudtestamentische karakters die binnen het Jodendom geliefd zijn. Door 
middel van Mozes werd goddelijke wetgeving uitgesproken, die de veelomvattende Joodse levensstijl ingaf. 
Mozes begaf zich op wonderbaarlijke wijze in Gods aanwezigheid en leefde. De geschriften van Mozes, de 
'Torah' (van Genesis tot en met Deuteronomium) gaven vorm aan het Joodse dagelijks leven. Mozes had 
Hebreeuwse slaven uit Egyptische onderdrukking bevrijd, zeeën gescheiden en wonderen verricht. Onder 
Joods publiek betekende het overvloedige eer als je in gunstige zin met Mozes werd vergeleken. 
  Het verhaal van de verheerlijking op de berg bevat verschillende zinspelingen‒die mogelijk door 
moderne lezers worden gemist, maar niettemin voor Joodse lezers herkenbaar zijn‒op Gods glorieuze 
zelfopenbaring voor Mozes op de Sinai. (1) De zes dagen die in Matteüs 17:1 staan opgetekend, zinspelen 
op Exodus 24:16, toen wolken God bedekten, vóór zijn glorieuze openbaring. (2) De gezichtsverandering van 
Jezus ('stralen' (NBG) / 'glanzen' (NBV) )  weerspiegelde de gezichtsverandering van Mozes, veroorzaakt 
door blootstelling aan Gods goddelijke 'majesteit' (NBV) / 'heerlijkheid' (SV, NBG) (Exodus 34:29). (3) Zowel 
Elia als Mozes ervaarden Jehovah uit de eerste hand op de berg (Sinai) (Exodus 24:15-17, 1 Koningen 19:8-
14). (4) De Israëlieten hadden tijdens hun rondreis in de woestijn in tenten gewoond en Gods aanwezigheid 
had hen omringd. (5) Gods stem riep Mozes uit de wolk, terwijl Gods stem Jezus uit de wolk bevestigde 
(vergelijk Matteus 17:1-9 met Exodus 24:15-18). (6) De angstige reactie van de discipelen weerspiegelde de 
verwondering die het oude Israël ervaarde, telkens wanneer het met God werd geconfronteerd. 
  Deze zinspelingen geven nadrukkelijk in dat Jezus de nieuwe Mozes was of misschien zelfs de voorspelde 
toekomstige Profeet, door Mozes voorzegd (Deuteronomium 18:15). Welke zekerheden zouden, in 
geestelijk duistere tijden, het besef kunnen vervangen dat Gods glorie, al vele generaties verhuld, eindelijk 
was teruggekeerd door middel van het dienstwerk van Gods enige Zoon? Welke mogelijke omstandigheden 
zouden een grotere bevestiging van Christus' identiteit, opdracht en goddelijke positie hebben kunnen 
verschaffen? 
 
Denk over het volgende na: Nu we zoveel bewijs hebben dat de identiteit van Christus bevestigt, met wat 
voor verontschuldigingen kunnen we komen zodat we deze aan ons laten voorbijgaan? 
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Les 9 Afgoden van de ziel (en andere lessen van Jezus) 
21-27 mei 
 
Kerntekst: Matteüs 18:1 
 
Stap 1─Toepassen 
 
De eigengerechtigde houding die niet-vergevensgezinde christenen tentoonspreiden is slechts één vorm van 
afgoderij. De rijke jonge heerser uit Matteüs 19 verafgoodde zijn morele staat van dienst en zijn uitgebreide 
financiële bezit. Anderen verafgoden hun academische prestaties, hun persoonlijke reputatie of invloed, 
zelfs hun godsdienstige vroomheid! Wat onze idolen ook mogen zijn, ze plaatsen wegversperringen op het 
pad van echte grootheid. 

 
Stap 2─ 
Vragen om over na te denken 
 
 19. Hoe ontdoen gelovigen hun culturele achtergrond van de bedekking, zodat Christus' definitie  
 van grootheid de plaats kan innemen van wereldse definities? 
 20. Wat voor lessen zouden we kunnen leren uit het leven van kinderen, die oprechte   
 nederigheid zouden kunnen aanmoedigen? 
 21. Wereldse prestaties worden beloond met prijzen en salarisverhogingen. Met wat voor   
 beloningen gaat echte grootheid gepaard? 
 
Toepassingsvragen 
 
 22. Wat voor realistische veranderingen in houding zouden in de hand werken dat men minder  
 op zichzelf vertrouwt en meer nederig in afhankelijkheid van God wordt? 
 23. Hoe kunnen we een houding van vertrouwen in het leven cultiveren zonder onszelf op te  
 hemelen, zoals Nebukadnessar deed? 
 24. Hoe beschermt het wezen van het gebed ons ertegen dat we al te zelfverzekerd worden? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Bijbelse grootheid 
(Herhaal Matteüs 18:1-4, 15-35 met uw groep)  
 
Het bestuderen van de parallelle passages in de verhalen van Marcus en Lucas biedt aanvullende inzichten 
in het verslag van Matteüs. Het verhaal van Marcus (Marcus 9:33-38) herinnert aan het geruzie onder 
Christus' discipelen over wie de belangrijkste positie binnen Christus' regering zou innemen. Toen Christus 
hen met hun 'overleggingen' confronteerde, weigerden ze te antwoorden, beschaamd over wat hun 
ambities over hun karakter zouden kunnen onthullen. 
 In Lucas, waar het verhaal opnieuw wordt verteld (Lucas 9:46-48), wordt te kennen gegeven dat Jezus 
inzag wat aanzette tot hun twistgesprek. Omdat Jezus de motiveringen van zijn discipelen goed begreep, 
leidde hij een anoniem kereltje in hun midden en zei: '… wanneer gij u niet bekeert en wordt als de 
kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten 
als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen' (Matteüs 18:3, 4, NBG). 
 Dit 'bekeren' komt van de Griekse wortel strepho, wat soms 'zich omdraaien' betekent en als beeldspraak 
wordt gebruikt voor bekering. Het op zichzelf gerichte met de ellebogen werken van de discipelen dreef hen 
feitelijk weg van het koninkrijk van Christus. Er was onmiddellijk een of andere dramatische ommekeer 
nodig, mochten de naaste volgelingen van Jezus enige kans krijgen om zich bij zijn koninkrijk aan te sluiten. 
Ze waren in de veronderstelling dat ze zichzelf voor grootheid plaatsten, terwijl ze in werkelijkheid zichzelf 
voor uitsluiting plaatsten. 
 Wat volgt biedt nóg een begrip van het bereiken van onvervalste grootheid. Vergevensgezindheid vormt, 
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net als nederigheid, nog een goddelijke noodzakelijke voorwaarde voor grootheid. 
Sterker nog, Matteüs geeft een goddelijke noodzakelijke voorwaarde voor de verlossing zelf aan: '… als jullie 
anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet 
vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven' (Matteüs 6:14, 15). Ongeacht de 
overtreding is vergeving niet iets waarvoor je kunt kiezen. Moord, overspel, diefstal, laster allemaal 
belangrijke zonden moeten vergeving krijgen als onvervalst berouw plaatsvindt. Anders zegt de persoon die 
kwaad gedaan is: 'Deze overtredingen, tegen mij begaan, overtreffen mijn wangedrag tegenover Christus. 
Hoewel ik zelf vergeven ben, hoef ik anderen niet te vergeven.' 
 
Denk over het volgende na: Waarom zijn vergevensgezindheid en nederigheid essentieel om ware grootheid 
in het koninkrijk van God te bereiken? Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat degenen die probeerden zijn 
koninkrijk binnen te gaan als kleine kinderen moesten worden? 
 
II. Het verloren schaap 
(Herhaal Matteüs 18:1-4, 15-35 met uw groep)  
 
Jezus begint deze verhandeling met het delen van de gelijkenis van het dwalende schaap, dat gewoonlijk 
het 'verloren' schaap wordt genoemd. Deze ongelukkige verkeerde vertaling schuift op nauwelijks merkbare 
wijze de verantwoordelijkheid van het schaap af. Het Griekse planao betekent dwalen, de verkeerde weg op 
gaan, op 't verkeerde spoor gebracht worden. Zulke zwervers nemen actief deel aan hun (plotselinge) 
verdwijning. Wanneer sleutels ook (plotseling) verdwijnen, ze blijven onschuldig. Sleutels hebben nooit 
benen doen ontspruiten en zijn nooit afgedwaald. Telkens wanneer ongehoorzame kinderen tijdens 
winkeluitstapjes verdwijnen is hun actieve afdwalen de oorzaak van hun verdwijning. Ze hebben een 
aandeel in de verantwoordelijkheid voor hun (plotselinge) verdwijning. De schapen in Christus gelijkenis, die 
gelovigen voorstellen, zijn actief in het afdwalen. Ze zijn niet onschuldig. Jezus volgt echter actieve 
dwalenden en maakt overuren om relaties te herstellen, hoewel hij geen verantwoordelijkheid draagt voor 
hun overtredingen. 
 Aansluitende verzen schetsen Christus' herstellende werkwijze onder gelovigen. Helaas negeren de 
meeste christenen deze krachtige verzen. In het begin wordt de dwalende persoon onder vier ogen 
aangesproken. Als tijdens deze eerste benadering herstel optreedt, wordt extra handelen onnodig. Voor het 
geval deze persoonlijke benadering tekortschiet, spreekt een kleine groep leiders de dwalende aan. Mocht 
herstel plaatsvinden, wordt verder handelen nogmaals onnodig. Mochten echter beide benaderingen niet 
succesvol blijken te zijn, dan wordt de persoon die kwaad doet met de gehele gemeente geconfronteerd. 
Hopelijk vindt herstel plaats. Blijft de overtreder echter strijdlustig, dan wordt uitsluiting het enige 
alternatief voor de gemeente. 
 Na deze schets brengt Christus nog een gedenkwaardige gelijkenis helder onder woorden. De betekenis 
illustrerend van het zeventig maal zeven maal vergeven, herinnert Jezus' verhaal aan een voorval waarbij 
een of andere slaaf die een goede positie had en kennelijk de financiën van de koning beheerde, 
verantwoordelijk werd gehouden voor een aanzienlijk tekort dat veel hoger was dan wat mogelijk 
terugbetaald kon worden. Verdrietig door deze schuld geeft de koning eerst het bevel de slaaf, samen met 
zijn familie, te verkopen. De slaaf smeekt om genade. Overlopend van genade geeft de koning toe. 
 Er vindt een interessante wisseling van woorden plaats, die in de vertaling verborgen is. Vers 24 gebruikt 
de taal van schuld en noemt de slaaf die kwaad doet schuldenaar (opheiletēs). 
Wanneer de dienaar echter wordt vergeven, wordt naar zijn tekort verwezen als een lening (daneion) (vers 
27). Hoe hoffelijk! 
Later komt deze vergeven dienaar (onverwacht) een andere dienaar tegen die hem geld schuldig is. In plaats 
van de hoffelijkheid te herhalen die hemzelf verleend is, eist deze man onmiddellijke terugbetaling en laat 
de andere dienaar in de gevangenis zetten. Wanneer andere dienaren deze daden melden, herroept de 
koning zijn kwijtschelding. In plaats van de overtreding te vergoelijken en het woord lening te gebruiken, 
vervalt de koning in taal van schuld (opheilēn). De ondankbare dienaar wordt daarna naar de 
gerechtsbeulen geleid (Grieks: basanistais ‒niet louter bewakers van de gevangenis, waar sommige 
vertalingen op duiden). Jezus concludeert dat dit is wat gelovigen kunnen verwachten, mochten zij geen 
oprechte vergeving betuigen. 
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Denk over het volgende na: Waarom worden de verloren schapen met hun dwalen hierbij betrokken? Hoe 
openbaart de gelijkenis van de konings slechte dienaar Gods genade en de dankbaarheid die wij hem 
schuldig zijn voor zijn vergeving van onze zonden? Hoe openbaren de twee verschillende woorden voor 
schuld in het Grieks, die in de gelijkenis worden gebruikt, zijn houding ten opzichte van de schuld die 
berouwvolle zondaars hem verplicht zijn? 
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Les 10 Jezus in Jeruzalem 
28 mei-3 juni 
 
Kerntekst: Matteüs 21:42 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Het moet nooit gebeuren dat gerechtigheid wordt beperkt door een begrip dat zich uitsluitend op 
rechtvaardiging concentreert. Christus' aanbod van redding aanvaarden vormt die onmisbare eerste stap, 
niet het totale pakket. 
 Gerechtigheid brengt ook verandering met zich mee. Dit is evenzeer onmisbaar. Verantwoordelijkheid 
wordt door al Christus' gelijkenissen en, sterker nog, door de hele Schrift heen, geleerd. Om het even wie 
afhankelijk is van zijn of haar geestelijke inspanningen zal uiteindelijk worden teleurgesteld. Het zal nooit 
gebeuren dat wie dan ook niet tevreden gesteld zal worden, die erop vertrouwt dat God innerlijk door Gods 
Geest werkt.  

 
Stap 2─ 
Vragen om over na te denken 
 

4. Wat voor lessen zouden gelovigen persoonlijk kunnen leren uit Christus' reiniging van de tempel in 
Jeruzalem, omdat in de Schrift naar ons lichaam wordt verwezen als een tempel? 

Wat voor bemoediging zouden gelovigen mogen ontlenen aan de omstandigheid dat de hoeksteen (die 
Christus voorstelt) aanvankelijk werd verworpen, voordat hij als de onmisbare Rots werd erkend? 

16. Wat voor geruststelling zouden discipelen mogen vinden in de wetenschap dat de hoeksteen van de 
tempel de enige steen was die paste en in staat was een geweldig groot gewicht te dragen? Op 
welke manier is Christus als enige passend voor onze noden? Waarom kan alleen Chrisus een steun 
voor onze emotionele en lichamelijke bagage zijn? 

 
Toepassingsvragen 
 

13. Wat voor activiteiten zouden Christus’ discipelen kunnen ondernemen om te garanderen dat ze niet 
de ervaring zullen hebben zonder vrucht te zijn? 

18. De pachters hadden minachting voor welk idee ook dat hun landeigenaar rechten had op de oogst 
en weigerden het deel af te staan dat de landeigenaar toekwam. Wat voor rechten zouden 
moderne discipelen de Eigenaar van hun leven misschien kunnen onthouden? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Profetische vervulling 
(Herhaal Zacharia 9:9, Haggai 2:6-9 en Ezra 3:12 met uw groep) 
 
De tempel van Salomo was schitterend, de gouden uitstalkast van de oudheid. Helaas bleek Israëls 
vroomheid ontoereikend te zijn en weerspiegelde onvoldoende de gouden standaard waarop die gouden 
omsloten ruimte duidde. Geduldig had Jehovah getracht zijn volk voor zich te winnen, maar kon uiteindelijk 
de rebellie niet langer tolereren. Ondanks Josia's opmerkelijke reveil vond het goddelijke oordeel plaats. De 
strijdkrachten van Nebukadnessar uit Babel onderwierpen Israël. 
 Salomo's meesterwerk werd niet gespaard, de heilige kamers die zich daarin bevonden werden door 
heidense indringers tot as verbrand. Na 70 jaar ballingschap werd Israël toestemming gegeven hun vroegere 
woongebied opnieuw te bevolken. Onder aanmoediging van de profeten Haggai en Zacharia, coördineerden 
Zerubbabel, de territoriale gouverneur, en Jozua, de hogepriester, de herbouw van de tempel. Oudere 
inwoners die zich de originele tempel herinnerden, weenden hardop, diep bedroefd dat deze 
plaatsvervangende tempel in vergelijking hiermee simpeler was. Niettemin gaven Gods woordvoerders, 
Haggai en Zacharia, bemoediging en maakten bekend dat deze tempel de vorige tempel zou overtreffen, 
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omdat de Messias, de centrale persoon die door haar rituelen werd voorgesteld, deze heilige verblijfplaats 
persoonlijk zou betrekken. 
 Helaas waren deze bezoeken voor God of zijn volk niet altijd aangenaam. De wereldse handelspraktijken 
die in zijn Vaders huis plaatsvonden, deden Christus buitengewoon verdriet. Jezus pakte deze grieven met 
gerechtvaardigde verontwaardiging aan en dreef de kooplieden van het tempelterrein. Aldus werden Gods 
oude profetieën vervuld. Gods Gezalfde was de tempel binnengegaan, waarbij hij haar goddelijke atmosfeer 
herstelde, terwijl hij de geldwisselaars wegjoeg. Gods verheerlijking van de tempel hing niet van fysiek goud 
af, maar van de tegenwoordigheid van Christus. Al het geschapene is ondergeschikt aan de Schepper. Zo 
was dezelfde Schepper van het goud zijn tempel binnengegaan, verreweg verheven boven wat ook hiervoor 
ontworpen was, terwijl haar betekenis door zijn tegenwoordigheid vergroot werd. 
 
Denk over het volgende na: Hoe kunnen christenen Satans valstrik vermijden om architectuur en 
voorzieningen te waarderen boven de aanwezigheid van Christus in elk facet van het leven van de 
gemeente? 
 
II. Gelijkenissen en lessen 
(Herhaal Matteüs 21:18-22:15 met uw groep)  
 
Christus luidt deze week in met confrontatie. Zijn confrontatie is verholen, maar is desondanks duidelijk. 
Eerder dan met de vinger te wijzen en namen te noemen, pakt Jezus zijn zorgen aan door middel van 
metaforische daden en gelijkenissen van grote betekenis. 
 Tussen Betanië en Jeruzalem komen de discipelen onverwacht een vijgenboom tegen die bladeren krijgt. 
De tijd van pesach begint voordat vijgenbomen in Jeruzalem doorgaans rijp worden en daarom is het 
enigszins opmerkelijk een vijgenboom aan te treffen die bladeren krijgt. Het krijgen van bladeren geeft een 
belofte; haar dorheid bewijst echter dat dit krijgen van bladeren misleidend is. De vijgenboom die bladeren 
krijgt, stelt in metaforische zin de priesterklasse voor die geweldige beloften doet; haar waardeloosheid 
blijkt echter uit haar geestelijke improductiviteit, generatie na generatie, en overduidelijke corruptie. Door 
Christus' vervloeking wordt eenvoudig haar onvruchtbaarheid erkend en de verdorring die volgt stelt de 
geestelijke uitgemergeldheid van de priesterklasse voor. Zo houdt onze geduldige en genadige Heer ons 
verantwoordelijk voor gemeden geestelijke kansen. 
 Vervolgens ontvouwt Jezus een verhaal over een afwezige landheer die probeert opbrengsten van de 
pacht te innen. De pachters pachten in feite eigendom om landbouwproducten te verbouwen, waarbij ze de 
landeigenaar enkele percentages van hun oogst beloven. Zij zijn geen landeigenaren. Deze pachters 
weigeren echter het deel van de landeigenaar vrij te geven. Dienaren, gezonden om inzameling te houden, 
worden vermoord. Tenslotte wordt de zoon van de landeigenaar gestuurd en hij wordt evenzeer vermoord. 
 De landeigenaar stelt God voor, de pachters symboliseren de corrupte priesterklasse die voor zelfzuchtig 
gewin van Gods geestelijke economie gebruik maakte, de dienaren stellen Gods trouwe profeten voor, door 
heel de geschiedenis heen, en de zoon is Jezus, de hoeksteen. Christus maakte moedig bekend dat zijn 
farizeïsche luisteraars de moordlustige pachters waren. Van nu af aan besloten ze hem te doden. 
 Het thema van verantwoordelijkheid dat duidelijk wordt uit het voorval met de vervloekte boom en de 
gelijkenis van de opstandige pachters, wordt versterkt wanneer Jezus opnieuw indruk maakt met nog een 
verhaal: het bruiloftsmaal. De koning nodigt iedereen uit die iemand is, maar ze gaan allemaal niet op zijn 
uitnodigingen in en vermoorden zelfs de gezanten die de uitnodigingen bezorgen. Er volgt snel vergelding 
als het koninklijke leger wordt gezonden om de moordenaars te executeren en hun stad tot as te 
verbranden. 
 Vervolgens wordt straatvolk uitgenodigd. Hoewel er in bruiloftskleren voor alle deelnemers wordt 
voorzien, waagt een indringer zich naar binnen, terwijl hij zijn eigen vuile kledij draagt. De koning beveelt 
zijn bedienden deze lompe insluiper in de uiterste duisternis te gooien. Christus' tegenstanders erkennen 
dat zij met deze gelijkenis evenzeer worden aangewezen. De insluiting van de ongepast geklede 
bruiloftsgast houdt nadrukkelijk in dat zelfs het aannemen van de uitnodiging niet voldoende was. 
Genodigden moeten gepast gekleed komen, wat het belang van Christus’ gerechtigheid symboliseert, 
wanneer deze met de onze wordt vergeleken. 
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Denk over het volgende na: Hoe kunnen gelovigen zonder twijfel weten dat ze niet slechts Christus’ 
uitnodiging hebben aangenomen, maar zeker met de gerechtigheid van Christus zijn gekleed? 
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Les 11 De gebeurtenissen in de eindtijd 
4-10 juni 
 
Kerntekst: Matteüs 23:12 
 
Stap 1─Toepassen 
 
Iemands theologisch begrip van Matteüs' apocalyps beïnvloedt sterk de manier waarop deze verzen worden 
toegepast. Dispensionalisten onder de gelovigen leren dat voorafgaand aan Christus' parousia een 'geheime' 
vervoering plaatsvindt, variërend van drie en een half tot zeven jaar voor Jezus' wederkomst. Tijdens deze 
'vervoering' worden echte gelovigen naar de hemel weggenomen, waarbij ze huichelaars achterlaten. 
Tussen deze vervoering en de wederkomst van Christus krijgen de overblijvende bewoners van de aarde nog 
een kans om tot inkeer te komen, dat wil zeggen: orde op zaken te stellen. 
 Amillenialisten onder de gelovigen interpreteren alle apocalyptische literatuur als slechts het symbool 
van geestelijke strijd en de uiteindelijke overwinning van Christus. 
 Postmillenialisten verklaren de wederkomst van Christus als de culminerende gebeurtenis van 1000 jaar 
voortschrijdende verlichting waarin de aardbewoners onvolwassen neigingen tot geweld en conflict 
ontgroeien en gebruikmaken van wetenschappelijke ontdekkingen om ziekten te bedwingen. 
 Premillenialisten en historicisten (waartoe zevendedags-adventisten behoren) geloven dat Christus' 
voorspellingen letterlijk en historisch vervuld worden op een manier die niet louter symbolisch is. Deze 
zienswijzen vloeien voort uit een begrip van de Schrift hoe de geestelijke strijd tussen Christus en Satan 
opgelost zal worden. Deze kan niet worden verholpen door middel van voortschrijdende verlichting, maar 
kan alleen worden opgelost door middel van goddelijke tussenkomst. Met de wederkomst van Christus 
wordt de verlossing van de rechtvaardigen gevierd en de vernietiging van de onrechtvaardigen voltrokken. 
Er worden geen extra gelegenheden aangeboden om tijdens een 'tweede kansperiode' tot inkeer te komen. 
Christus' komst betekent dat zijn familie wordt herenigd en alles wat slecht is definitief wordt vernietigd. 
 
Stap 2─ 
Vragen om over na te denken 
 

5. Hoe zou het standpunt van de dispensionalisten geestelijk uitstel kunnen bevorderen? 
Waarom zou u kunnen aannemen dat het postmillenialisme feitelijk geen hedendaagse aanhangers 

heeft? Wat gebeurde er tijdens de negentiende eeuw waardoor sommige christenen in de 
verleiding werden gebracht dit standpunt te aanvaarden? Wat veranderde er tijdens de 
negentiende eeuw? 

17. Wat zou de grootste tekortkoming van het standpunt van de amillenialisten kunnen zijn? 
14. Wat zijn de voornaamste krachten van het standpunt van de historicisten? Hoe zouden deze de 

standpunten kunnen overtreffen die andere christenen innemen aangaande de wederkomst van 
Christus? 

 
Toepassingsvragen 
 

19. Wat voor implicaties heeft de wederkomst van Christus voor emotionele crises? 
19. Hoe beïnvloedt de belofte van de wederkomst van Christus mijn alledaagse keuzes aangaande 

beheer van financiën, huwelijk, opvoeding, vermaak en werk? 
33. Wat voor maatregelen ter voorbereiding op Christus' komst zouden angstige, bezorgde christenen 

kunnen nemen, vergeleken met blijde, evenwichtige gelovigen? 
 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Een duidelijke boodschap 
(Herhaal Matteüs 23:1-24:2 met uw groep) 
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Boos en huilend spreekt Christus de goddelijke aanklacht tegen het priesterschap uit. 
A. Ze brengen niet in praktijk wat ze onderwijzen (Matteüs 23:3). 
B. Ze vermorzelen mensen met ondraaglijke religieuze eisen (Matteüs 23:4). 
C. Alles wat ze doen is voor de schijn (Matteüs 23:5). 
D. Ze houden van de ereplaatsen in de synagogen (Matteüs 23:6). 
E. Ze houden ervan eerbiedige begroetingen in ontvangst te nemen (Matteüs 23:7). (Christus heeft de 
farizeeën tot nu toe aangesproken met de derde persoon, waarbij hij ogenschijnlijk tot de menigte spreekt; 
met Matteüs 23:13 begint hij de farizeeën rechtstreeks aan te spreken, dat wil zeggen: door van de tweede 
persoon gebruik te maken.) 
F. U slaat de deur van het koninkrijk van de hemel in het gezicht van mensen dicht (Matteüs 23:13). 
G. U maakt op een schaamteloze manier weduwen hun eigendom afhandig (Matteüs 23:14, NBG). 
H. U wendt voor vroom te zijn door lang te bidden (Matteüs 23:14, NBG). 
I. U verandert die persoon (bekeerling) in tweemaal het hellekind als u zelf bent (Matteüs 23:15). 
J. U zegt dat het niets betekent om 'bij Gods tempel' te zweren (Matteüs 23:16). 
K. U negeert de kanten van de wet die belangrijker zijn‒ recht, barmhartigheid en geloof (Matteüs 23:23). 
L. U zeeft uw water, zodat u niet per ongeluk een mug zult doorslikken, maar in plaats daarvan slikt u een 
kameel door (Matteüs 23:24). 
M. Aan de binnenkant bent u vuil‒vol van hebzucht en zelfingenomenheid? (Matteüs 23:25). 
N. Ogenschijnlijk lijkt u rechtvaardige mensen, maar innerlijk is uw hart vol van huichelarij en wetteloosheid 
(Matteüs 23:28). 
O. U getuigt tegen uzelf dat u in feite de nakomelingen bent van degenen die de profeten hebben 
omgebracht. . . . U zult verantwoordelijk worden gehouden voor de moord op alle mensen van God 
(Matteüs 23:29-35). 
Christus vaardigt deze aanklacht van vijftien punten uit tegen de corrupte priesterklasse en loopt vooruit op 
hun gebrek aan berouw dat wordt weerspiegeld in de bestraffende bewoordingen die hij tegen hen 
dicteert: absolute verlatenheid en verwoesting van de tempel. 
 
Denk over het volgende na: Wat voor ernstige waarheid leert het oordeel dat over de priesterklasse wordt 
geveld, ons over Christus rechtvaardigheidsgevoel? Hoe verdiept dit begrip ons eigen 
verantwoordelijksbesef ten opzichte van de heilige plichten die ons als leden van Christus koninklijke 
priesterschap zijn toevertrouwd? 
 
II. Angstige toekomst 
(Herhaal Matteüs 24 met uw groep) 
 
Naar hoofdstuk 24 wordt soms verwezen als de apocalyps van Matteüs, omdat Christus apocalyptische met 
profetische uitdrukkingen vermengt. Zijn verhandeling komt voort uit de bede van zijn discipelen 'Wat is het 
teken van uw komst … ?' 
'Komst' is ontleend aan het Griekse parousia, wat eigenlijk 'aanwezigheid' betekent. In de oudheid 
ontwikkelden zich uit deze uitdrukking twee gespecialiseerde betekenissen: (A) een cultische uitdrukking 
die een of andere verborgen godheid aanduidt, die zijn of haar aanwezigheid onthult door het openbaren 
van macht, en iemand van wie de aanwezigheid door cultische volgelingen wordt gevierd of (B) officiële 
terminologie voor hooggeplaatste personen (bijvoorbeeld keizers) die bezoeken in de provincie afleggen. 
Christus is duidelijk voor beide gezichtspunten geschikt‒versluierde goddelijkheid en koningschap. 
 Overal waar nieuwtestamentische schrijvers de tekst op Christus toepassen, wijst het woord parousia 
bijna altijd op zijn glorieuze Messiaanse komst voor het kosmische oordeel aan het einde der tijden. 
Interessant genoeg is Matteüs de enige evangelieschrijver die het woord gebruikt, hoewel Paulus het 
veelvuldig gebruikt. Ook is het vermeldenswaardig dat Paulus duidelijk van het verslag van Matteüs 
afhankelijk is bij het schrijven van zijn apocalyptische opvattingen in 1 en 2 Tessalonicenzen. 
 
Denk over het volgende na: Hoe worden Christus' versluierde goddelijkheid en uiteindelijke koningschap in 
de evangelieverhalen geopenbaard? In apostolische geschriften? 
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Les 12 De laatste dagen van Jezus 
11-17 juni 
 
Kerntekst: Matteüs 26:31 
 
Stap 1─Toepassen 
 
'Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen' 
(Hebreeën 2:18, NBG). Praat erover hoe de verkeerde behandeling van Jezus in het verhaal van Matteüs 
hem in staat stelt ons op een doeltreffende manier te helpen. 

 
Stap 2─Vragen om over na te denken 
 

6. Beschrijf gebeurtenissen die het in de steek gelaten zijn van Jezus illustreren. Hoe zou het door deze 
gebeurtenissen voor hem mogelijk worden eenzame mensen op een doeltreffende manier te 
dienen? 

7. Beschrijf gebeurtenissen die onrecht tegen Jezus illustreren. Hoe zou het hierdoor voor Christus 
mogelijk worden op een doeltreffende manier mensen te dienen die onrechtvaardig worden 
behandeld? 

Beschrijf gebeurtenissen die het verraad van Jezus illustreren. Hoe zou het hierdoor voor Christus 
mogelijk worden slachtoffers van ontrouw en trouweloosheid op een doeltreffende manier te 
dienen? 

18. Beschrijf gebeurtenissen die het lichamelijk lijden van Jezus illustreren. Hoe zou het hierdoor voor 
Christus mogelijk worden op een doeltreffende manier mensen te dienen die marteling ondergaan, 
fysieke vervolging of het geestelijke leed en lichamelijk lijden dat door ziekte wordt veroorzaakt? 

 
Stap 3─Bijbelcommentaar 
 
I. Afscheid van vrienden 
(Herhaal Matteüs 26:1-46 met uw groep) 
 
De slothoofdstukken van Matteüs beschrijven Maria's buitengewone daad van buitensporige genegenheid. 
Het huis van Lazarus en Marta in Betanië werd regelmatig door Christus en zijn discipelen bezocht. Hier 
ontving Maria, samen met haar broer en zus, Jezus zélf gastvrij. 
 Vriendschappen, zo gesmeed, betekenden alles voor Jezus. Christus zocht en was dankbaar voor 
gezelschap, begrip en genegenheid van mensen. De Hebreeuwse familie was het onderdeel dat het 
fundament van de menselijke maatschappij vormde. Jezus bracht zijn familie samen uit geestverwanten die 
naar het koninkrijk zochten, meer verbonden door een geestelijke relatie dan door menselijke 
bloedbanden. Maria kan niet slechts als een oppervlakkige kennis worden beschouwd, omdat haar relatie 
met Christus vrijwel die van 'zuster' benaderde. Maria was die dwalende zuster in geestelijke zin voor wie 
Christus worstelde, totdat ze zich eindelijk overgaf aan zijn genadige toenaderingspogingen. Ten slotte 
wijdde ze zich, bevrijd uit Satans greep, onvoorwaardelijk aan haar Vriend, Jezus. 
 Geen geschenk was te kostbaar om haar liefde te tonen. De zaterdagavond voor zijn kruisiging was Jezus 
aanwezig bij een viering waar hem eer werd bewezen, in Simons huis dat óók dichtbij Betanië was gelegen. 
Maria glipte het huis binnen, terwijl ze haar albasten fles met narduskruid verstopte. Van de gelegenheid 
gebruik makend haalde ze de geurige zalf er op een onstuimige manier uit, terwijl ze Christus van top tot 
teen zalfde. Zijn voeten werden gebaad in haar tranen die overstroomden. Liefdevol bracht ze de zalf aan, 
waarvan de waarde werd geschat op het jaarloon van een gewone arbeider. Judas Iskariot berispte haar om 
haar buitensporigheid, maar Jezus omarmde haar vurigheid. Kort daarna zou deze Judas die tegen Maria's 
'overgeprijsde' toewijding aan Christus protesteerde, hem verraden voor de 'ondergeprijsde' prijs van een 
slaaf. 
 Vijf dagen later vierde Jezus zijn avondmaal voor pesach als afscheid met een andere groep 
metgezellen‒de Twaalf. Tot zijn wederkomst was dit voor Christus de laatste gelegenheid om het pesach 
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met zijn intiemste aardse vrienden te vieren. Deze discipelen zou spoedig daarna het hoeden van Jezus' 
koninkrijk worden vertrouwd, waarbij ze besluiten zouden maken die, in hun eigen tijd en gedurende 
toekomstige generaties, mogelijk op miljoenen invloed hebben gehad.  
 Wat voor emoties moeten de ziel van Christus hebben verscheurd! Deze innig geliefde kameraden 
ruzieden voortdurend, werkten met de ellebogen, maakten geestelijke blunders en begrepen verkeerd wat 
het voornaamste aan de opdracht van Jezus was. Ze waren gewelddadig, heetgebakerd, kinderachtig (in 
plaats van kinderlijk), trots, onverdraagzaam, chauvinistisch, exclusief en soms kwetsend. Niettemin had 
Jezus hen lief, ondanks hun gebreken. 
 Zelfs tijdens deze meest heilige Joodse viering streden zijn geliefde discipelen erover wie die hoogste 
posities in het koninkrijk van Christus zouden innemen. Ironisch genoeg vormde deze dienst waarin het 
nederige Offerlam werd afgeschilderd, de achtergrond voor trots, geopenbaard door zelfzuchtige eerzucht. 
 In het verhaal van Johannes, waar alles opnieuw wordt verteld, is het verhaal van de voetwassing 
opgenomen. Jezus vernederde zichzelf, in plaats van zijn volgelingen, en werd hun dienaar, waarbij hij hun 
vuil geworden, smerige voeten waste. Tijdens deze daad van nederigheid leunden zij achterover voor het 
traditionele pesachmaal dat geroosterd lamsvlees en bittere kruiden bevatte. Terwijl het de uittocht uit 
Egypte herdacht, wees het pesach ook naar de komende Messias die zondige rebellie en haar gevolgen zou 
verbannen. Helaas begreep Israël dit idee verkeerd en verving geestelijke bevrijding door politieke 
bevrijding. Vergeleken met de overvloeiende genegenheid van Maria moet deze pesachervaring voor 
Christus op momenten tamelijk ontmoedigend zijn geweest. 
 
Denk over het volgende na: Hoe kan onze reactie op Christus meer als die van Maria zijn als die van de 
discipelen? 
 
II. Met vrienden als deze . . . 
(Herhaal Matteüs 26:51-75 met uw groep) 
 
Het gezegde waarmee in de subtitel is begonnen, eindigt met: '. . . wie heeft er dan vijanden nodig?' Hoe 
toepasselijk! Judas begeleidt de vijanden van Christus persoonlijk om hem aan te houden en verraadt Jezus 
met een kus. Dat was dan apostolische loyaliteit. Tijdens de nachtelijke rechtszaak van Christus wordt hij 
vals beschuldigd, uitgescholden en onrechtmatig veroordeeld. Tenslotte ontkent Petrus, uit de intieme kring 
van Christus, in het openbaar dat hij hem ooit gekend heeft. 
 Blijkbaar is lafheid besmettelijk. Christus ervaart volkomen verlatenheid en twijfelt uiteindelijk aan de 
aanwezigheid van zijn hemelse Vader. Isolement, anders dan alles waarmee mensen ook geconfronteerd 
zijn, overspoelt Jezus. Er lijkt niets dan totale duisternis voor hem op te doemen. 
 
Denk over het volgende na: Hoe bewijst dit verhaal Christus' diepgaande identificatie met geïsoleerde, 
eenzame zielen? 
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Les 13 Gekruisigd en opgestaan 
18-24 juni 
 
Kerntekst: Matteüs 28:18 
 
Stap 1─Toepassingsvragen 
 

8. Op wat voor manier heeft het terugblikken op de slottonelen van het aardse leven van Christus me 
aangegrepen? 

Hoe beïnvloedt mijn begrip van de opstanding van Jezus mijn motivatie aangaande de Grote Opdracht? 
19. Hoe openbaart mijn betrokkenheid bij de Grote Opdracht dat deze in verhouding is tot mijn 

dankbaarheid voor de kruisiging van Christus? 
15. Hoe zou het bestuderen van de verkeerde behandeling van Christus me erop kunnen voorbereiden 

dat ik zal volharden gedurende vervolging die voor de deur staat? 
20. Wat geeft de gescheurde sluier van het heiligdom te kennen aangaande mijn communicatie met 

God? 
 
Stap 2─Bijbelcommentaar 
 
I. De kruisiging: Deel 1 
(Herhaal Matteüs 27:11-54 met uw groep) 
 
Welke Jezus willen jullie? 
 Daar was Barabbas tegenover Jezus de Messias. De Latijnse naam 'Jezus' is ontleend aan het Hebreeuws: 
'Joshua', wat 'God of Jahweh is redder' of 'De Heer is verlossing' betekent. Barabbas bood politieke 
bevrijding aan door middel van menselijke middelen: gewapende strijd, politieke opstanden, burgerlijke 
ongehoorzaamheid. De Messias bood geestelijke bevrijding aan door middel van geestelijke kanalen: 
gemeend berouw, oprechte bekering, een veranderde levensstijl. Het doel van Barabbas was Romeinse 
legers ten val te brengen en Joods zelfbestuur opnieuw tot stand te brengen. Het doel van Christus was 
zondige rebellie ten val te brengen en Gods koningschap opnieuw tot stand te brengen. 
 Moderne christenen worden met dezelfde keuzes geconfronteerd. Sommige gelovigen denken dat het 
tot stand brengen van Gods koninkrijk partijpolitiek, pogingen tot lobbyen en manoeuvreren van 
aanhangers met zich meebrengt. Soms zijn hun doelstellingen prijzenswaardig. Hun methodiek is echter 
altijd met gebreken, omdat Christus gewillige, gehoorzame harten zoekt in plaats van wettelijk 
afgedwongen onderworpenheid. De 'Jezus' van deze politieke christenen is Barabbas. Jezus, de Nazarener, 
wijst de christenen die onvervalste gelovigen zijn de weg. Hun opdracht overstijgt politieke verandering en 
daagt de mensheid uit geestelijke verandering te ervaren. Alleen deze innerlijk gemotiveerde bekering kan 
de mensheid boven legalistische eigengerechtigheid verheffen en ze zuivere bevrijding doen ervaren. Het 
koninkrijk van Christus, zo verklaarde hij, is van een andere wereld. Deze Messias zou onze keuze moeten 
zijn. 
 
Denk over het volgende na: Vergelijk Jezus met Barabbas en stel ze tegenover elkaar. Hoe kunnen methoden 
van bevrijding door de 'messiassen' van de wereld de vergelijking met die van Christus doorstaan? 
 
II. De kruisiging: Deel 2 
(Herhaal Matteüs 27:11-54 met uw groep) 
 
Verlaten‒hoe afschuwelijk klinkt dit. De identieke Griekse uitdrukking, egkataleipo, wordt in de Septuaginta 
(Oude Testament, Griekse vertaling) gebruikt bij het vertalen van Deuteronomium 31:6,  waarin Mozes 
belooft: 'Hij zal u niet begeven en u niet verlaten (NBG)'. 
Egkataleipo kan eenvoudig 'in de steek gelaten' betekenen, wat met per ongeluk 'verlaten' rekening houdt, 
maar bijna overal gebruiken vertalers uitdrukkingen waaruit opzettelijkheid blijkt. Het gebruik dat in 
Matteüs 27 van 'verlaten' wordt gemaakt, betekent doelbewust verlaten of in de steek laten. 
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 Christus suggereert niet dat God hem per ongeluk verliet, maar dat zijn in de steek gelaten zijn feitelijk 
betekende dat hij doelbewust werd verlaten en zo in de handen van samenzweerders viel. De identificatie 
van Christus met de zondige mensheid was zo volkomen dat zijn liefhebbende Vader tijdelijk afstand van 
hem moest doen, omdat de rechtvaardige hemelse Vader de zonde niet kan aanzien. 
 Onze zondigheid heeft Christus vermoord. De kruisiging van Christus bewijst de ernst waarmee de hemel 
overtreding aan de orde stelt. De heiligheid van God is onverdraagzaam tegenover menselijke zondigheid en 
toen Christus onze zondigheid op zich nam, wendde zijn Vader zich doelbewust af. Op dat ogenblik ervaarde 
Christus onze verlatenheid van de Vader, zodat we met hem zijn aanvaarding zouden mogen ervaren. Als de 
kruisiging van Jezus niet een erkenning van onze aangeboren gebrokenheid kan teweegbrengen, oprechte 
gevoelens van berouw kan veroorzaken en gemeende bekering gemakkelijker kan maken, wat dan wel? 
 
Denk over het volgende na: Wat voor rol speelt de zondaar in de kruisiging van Christus? Hoe beïnvloedt 
deze wetenschap iemands begrip van verlossing? 
 
III. Opstanding en Opdracht  
(Herhaal Matteüs 27:57-28:20 met uw groep) 
 
Een Amerikaans footballtrainer van de University of California in Los Angeles verklaarde eens: 'Winnen is 
niet alles. Het is het enige!' Zijn misplaatste maatstaven zouden geschikter zijn om toe te passen op iets dat 
minder oppervlakkig is. Om de aanhaling te wijzigen zodat deze passend is voor datgene waar onze les zich 
op concentreert: 'De opstanding is niet alles. Het is het enige!' De briefwisseling van Paulus met de 
Korintiërs geeft blijk van deze gevoelens. '… indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel' 
(1 Korintiërs 15:14, SV). Hij belijdt vervolgens dat de christelijke hoop zonder betekenis is, wanneer deze 
slechts op ons huidige leven invloed heeft en nalaat zich voorbij de dood uit te strekken (1 Korintiërs 15:19). 
In tegenstelling hiermee betekent de opstanding van Christus vandaag eeuwig leven dat zich voor eeuwig 
uitstrekt. Gekleed met de majestueuze macht van de Hemel dynamiteerde Jezus de kerker van de dood en 
bevrijdde aldus iedereen die zijn redding aanvaardt. Omdat alleen Christus de dood heeft overwonnen, 
heeft de hemel hem ingehuldigd met autoriteit zonder weerga. Deze macht schept de basis voor de 'dus' 
component in de Grote Opdracht. 
 'Ga dus op weg en maak … leerlingen' (Matteüs 28:19). Door zijn opstanding heeft Christus onbeperkte 
geestelijke macht; daarom roept hij ons op iedereen, overal, uit te nodigen om hem te volgen. De vijanden 
van Christus worden uiteindelijk verslagen. Er kunnen nu en dan tegenslagen voorkomen. Er kan tijdelijke 
achteruitgang aan het licht komen; maar het uiteindelijke resultaat is gegarandeerd. Deze Grote Opdracht 
concentreert zich op het samenbrengen van discipelen die hieraan gehoor geven. Niets wat deze wereld 
biedt kan namelijk de vergelijking doorstaan met wat Christus op Golgotha heeft gekocht en op de plek van 
Jozefs graf heeft geopenbaard. Vrede door alle wisselende seizoenen van het leven heen, vertrouwen om 
het even wanneer we de dood onder ogen zien en een gegarandeerd eeuwig loon‒wie zou zich verder iets 
kunnen wensen? Maak dus het onvergelijkbare nieuws aan anderen bekend en leer hen de methodes van 
Jezus. Ga dus vriendschappen aan die de eeuwigheid overbruggen. Kondig dus de vrijlating van gevangenen 
af. 'Ga dus op weg.' 
 
Denk over het volgende na: Hoe zal een dagelijkse ervaring van de opstanding van Christus me in staat 
stellen om moedig discipelen voor Jezus te maken? 
 


