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INLEIDING
Vreemde titel?
Wellicht is de keuze voor ingewijden niet zo vreemd1.
De Romeinse liturgie onderscheid zich uiteraard van de Oosterse.
In 1980 waren er nog 783.000.000 katholieken, 18% van de
wereld bevolking. De splitsing in de 11de eeuw heeft de twee
erediensten uit mekaar gedreven. Dat was zowel theologisch als
praktisch-disciplinair. In de 16e eeuw is er een geruislozer
diversificatie gekomen met de reformatie.
Het eerste testament, de antieke symbolen van de eerste
eeuwen en de daarbij horende oecumenische concilies Nicea
(325) en Constantinopel (381) drukte hun stempel op het
geheel.
Heel centraal daaraan staan de centrale gegeven: de geboorte
van de God-mens, Christus-Messias, Jezus van Nazareth. Hierop
steunt de gehele tekst van het CREDO en de theologie van de
DRIEEENHEID.
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We wilden iets met onze prentjes uitwerken en zijn bij de liturgie beland. Men werkt in
de lezingen van het Evangelie e.a. Met drie cycli. Omdat Matteüs in de cyclus A gelezen
wordt kozen we voor deze evangelist om eens wat dieper op zijn Schrift in te gaan.

Matteüs
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Stilaan waren de twee sacramenten van Doopsel en Eucharistie
de belangrijkste.
Daarom ook is er iedere dag eucharistieviering in de Rooms Katholieke religie.

DE CULTUS
De cultus onderhoud de kalender die ook door andere christenen
gebruikelijk is en in de verte overgeërfd is van de oudere broer:
het jodendom.
Dit behelst Advent tot Kerstmis, Openbaring (Epifanie), Vasten,
Pasen, Pinksteren. De kalender van de Heiligen loopt hieraan parallel. Uiteraard niet voor de (!afgescheiden2!) broeders.
Bij die cultus hoort in katholiek optie: de devotie. Een interessante excursie zou hier kunnen handelen over het onderscheid
tussen de aanbidding en de verering, enz. Hier kan dan de link
worden gelegd met meditatie, gebed en moraal.

ORGANISATIE
Met Vaticaan I (1869 - 70) werd het het pausdom gekroond met
onfeilbaarheid. Dit item werd wel – niet door iedereen strikt bekend – strikt omschreven.
Johannes Jean XXIII riep een Vaticaan II (1962 - 65) bijeen. Hier
werd wat de cultus betreft de toelating ingeschreven waardoor
naast het Latijn ook de landstaal mocht worden gebruikt in de liturgie.

DE A-CYCLUS
2

Spijtige term. Arrogante gelukkig minder vaak gebruikte term.
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A-JAAR : LEZINGEN TIJDENS DE EUCHARISTIEVIERINGEN OP
ZONDAG
In het A-jaar wordt het Matteüsevangelie gelezen.
De eerste lezing is genomen uit het Eerste Verbond, behalve
tijdens de paastijd , waarin de eerste lezing uit de Handelingen koMt. . In de kersttijd wordt de voorkeur gegeven
aan Jesaja . De keuze van de eerste lezing wordt bepaald door
de evangelielezing . De tweede lezing wordt genomen uit Handelingen , brieven en Apocalyps . Buiten de zondagen door het
jaar wordt de tweede lezing bepaald door het evangelie en het
thema van de zondag (tijdens de sterke tijden van het jaar en de
feestdagen) . Tijdens de paastijd wordt als tweede lezing de
continue lezing van 1 Pe genomen . Tijdens de zondagen
door het jaar worden een aantal brieven in continue lezing (Rom , Fil , 1 Tes) genomen .
We nemen de lijst van lezingen uit de kerkelijke kalender en geven aan welke verzen uit Matteüs (Mt) worden gelezen.
TEKSTEN VAN MATTEUÜ S PER ZONDAG
- 28/11/20103 . 1ste zondag van de advent A – Mt. 24,37-44
– 5/12/2010 . 2de zondag van de advent A. – Mt. 3,1-12 13. Mt. 3,16 - Mt. 3,7-10 - Mt. 3,11-12
- 12/12/2010 - 3de zondag van de advent (A-cyclus) - Mt. 11,2-11.
- Mt. 11,2-6 - Mt. 11,7-11
19/12/2010 . 4de zondag van de advent (A-cyclus) - Mt. 1,18-24 .
- Mt. 1,18-25
- 25/12/2010 (zaterdag) Kerstmis (A-cyclus) - Kerstmis nachtmis A - B
– C. - Dageraadsmis. Dagmis A-B-C . Kerstmis dagmis A-B-C. Geen
Mt.-teksten.
Omdat we concreet vertrokken zijn in 2010 zijn de data en de lezingen gekoppeld
aan de gegevens van toen.
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- 26/12/2010 - Feest van de h. Familie : Eerste lezing : Sir 3,2-6.1214 . Tweede lezing : Kol 3,12-21 - Kol 3,5-17 - Kol 3,18-4,1 - . Evangelie : Mt. 2,13-15 .19-23 . - Mt. 2,13-23.
- 2/01/2011 : Openbaring van de Heer A. Mt. 2,1-12.
- 9/01/2011 - Doopsel van Christus A – Mt. 3,13-17.
- 16 janauri 2011 . 2de zondag door het a-jaar.
- 23/01/2011 - 3de zondag door het jaar. Mt. 4,12-23 of Mt. 4,12-17.
- Mt. 4,12-17 - Mt. 4,18-22.
– 30/01/2011 - 4de zondag door het jaar. Mt. 5,1-12a. - Mt. 4,23-25 ;
5,1-2 - Mt. 5,3-12;
- 6/02/2011 : 5de zondag door het jaar : Js 58,7-10 - Js 58,1-12 - . 1
Kor 2,1-5. Mt. 5,13-16 - Mt. 5,13 - Mt. 5,14-16
- 13/02/2011 : 6de zondag door het jaar. Mt. 5,17-37 - Mt. 5,1720 - Mt. 5,21-22 - Mt. 5,22-23 - Mt. 5,25-26 - Mt. 5,27-28 - Mt. 5,2930 - Mt. 5,31-32ab - Mt. 5,33-37
- 20/02/2011 : 7de zondag door het jaar : Lv 19, 1-2.17-18 . 1 Kor
3,16-23 . Mt. 5,38-48 - Mt. 5,38-42 - Mt. 5,43-48 - 27/02/2011 : 8ste zondag door het jaar. - Mt. 6,24-34 - Mt. 6,24 - Mt.
6,25-34.
- 6/03/2011 : 9de zondag door het a-jaar. – Mt. 7,21-27 .
- 9/03/2011 – Aswoensdag. – Mt. 6,1-6.16-18. - Mt. 6,1-4 - Mt. 6,56 - Mt. 6,16-18 - Mt. 6,19-21 - 13/03/2011 - 1ste zondag in de veertigdagentijd - Mt. 4,1-11. - Mt.
4,1-11.
- 20/03/2011 - 2de zondag in de veertigdagentijd. – Mt. 17,1-9.- Mt.
17,1-9.
- 27/03/2011. 3de zondag in de veertigdagentijd.
– 3/04/2011 - 4de zondag in de veertigdagentijd.
- 10/04/2011 - 5de zondag in de veertigdagentijd.
- 17/04/2011 - Palmzondag: Mt. 21,1-11 - Mt. 21,1-11 - Mt. 26,1427,66 - Mt. 26 - Mt. 27.
- 24/04/2011 - Pasen . Dagmis. - Joh 20,1-18 - of Mt. 28,1-10 - Mt.
28,1-10
- 1/05/2011 - Beloken Pasen - 2de paaszondag.
- 8/05/2011 - 3de paaszondag.
- 15/05/2011 - 4de paaszondag.
- 22/05/2011 - 5de paaszondag.
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- 29/05/2011 : 6de (zesde) paaszondag.
- 2 juni 2011 : Hemelvaart ABC. – Mt. 28,16-20 - Mt. 28,16-20.
- 5 juni 2011 - 7de paaszondag.
- 12 juni 2011 : Pinksteren ABC. – - 19 juni 2011 - H. Drie-eenheid – Sacramentszondag
- 9de zondag door het a-jaar. Mt. 7,21-27.
- 10de zondag door het a-jaar. Mt. 9,9-13.
- 11de zondag door het a-jaar. Mt. 9,36 – 10,8.
- 12de zondag door het a-jaar. Mt. 10,26-33.
– 26/06/2011:13de zondag door het a-jaar. Mt. 10,37-42.
- 29/06/: Petrus en Paulus . Eerste lezing. Mt. 16,13-19.
- 3/07/2011 : 14de zondag door het a-jaar. Mt. 11,25-30.
- 10/07/2011 : 15de zondag door het a-jaar. Mt. 13,1-9.
- 17/07/2011 : 16de zondag door het a-jaar. Mt. 13,24-30.
- 24/07/2011 : 17de zondag door het a-jaar. Mt. 13,44-46.
- 31/07/2011 : 18de zondag door het a-jaar. Mt. 14,13-21.
- 7/08/2011 : 19de zondag door het a-jaar. Mt. 14,22-33.
- 14/08/2011: 20ste zondag door het a-jaar. Mt. 15,21-28.
- 21/08/2011 : 21ste zondag door het a-jaar. Mt. 16,13-20.
- 28/08/2011 : 22ste zondag door het a-jaar. Mt. 16,21-27.
- 4/09/2011 : 23ste zondag door het a-jaar. Mt. 18,15-20.
- 11/09/2011 : 24ste zondag door het a-jaar. Mt. 18,21-35.
- 18/09/2011 : 25ste zondag door het a-jaar. Mt. 20,1-16.
- 25/09/2011: 26ste zondag door het a-jaar. Mt. 21,28-32.
- 2oktober 2011: 27ste zondag door het jaar. Mt. 21,33-43.
- 9/10/2011 : 28ste zondag door het a-jaar. Mt. 22,1-14.
- 16/10/2011 : 29ste zondag door het a-jaar. Mt. 22,15-21
- 23/10/2011: 30ste zondag door het a-jaar. Mt. 22,34-40.
– 31ste zondag door het jaar. Mt. 10,1-12.
- Allerheiligen van de Heer ABC. – 2/11/2011: Allerzielen.
- 6/11/2011: 32ste zondag door het a-jaar. Mt. 25,1-13.
- 13/11/2011: 33ste zondag door het jaar. – Mt. 25,14-30.

- 20/11/2011: 34ste zondag door het jaar - Mt. 25,31-36.
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Kwartaalschrift 2014/2 – v.u. Onzen Heertje, erfgoedvereniging
vzw.
Doornstraat 11A, 8970 POPERINGE.
Ism. Het Goede Doel

INHOUD VAN MATTEUÜ SEVANGELIE
Inleiding en achtergrond: Jezus' geslachtsregister, zijn geboorte,
de wijzen uit het Oosten en de vlucht naar Egypte.
Johannes de Doper, beproeving in de Woestijn roeping en eerste
optreden.
De bergrede met de sleutelterm: Het koninkrijk der hemelen 4
De wonderen en de Tweede Rede.
De derde Rede en de parabels.
Boodschap tegen de hypocrisie5
De tegenstand groeit. De vierde rede6.
Vijfde rede H. 24 en 25)
Lijden, sterven en opstanding. H. 26:1 - 28:15.
De zendingsopdracht (28:16 - 28:20)
m.a.w. Van JHWH, de Schepper, de Bevrijder en de Voltooier. Niet die David-Messias,
geen Koning in de aardse betekenis.
4

H. 14-20 - In tegenstelling met Uit één stuk: onverdeeld, één als JHWH, trouw en
gerechtigd.
5

6

H. 17:24 - 18:35
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MATTEUÜ S
Als we die eerst weken bekijken van de cyclus dan steekt men
van wal met de vijfde rede in de hoofdstukken Mt. 24.
MATTEUÜ S DE TOLLENAAR

Jezus riep Mt7.
Mt. 2 Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, 3 Filippus en
Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon
van Alfeüs, en Taddeüs, 4 en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.
De afbeelding toont het schilderij De roeping van Mattheus door Hendrick Terbrugghen. Het
kunstwerk is geschilderd in 1616. De originele grootte van dit schilderij is ca. 130 x 110 cm.

Tegenwoordig wordt wel eens geschreven dat iemand uit de volgelingen van Matteüs
het evangelie schreef. In de tekst zelf is hij als Tollenaar voorgesteld. Een Jood verdacht van collaboratie.
7
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Als functionaris zal hij gerubriceerd hebben. Zijn tekst is in het
middenstuk te verdelen in 5 redevoeringen8. Vanuit zijn Joodse
thuis maakte hij de bekende bergrede. Hij besefte maar al te
goed wat het Rijk van God voor de gelovige inhield: uit één
stuk het Rijk van God de Vader met geest, hart en handen
propageren.

MATTEUÜ S 1
JOHANNES DE DOPER
Johannes draagt het zegevaandel.
Ook het Lam wordt er vaak mee getooid. (zie Jesaja over de terugkeer
uit de Ballingschap)

Alhoewel Matteüs
ook met het geheim
van de figuur van Jezus worstelde zit er
toch lijn in zijn verhaal. Als Mattheus
op Jozef denkt dan
stapt hij over naar
Jozef uit het eerste
verbond. Hij begreep
de dromen.
Jezus komt als heil uit de hemel – Hij
sticht het Rijk der hemelen zoals de profeten het hebben getekend. Het beeld van Jesaja het kind bij het

Een verwijzing die ons niet direct duidelijk is, maar voor een Talmudisch denkend
mens , to the point. De Tora bestaat uit vijf boeken.
8
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hol van de adder, de doven die horen9, zwaarden omgesmeed tot
ploegen en de terugkeer uit de ballingsschap.
Er wordt geen kwaad meer gedaan10. De kennis van JHWH’s
boodschap, de Tora, verzadigd als de dauw, die rivier drenkt de
bomen op de oevers.. de bijl ligt aan de wortel om de aarde te
effenen. In apocalyptisch perspectief koMt. de Mesenzoon om te
herstellen: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Mattheus wil vanuit wat hij als jood kende het Rijk dat de Messias brengt prediken. Teschoewa –
bekering – uit de ballingschap naar
JHWH terug keren – daarom tekent
Hij de laatste profeet helemaal in
de lijn van dat Eerste Verbond ten
voeten uit.
Denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij
hebben Abraham als vader. In de traditie van
de profeten wordt de Israëliet er op gewezen
dat ze JHWH moeten eren met geheel hun
hart, geheel verstand en al hun krachten11.

Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee
nee; wat je daaraan toevoegt komt. voort uit het kwaad12. Voor
de jood is het woord DABAR – én woord én daad. Horen is horig
zijn, gehoorzaam zijn.

9

Jes. 35: 5-6

Jes 11: 9 - Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10

Cf. Het sjema Israël: JHWH uit geheel je hart, uit geheel je ziel en uit al uw krachten
huldigen.
11

12

Matt 5: 37.
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VUUR

In het Eerste Verbond is het vuur een geliefd beeld voor Gods
wezen en werken. Aan Mozes 'verscheen de engel van Jahwe in
een vuur dat opvlamde uit den doornstruik 13. Bij de uittocht uit
Egypte 'ging Jahwe voor hen uit, overdag in een wolk-kolom, ‘s
nachts in een vuurzuil om hun licht te zijn14. Toen Israël aan de
voet van de Sinaï stond 'was de Sinaï geheel in rook gehuld, omdat Jahwe in vuur was nedergedaald. Het grote moment van de
Wetgeving: 'De heerlijkheid van JHWH leek voor de Israëlieten
op een verterend vuur, boven op de berg15.
Ook bij de profeten speelt het vuur een machtige rol. Ezechiël
begint onmiddellijk zijn eerste visioen: In mijn visioen zag ik hoe
een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een
gloed'. En als Daniël in een visioen God op een troon ziet zitten,
zegt hij: Zijn troon bestond uit vlammen, de wielen daarvan uit
laaiend vuur. Een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem
uit16. De schrikwekkende kracht van God krijgt in psalm 18 het
dreigende van een vulkaan uitbarsting. Zo waarschuwt Jahwe bij
monde van Jeremia het huis van David: Bevrijd de verdrukte uit
de macht van de verdrukker anders laait mijn toorn op als een
vuur en die brand wordt door niemand geblust17. Zo moet het
reeds op Adam en Eva zijn overgekomen bij de verdrijving uit
het Paradijs. Van geslacht op geslacht werd doorverteld dat de
cherubs en de vlam van het wentelend zwaard de tuin bewaakte

13

Ex.3: 2

14

Ex.13: 21

15

Ex.19: 18; Ex. 24: 17.

16

Ez. 1: 4; Dan. 7: 9-10.

17

Jer. 21:12.
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Het straffend en wrekend vuur krijgt een eschatologische betekenis in het grote lied van Mozes aan het eind van zijn leven, waar
hij de Heer laat zeggen: Het vuur van mijn toorn ontbrandt,
dringt door tot de diepste diepten, verzengt de aarde en al wat
er groeit en verteert de grondvesten der bergen. Ook in de profetische voorstelling van de eindtijd verschijnt de HEER in vuur:
Want Jahwe komt. in een vuurgloed, zijn wagen is een orkaan,
hij koelt zijn woede met vuur, zijn toorn met laaiende vlammen.
En tenslotte wordt het verterend element een symbool van beproeving en loutering: Want het goud wordt beproefd in het
vuur, Godgevallige mensen in de oven van het lijden. Hij zal zich
neerzetten, hij die het zilver smelt en reinigt: de levieten reinigt
en loutert hij als goud en zilver18.
Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl
ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven,
maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn
sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 12 hij
houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar
het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur.
Mattheus is vertrouwd met de het
verhaal van het brandend braambos.
Hij weet hoe Mozes ook de schoenen
uitdoet om JHWH in het vuur te ontmoeten…. Maar hij weet ook dat
JHWH spijts de menselijke zwakheid
(list, ontrouw, verleiding, verwerping.. enz) JHWH Zijn Volk
trouw is. JHWH kleurt buiten de lijntjes.
18

Deut. 32: 22. Jes.66: 15; Sir.2: 5; Mal.3: 3.
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JEZUS AFSTAMMING

4 x 14 namen, waaronder vier
vrouwen.

is een vrouw die tot
tweemaal toe weduwe
wordt van twee broers. Hun
vader, Juda, probeert zijn
derde zoon te onttrekken
aan de zwagersplicht (een
broer moet trouwen met de
vrouw van zijn overleden
broer, als die geen mannelijke nakomelingen heeft) uit angst dat
ook deze zal sterven. Ten einde raad verkleedt Tamar zich als
hoer en verleidt zo haar schoonvader. Tamar wordt zwanger van
Juda. Het wordt zelfs een tweeling, Peres en Zerach. Door list verkrijgt Tamar
de kinderen die haar werden onthouden.
Het is Peres die de lijst van de afstamming van Jezus zal verder zetten..
Tamar

is een vrouw van lichte zeden in
de stad Jericho. Zij biedt onderdak aan
de spionnen van Israël, die gekomen
waren om het gebied aan de overkant
van de Jordaan te verkennen. Rachel
zorgt ervoor dat ze niet in handen vallen
van de koning van Jericho. De spionnen
konden ontkomen door een touw te laten zakken uit een raam van haar huis.
Echter niet zonder de belofte dat zijzelf, haar vader en moeder,
haar broers en zusters en hun kinderen gespaard zouden blijven
bij de inname van de stad. De spionnen houden woord en Rachel
en haar familie krijgen bij de inname van Jericho een onderkoRachel
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men bij de Israëlieten. Rachel is klaar om een voormoeder van
Jezus te worden.
een Moabitsche vrouw die weduwe wordt van een Joodse
man. Samen met haar schoonmoeder verlaat ze Moab en neeMt.
haar intrek te Bethlehem in het land van Juda. Als vreemdelinge
en weduwe zonder kans, valt ze buiten de Joodse samenleving.
Op aansturen van haar schoonmoeder verwerft ze de gunsten
van een naaste verwant van haar, een zekere Boaz. List en lust
doen hun werk en Boaz huwt met Ruth. Uit haar wordt de grootvader van David geboren.
Ruth,

De vrouw van Uria,
Batseba, komt door

het dubbelzinnig gedrag van Koning David in een lastig parket. Terwijl haar man
aan het front is,
maakt de koning
haar het hof. Nadat
hij haar man op lafhartige wijze om het leven heeft laten brengen, wordt de zwangere Batseba tegen wil en dank de geliefde van de koning. Als
moeder zal zij het onderste uit de kan halen om er voor de zorgen dat haar zoon, Salomo, de troonopvolger wordt. In de stamboom van Jezus wordt Batseba heel uitdrukkelijk aangeduid al de
vrouw van Uria. Zo wil Mattheus voor alle komende geslachten
de schanddaad van David in herinnering brengen.
De aanwezigheid van buitenlanders in de stamboom suggereert
dat de beweging rond Jezus openstaat voor allen en niet gebonden is aan nationaliteit of religie. Het doorbreken van de 'ver-
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wekkingsgeschiedenis' wanneer Jezus vermeld wordt, geeft aan
dat in de christelijke gemeenschappen andere normen van verwantschap zullen heersen, die niet gebaseerd zijn op een etnische verwantschap of bloedverwantschap van vader op zoon
(maar wel op het doen van de wil van God19, zie Mt. 12, 50).
DE BREUK met de menselijke voorspelling is wel dat bij de 40e
keer dat overgegaan wordt van vader op zoon met het werkwoord verwekken schrijft Mattheus niet: Jozef verwekte Jezus,
maar wel: Jozef20, de man van Maria, uit wie verwekt werd Jezus.
De discussie over de maagdelijkheid
van Maria brengt niet zoveel bij. Belangrijker is dat JHWH tussenkomt. en
alle menselijke bedenkingen tart én in
de afstamming én in de feiten. In het
Eerste Verbond was er al sprake van
het aan de kant zetten van de natuurlijke gegevens. De geboorte van Samuël was al zo ingekleurd. Hier wordt het
initiatief volledig aan JHWH toevertrouwd.
ROEPING
Matheüs geeft geen expliciet lang verslag van zijn roeping. Hij
noemt. – voor zover hij de schrijver is – hemzelf, de tollenaar. Zo
19

Mt. 12: 50

Matteüs en Lucas e stellen een stamboom van Jezus op, maar het is de stamboom
van Jozef, waarvan ze zelf beweren dat hij niet de vader is! Tot overmaat van ramp
zijn die stambomen totaal uiteenlopend: de vader van Jozef heet volgens de ene Jacob
en volgens de andere Elie. Dat gaat dan in twee verschillende reeksen - ze komen samen bij Zorobabel en Salatiël, en gaan dan weer uiteen, om via twee verschillende zonen bij David terecht te komen. Bij Matteüs zijn er 25 schakels tussen Jozef en David,
bij Lucas zijn er 40 schakels. Dat bewijst dat er een grote behoefte was om van Jezus
een zoon van David te maken
20
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was hij bekend. Bij Lucas krijgt de tollenaar het etiket van de berouwvolle en nederige in tegenstelling met een hooghartige farizeeër. Lucas spreekt van Levi, de Tollenaar. Het is duidelijk dat
Matteüs zijn roeping zag als ontvankelijkheid voor het Rijk der
hemelen21. In de bergrede gaat Matteüs daar specifiek op in.
Het is ook bij hem dat het Rijk van God zo opvordert omwille van
de nabijheid, het op-handen-zijn. Sterker nog dan Johannes in
zijn boek Openbaringen, waar de hemel altijd bij de hand is voelen we bij Matteüs in Jezus HET RIJK DER HEMELEN dynamisch
om de hoek. Matteüs kende op zijn manier de term “RIJK”. Hij
zat in de greep tussen Palestina en het Romeinse Rijk waar hij
voor de munt had gezorgd met de beeltenis van de keizer.

MATTEUÜ S 2
De drie wijzen komen uit het Oosten en noch Herodes noch de
schriftgeleerden waren alert…al moesten ze het blijkbaar weten.
Zoals Farao het volk probeerde in de ban te houden, zo is Herodes spelbreker22. Om de trouw van JHWH te verankeren in het
geheel van de geschiedenis van Zijn volk grijpt Matteüs terug
naar het gegeven uit de tijd van Egypte.
Die uitredding was de Jood in het geheugen gegrift. JHWH riep
Zijn volk23 van de vleespotten weg.

Rijk der Hemelen: Rijk van God. Omdat de Jood JHWH’s naam niet uitsprak hadden
ze omschrijvingen..
21

De moord op de onnozele kinderen wordt niet vermeld bij de geschiedschrijver
Flavius Josephus. Nochtans bespreekt hij in ongeveer 100 bladzijden(!) talloze
misdaden van Herodes.
22

Hosea 11:1 “Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit Egypte heb ik mijn
zoon weggeroepen.
23
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Mozes was de eerste profeet. Zoals bij de
profeten is geschreven. We hebben dit
jammer genoeg te veel gezien als
voorspellingen.
De profeet is niet louter degene die voorspelt.
Hij is degene die door JHWH gebruikt wordt
om JHWH’s weg te tonen. Degene die omdat
JHWH aan onze kant staat JHWH’s woorden
gestalte en geluid geeft.

De wijzen keerden niet terug naar hun land via dezelfde route als
ze gekomen waren.
Herodes wordt helemaal in de lijn
van de Farao opgevoerd. Het doden
van de kinderen tekent de
Farao/Herodes als de bange tegenstander24 van de bevrijding van het
Gods Volk.
Matteüs vindt het feit dat Jezus in
Nazareth woonde aanleiding om
Hem Nazoreeër25 te noemen. Ook
24

In Mt. 14: 2 ziet Herodes de onthoofde Johannes de Doper die teruggekeerd is.

Netzer("tak"). Hiermee zou verwezen worden naar de mogelijkheid dat Jezus tot de
stamboom van David behoorde. Dit kan dan ook verbonden worden met Matteüs 2: 23
25
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deze invulling wordt gecommentarieerd vanuit wat de Profeten
hebben gezegd.
Het graf van Rachel was in Bethlehem. Daar lezen we wel hoe de
Israëliet het discours van JHWH heeft beleefd Genesis 35: 18 En
terwijl het leven al van haar week – want ze stierf – gaf zij hem
de naam Ben-Oni (zoon van smart). Maar zijn vader noemde
hem Benjami (zioon van mijn rechter hand) n.19Toen Rachel
overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het
tegenwoordige Betlehem.20 Op haar graf plaatste Jakob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels
graf aangeeft.

MATTEUÜ S 3
DOOPSEL
Vs 3 Toen kwam Jezus vanuit
Galilea naar de Jordaan om door
Johannes gedoopt te worden. En
ook hier legt Matteüs de link uit
de hemel klonk een stem26: ‘Dit
is mijn geliefde Zoon, in hem
vind ik vreugde.’

en Hosea 11:1.- Ovr de term Nazireeër en Nazoreeër is er heel wat geschreven. Het
begrip Nazireeër was moeilijk te verbinden met de figuur van Jezus omwille van de
sterk uiterlijke ascese – haar niet knippen – geen wijn drinken – De profetie dat de
Messias in Nazareth moest geboren worden is evenmin correct. Dit spreekt ook Mt. tegen cf. Mt. 2: 16.
JHWH’s stem – kol –(Hebr.) die Zijn Zoon terugroept uit Egypte: Bekeer U. Het Rijk
de Hemelen is op handen.
26
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MATTEUÜ S 4
‘KOM TOT INKEER,’ ZEI HIJ, ‘WANT HET KONINKRIJK VAN DE HEMEL
IS NABIJ!’
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was,
week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret achter zich en ging
wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van
Zebulon en Naftali. 14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de
profeet Jesaja: 15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de
weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de
heidenen, luister: 16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen. 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
Vs. 12

Vrs. 23 Deze verkondiging was blijkbaar WOORD en DAAD. De
menigte stroomde toe om genezing…

MATTEUÜ S 5
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging
hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord
en onderrichtte hen:
1

DE BERGREDE
De partij van Jezus zijn de marginalen, de minderen. We spreken
meestal van de acht zaligheden omdat het woord zalig er precies
acht keer wordt vernoemd. Jezus proclameert en situeert hier
Zijn Koninkrijk: het Koninkrijk van de gerechtigheid. Al wie de
gerechtigheid doet erkent de Koning. ZALIG, zalig is degene die
geluk heeft. De vader die in het verborgen ZIET zal het hem ver-
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gelden. Die zaligheid en die vergelding zijn dus niet om de mensen. Huichelarij is het sleutelwoord. De gerechtigheid is de maat
waarmee gemeten moet worden. Gerechtigheid is de binnenkant
van het recht. Gerechtigheid is de NAAM, JHWH eren door de zon
te doen opgaan voor goeden als voor kwaden, JHWH's wil doen.
Die levenshouding zet vele andere misvoth in de rand. Zo zagen
de leraars van Israël het, zo zag Dé Profeet Jezus het, zo ziet
JHWH het.
ZALIG
ETYMOLOGIE
Het Nederlandse bijvoeglijk naamwoord 'zalig' betekent volgens
Etymologisch Woordenboek van het
Nederlands (2003-2009): 'intens
gelukkig'; 'het eeuwig heil deelachtig'; 'verrukking teweegbrengend';
en 'heerlijk'. Het koMt. van het Middelnederlandse salich en is afgeleid
van het Gotische sēls (= 'goed';
'deugdelijk'). Van het Oudengels
sælig(= 'gelukkig'; 'onschuldig')
koMt. het Engelse silly (=
'onnozel').
LATIJN EN GRIEKS
Volgens Etymologisch Woordenboek van het Nederlands is 'zalig'
mogelijk verwant met het Latijnse
woord solari = 'troosten') en het
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Griekse hilaros (= 'vriendelijk'; 'vrolijk'). Van Dale's Etymologisch woordenboek (1997) wijst echter op de verwantschap met
het Latijnse salvus (= 'behouden') en het Griekse holos(= 'geheel').
BEATUS
In de continentaal West-Germaanse talen (Duits: selig; Deens:
salig) werd het woord al vroeg gebruikt als vertaling van het
christelijk Latijnse woord beatus (= 'gezegend'; 'het eeuwig heil
deelachtig'), dat in het klassiek Latijn 'gelukkig' betekent. Beatus
is het equivalent van het Griekse makarios.
DE REDE
Om gemakkelijker volledig zicht te hebben op Matteüs zijn bergrede hier geheel
het hoofdstuk uit de Statenvertaling.
1 Ende [Iesus] de scharen siende is geklommen op eenen berch, ende als hy nedergeseten was, quamen sijne discipelen tot
hem.
2 Ende sijnen mont geopent hebbende leerde haer, seggende,
3 Salich [zijn] de arme van geeste: Want harer is het Coninckrijck der Hemelen.
4 Salich [zijn] die treuren: Want sy sullen vertroost worden.
5 Salich [zijn] de sachtmoedige: Want sy sullen het aerdrijck be-erven.
6 Salich [zijn] die hongeren ende dorsten [na] de gerechticheyt: Want sy sullen versadicht worden.
7 Salich [zijn] de barmhertige: Want haer sal barmherticheyt geschieden.
8 Salich [zijn] de reyne van herten: Want sy sullen Godt sien.
9 Salich [zijn] de vreedsame: Want sy sullen Gods kinderen genaeMt. worden.
10 Salich [zijn] die vervolcht worden om der gerechticheyt wille: Want harer is het Coninckrijck der hemelen.
11 Salich zijt ghy als u [de menschen] smaden, ende vervolgen, ende liegende alle quaet tegen u spreken, om mijnent wille.
12 Verblijt ende verheugt [u], want uwen loon [is] groot in de hemelen: want alsoo hebben sy vervolgt de Propheten, die
voor u [geweest zijn].
13 Ghy zijt het sout der aerde: indien nu het sout smakeloos wort, waer mede sal [het] gesouten worden? Het en deucht nergens toe meer, dan om buyten geworpen, ende van de menschen vertreden te worden.
14 Ghy zijt het licht der werelt: een stadt boven op eenen berch liggende en can niet verborgen zijn.
15 Noch men steeckt geen keerse aen, ende set die onder een koren-mate: maer op een kandelaer, ende sy schijnt allen, die
in den huyse [zijn].
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16 Laet uw’ licht alsoo schijnen voor de menschen, dat sy uwe goede wercken mogen sien, ende uwen Vader, die inde hemelen is, verheerlicken.
17 Meynt niet dat ick gecomen ben om de Wet ofte de Propheten te ontbinden: Ick en ben niet gecomen om [die] te ontbinden, maer te vervullen.
18 Want voorwaer segge ick u: tot dat de hemel ende de aerde voorby gaen, en sal daer niet een jota, noch een tittel van de
Wet voor-by gaen, tot dat het alles sal zijn geschiedt.
19 So wie dan een van dese minste geboden sal ontbonden, ende de menschen alsoo sal geleert hebben, [die] sal de minste
genaeMt. worden in’t Coninckrijcke der Hemelen: Maer so wie [de selve] sal gedaen ende geleert hebben, die sal groot genaeMt. worden in’t Coninckrijck der hemelen.
20 Want ick segge u, ten zy uwe gerechticheyt overvloediger zy als der Schriftgeleerden ende der Phariseen, dat ghy in’t
Coninckrijck der hemelen geensins en sult ingaen.
21 Ghy hebt gehoort dat [tot] den ouden gesegt is, Ghy en sult niet dooden: maer so wie doodet, [die] sal strafbaer zijn door
het gerichte.
22 Doch ick segge u: so wie ’t onrecht op sijnen broeder toornich is, die sal strafbaer zijn door’t gerichte. Ende wie tot sijnen broeder segt Raka, die sal strafbaer zijn door den Grooten raet. Maer wie segt, Ghy dwaes, die sal strafbaer zijn door
het helsche vyer.
23 So ghy dan uwe gave sult op den altaer offeren, ende aldaer gedachtich wort, dat uw’ broeder yet tegen u heeft,
24 Laet daer uwe gave voor den altaer, ende gaet henen, versoent u eerst met uwen broeder, ende coMt. dan, ende offert
uwe gave.
25 Weest haestelijck welgesint [tegen] uwe wederpartie, terwijle ghy noch met hem op den wech zijt: op dat de wederpartie
niet misschien u den Rechter overlevere, ende de Rechter u den Dienaer overlevere, ende ghy inde gevanckenisse geworpen wort.
26 Voorwaer ick segge u: ghy en sult daer geensins uytcomen, tot dat ghy den laetsten penninck sult betaelt hebben.
27 Ghy hebt gehoort dat [van] den ouden gesegt is: Ghy en sult geen overspel doen.
28 Maer ick segge u, dat so wie een vrouwe [aen-]siet om de selve te begeeren, die heeft alreede overspel in sijn herte met
haer gedaen.
29 Indien dan uwe rechter ooge u ergert, treckt’se uyt, ende werpt’se van u: want het is u nut dat een uwer leden vergae,
ende niet uw’ geheel lichaem inde helle geworpen worde.
30 Ende indien uwe rechter handt u ergert, houwt’se af, ende werpt’se van u: want het is u nut dat een uwer leden vergae,
ende niet uw’ geheel lichaem in de helle geworpen worde.
31 Daer is oock gesegt: So wie sijn wijf verlaten sal, die geve haer eenen scheyd-brief.
32 Maer ick segge u, dat so wie sijn wijf verlaten sal, anders dan uyt oorsake van hoererie, die maeckt dat sy overspel doet:
ende so wie de verlatene sal trouwen, die doet overspel.
33 Wederom hebt ghy gehoort, dat [van] den ouden gesegt is: Ghy en sult den eedt niet breken, maer ghy sult den Heere
uwe eeden houden.
34 Maer ick segge u, Sweert ganschelick niet, noch by den hemel, om dat hy is de throon Godts:
35 Noch by de aerde, om dat sy is de voetbanck sijner voeten: Noch by Ierusalem, om dat sy is de stadt des grooten Conincks.
36 Noch by u hooft en sult ghy niet sweeren, om dat ghy niet een hayr cont wit ofte swart maken.
37 Maer laet zijn uw’ woort ja, ja: neen, neen: wat boven desen is, dat is uyt den boosen.
38 Ghy hebt gehoort dat gesegt is, Ooge om ooge, ende tandt om tandt.
39 Maer ick segge u, dat ghy den boosen niet en wederstaet: maer so wie u op de rechter wange slaet, keert hem oock de
andere toe.
40 Ende so yemant met u rechten wil, ende uwen rock nemen, laet hem oock den mantel.
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41 Ende so wie u sal dwingen een mijle te gaen, gaet met hem twee [mijlen].
42 Geeft den genen die [yet] van u bidt, ende en keert u niet af van den genen die van u leenen wil.
43 Ghy hebt gehoort datter gesegt is, Ghy sult uwen naesten lief hebben, ende uwen vyandt sult ghy haten.
44 Maer ick segge u, Hebt uwe vyanden lief, segent’se die u vervloecken, doet wel den genen die u haten, ende bidt voor de
gene die u gewelt doen, ende die u vervolgen.
45 Op dat ghy meucht kinderen zijn uwes Vaders die inde hemelen is. Want hy doet sijne Sonne opgaen over boose ende
goede, ende regent over rechtveerdige ende onrechtveerdige.
46 Want indien ghy lief hebt, die u lief hebben, wat loon hebt ghy? Doen oock de tollenaers niet het selve?
47 Ende indien ghy uwe broeders alleen groet, wat doet ghy boven andere? Doen oock niet de tollenaers alsoo?
48 Weest dan ghy lieden volmaeckt, gelijck uw’ Vader, die inde hemelen is, volmaeckt is.

5:1 Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg27op en, nadat
Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
5:2 Hij nam het woord en onderrichtte28 hen aldus:

ARM VAN GEEST
De armen van geest = degene die niet vol zijn van hun eigen
geest. Zij die openstaan en ontvankelijk zijn voor het Koninkrijk
van God. De am ha arets, die de letter van de wetgeleerde niet
kennen, maar op de geest van JHWH steunen om de goede
boodschap te horen, zie ook Lc. 4,18 // Jes. 61, 1. nl. de armen,
de anawin, waaraan de goede boodschap in Messiaanse tijden
wordt verkondigd. Voor de Farizeïsche Jood was de
Torakennis/studie belangrijk. Die kennis kon echter slechts optimaal zijn wanneer ze in ‘DEEMOED’, horigheid, werd beluisterd.
ARM betekent hier zijn hulp bij JHWH halen, meer dan behoeftig
zijn. De Tora wordt volgens de Avoth, de vaderen (6:5) behaalt
door 48 zaken, de studie, het horen, de toerusting van de lippen,
het inzicht van het hart, het verstand van de hersenen, de DEE27

Typisch Mt. Hij verwijst naar de Sinaï. Voor hem is Jezus de nieuwe Mozes.

Gebeurde dus blijkbaar niet alleen in de synagoge of het leerhuis, de beth ha
midrasj, maar ook op straat, in de natuur.
28
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MOED, enz. God laat zich niet in hoogmoed vinden. Niet in de
hemelen wil zeggen niet in hoogmoed, zegt Rabbi Jochanan.
‘God heft heuvelen en hoge bomen, maar JHWH laat zijn Schechina in de doornstruik zien’.
5:3 Zalig29 de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk
der hemelen30.
5:4 Zalig de treurenden31, want zij
zullen getroost
worden32.
Heden ten dage treurt de
Jood. Zijn gebed gaat helemaal uit naar de komst van
JHWH’s gerechtigheid.

ZACHTMOEDIGEN
5:5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten
Zachtmoedigen = Zij die neergebogen zijn, zij die leven van de
verwachting. Hoewel het lijkt dat de geweldenaar, de brutale de
hele wereld hebben, toch is de vrucht van JHWH voor de zachtmoedigen.”

29

Gr. makairo = gelukkig.

Hemelen = Sjamaïm, de woonplaats van JHWH, de onnoembare, de NAAM, die niet
mag worden uitgesproken.
30

Treurenden = niet degene die huilebalken, de zwartkijkers, maar zij die treuren omdat het Koninkrijk en de aarde nog niet samenvallen. Dat is ook hun troost, nl. dat ze
aan het Koninkrijk meewerken. De eerste zaligsprekingen gaan terug naar Jes. 61, 1
en 2.
31

De vertroosting komt met het nieuwe Jeruzalem. Wie treurde om Jeruzalem vastte.
Maar dat treuren en vasten wordt dan weer niet ingevuld als een opvallend voor de
mensen droevig zijn.
32
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Een zin die teruggaat naar Ps. 37: 11: terwijl de armen het land
erven en in overvloed van de vrede genieten. De Rabbi's (vooral
Hillel de oude ong. 20 voor Chr.) beschreven de zachtmoedigheid
als gastvrijheid, waardoor de Schechina, de vleugels van JHWH's
tegenwoordigheid onder de mensen
was. Zo'n mensen hadden vrede en
rust. De OOTMOEDIGEN krijgen de
aarde en laven zich aan de volheid
van de vrede. Het Griekse woord praeij
dat hier wordt gebruikt betekent
zacht, vriendelijk. De Willebrord vertaalt anawim door ootmoedig, m.a.w.
gebogen, verdrukt, onaanzienlijk. Hier
komt de arme van geest heel dicht bij
de zachtmoedige. Zij krijgen vrede.
Hebr. sjaloom. Ja, in de stad van vrede – ier/stad sjaloom/vrede – Jeruzalem.
Toch is die gastvrijheid niet vrijblijvend. ZachtMOEDIG heeft een
verwijzing naar de MOED. Het is diametraal tegengesteld aan
hoogMOED.
In de lijn van Mattheus moeten we denken op het gevecht van
Jacob met de engel33.

Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij
het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en
daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht.
Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg:
Gen. 32:25,29.

33

25

Onzen Heertje

2014

‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij:
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt
met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob
vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord:
‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander
hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb
oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank.
Vele commentatoren hebben zich gebogen over de vraag wie de
‘man' in het gevecht is geweest. In de Nieuwe Bijbel Vertaling en
andere vertalingen wordt de man 'iemand' genoemd. De eerste
keer (dan worstelt een man) wordt het Hebreeuwse woord iysh
vAna/ gebruikt: man, grote man. De tweede keer (met God en
mensen) wordt het Hebreeuwse woord enowsh ~yviÞn"a]gebruikt:
man, zowel individueel als alle mensen. Jakob herkent in deze
man iets goddelijks:'omdat ik God heb gezien van aanschijn tot
aanschijn en mijn ziel is gered!'
Op het einde van Genesis 48: 15-16 lezen we: Hij zegent Jozef
en zegt: God, voor wiens aanschijn mijn vaderen hebben gewandeld, Abraham en Isaak, God die herder over mij is geweest sinds ik ben, tot op deze dag. De engel %a'l.M;h; die mij
heeft losgekocht uit alle kwaad zal ze zegenen, de jongens.
Als je de tekst van Hosea 12 vers 4 en 5 erbij pakt, waarin dit
verhaal van Jakob ook voor komt, wordt de man, een engel,
boodschapper %a'l.m; genoemd en in de volgende zin, de Here Sabaoth,

tAa+b'C.h; yheäl{a/.
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Letterlijk: God van de heerscharen.

Het kan dus
enkel via de zegen van de engel, de God der
Heerscharen,
de compagnon
de route waar
je mee
vecht….DIT
maakt je zachtMOEDIG.
HONGEREN EN DORSTEN NAAR GERECHTIGHEID
5:6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want
zij zullen verzadigd worden.
GERECHTIGHEID
Gerechtigheid houdt in de ander tot
zijn recht laten komen. Het is recht
doen aan en opkomen voor de ander.
Het is bestrijden van onrecht om zo
het welzijn van de ander te bevorderen. Deze dienst – avoda/dienst
aan/voor/tot/met/in – het WOORD met
handen en voeten in de ontvankelijkheid zoals voorgaand beschreven.
In de Joodse spiritualiteit was dit de tsedaka.
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BARMHARTIGHEID

5:7 Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
De zeven werken
van barmhartigheid.

Zij die anderen nieuwe
kansen geven; JHWH
erbarmt. zich
over degene
die zich over
de anderen
erbarmen34,
zo hebben de
Joden het gezegd, zo lezen we het in
het Onze Vader. Zij die de
anderen niet vastpinnen op het verleden. Zij die als de barmhartige samaritaan, barmhartig zijn voor de anderen. De profeten
scherpten precies die gesteltenis aan barmhartigheid en geen offerande.
Barmhartigheid gaat terug op het woord dat moederschoot betekent. Het is een woord, waarin diepe liefde en bewogenheid
meeklinkt.
We vragen in het Onze Vader om onze schulden vergeven te worden zoals we ze
aan andere vergeven.
34
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Barmhartigheid betekent zien,
geraakt worden en van
daaruit goed
(willen) doen
en helpen,
scheppend,
zoals JHWH.
De BARMHARTIGE is
JHWH. Degene die barmhartigheid
heeft bewezen. Dit was een bekende toepassing: de andere liefhebben zoals
JHWH U heeft liefgehad – of zoals het er staat. De andere beminnen zoals U zelf (door JHWH bemind wordt). Zo ontstaat het
Rijk der Hemelen. Zo wordt het reeds de hemel. Zo gaat het op
aarde zoals in de hemel.

ZUIVEREN VAN HART
5:8 Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien35
Zuiver van hart = de juiste koers houden. In de Targoem, de bijbel van Jezus, lezen we in verband met Psalm 24:4, dat rein van
hart zijn, de tegenstelling aanduidt, dat het hier niet gaat over
Zie Ps. 140, 14 en Jes. 52, 8

35
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rein van handen zijn. De Rabb. leergesprekken vertellen ons dat
de Israëliet fout is van zodra hij de handen wil slaan aan de bezittingen van een ander36.
JHWH's aanschijn zien = is een bekende uitdrukking. De Schechina, JHWH's verschijnen ziet men niet, maar men begroet
Hem, men wijdt er zich aan. Het is het voorrecht van de godsmannen in Israël. Die recht verschaffen zullen, JHWH's aangezicht mogen begroeten37. Zuiver van hart zijn heeft dus ook een
dynamische consequentie. Wie zich aan JHWH wijden zullen eeuwig leven, die hun ogen aan het slechte wijden zullen JHWH niet
smaken. Met een hart van vlees, in plaats van steen, ziet men
God wel volgens de latere rabbi's. Om JHWH te zien moet men
zich aan de Tora wijden, zorg hebben om de Tora, dan kent men
die innerlijke zaligheid. Als men in de verwachting van de Messiaanse tijd leeft dan zal men God ervaren38. Er is dus geen aparte
weg om JHWH te zien, maar die gesteltenis wordt bereikt door
het bezoek aan de leraar en aalmoezen geven.
VREDEBRENGERS
5:9 Zalig die vrede brengen39, want zij zullen kinderen van God40
genoemd worden.
36

Mt. Gaat daar verder ook nog op in.

37

volgens Ps. 11: 7.

Jes. 64: 4: U komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw weg
gaat, met u voor ogen.
38

Vredebrengers = sjaloommakers, die tot vrede bereid zijn, die heel maken, ware
verhoudingen uitbouwen, stukken lijmen. Vredelievend is voor Joodse toehoorders niet
sterk genoeg vertaald. “isj sjaloom”, de man, die vrede is, is de man van het concilliair
proces in zijn drievoudige uitleg (met mens, met de aarde, met God).
39

Alleen de Isralieten waren kinderen van God. Jezus past hier toe wat algemeen in
het Jodendom werd gedacht ‘Joden doen Gods wil en zijn aldus 'kinderen van de hemel'(Deut. 14, 1). De vrede was een van de drie pijlers volgens Rabbi Simon ben Gamliël (ongeveer 140; Recht, waarheid en vrede). Vrede wordt dus niet ingevuld als de
'lieve vrede' maar verbonden met recht en waarheid.
40
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DIE VERVOLGING LIJDEN

5:10 Zalig die vervolgd41, worden om de gerechtigheid42, want
hun behoort het Rijk der hemelen.
5:11 Zalig zijt gij43, wanneer men u beschimpt44, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil45:
5:12 Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo
immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.
ZOUT EN LICHT
41
In het kader van de vrede, zoals hierboven bedoeld, krijgt ook dat martelaarschap
niet de zin van brave onderwerping. Omtrent dat martelaarschap was ook heel wat te
doen. In de tijd van Hadrianus was voor de Joden toegeven aan de vervolgers JHWH's
naam ontheiligen. In het publiek (in aanwezigheid van tien Joden) de ‘misvoth’, de
wetten, niet volgen, toegeven aan de vervolgers, is Gods Naam ontheiligen. (Waar wij
ijdel zweren van gemaakt hebben) Niet de geringste 'inzetting' (dat ging tot aan het
anders binden van de veters van zijn schoenen) die men volgens de Joodse wetten
moest mocht men onder druk van de vervolger toch doen. Het was beter door JHWH
de dood aangedaan worden dan, dat was het leven teruggeven dat JHWH gegeven
had, dan dat leven bederven. Wanneer Jezus zegt: “Het is erger het leven te verliezen
dan schade te lijden aan de ziel.” dan was dat blijkbaar een Joodse gedachte.

Gerechtigheid doen = partij kiezen voor de verworpenen, dat was JHWH's Beeld zijn.
God kiest voor de vervolgden. In Ps. 91: 3 lezen we dat JHWH zich niet vergist in het
steunen van de ellendigen (vervolgden). Hij is degene die aan onze kant staat. JHWH,
die aan ons geschiedt als - solidair aan ons - God met ons = Emmanuël. Altijd heeft hij
de vervolgden gesteund; Abel (Gen. 4), Abraham (Neh. 9, 7), Izaak, Jacob, Jozef, David, Saul.
42

43

de kleinen, de anawim, en zij die hen in het leven houden.

De laster, de achterklap was voor de Israëliet even groot dan de drie ergste vergrijpen, afgodendienst, ontucht en bloed vergieten. Zo'n mensen zondigen tegen de hemel en tegen de aarde. Kwaad spreken doodt drie mensen, degene die spreekt, het
slachtoffer en degene die het uitbrengt. JHWH kan daar niet wonen.
44

JHWH zal meten met de maat waarmee jij gemeten hebt. Maar de rabbi's wijzen
erop hoe groot JHWH's handen zijn. Hij vormde de bergen, Hij hield de waterkolken in
bedwang van de oerwater. Denk aan de psalmen. Niemand kent de maat van JHWH’s
grootheid zegt Paulus. Goedheid wordt bij God beloond geslachten ver. Slechtheid
wordt niet zo ver gestraft.
45
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5:13 Gij zijt het zout46. Maar als het zout zijn kracht verliest47,
waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor
dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
5:14 Gij zijt het licht48 het licht voor de wereld49.Een stad kan
niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!
5:15 Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat
ze licht 50 geeft voor allen die in huis zijn.
Dat zout heeft allerlei functies, o.a. bij het offer werd zout gebruikt, voor het eten,
als kruid, als bewaarmiddel, In de wijsheid en de spreuken in de volksmond leren we
bij Jochanan ben Zakkai (ongeveer 80) dat als je iets ontbeert je het best weet wat het
betekent. In die filosofie is de ontbering het zout van het geld der aarde. Dus als “wat
de ontbering is om bewust te zijn van de waarde" zijn kracht verliest... als de Joden de
Eeuwige niet waardig zijn... Omtrent dat zout bestonden ook allerlei regelingen en bedenkingen, het zout van Sodoma was het leven zonder Sabbat omdat dat zout met
water vermengd was. In Lev. 2: 13, Num. 18: 19 en 2 Kron. 13: 5 wordt gesproken
over een zoutverbond, uit 2 Kron. 13: 5 blijkt dat het zoutverbond tussen God en David eeuwigdurend is en bestand tegen bederf. In de Dode Zee-rol 11QT 20:14 komt de
frase voor "Op al uw offers zult U zout strooien; aan het eeuwig zoutverbond mag
nimmer een eind komen".
46

Zijn kracht verliezen = Hebr. ‘dom worden’. Waarmee zal men dan zouten? Die vraag
werd eveneens aan Josua ben Chananja (ongveer 90) gevraagd en die heeft geantwoord met “de nageboorte van een muilezelin (onmogelijk, fabelachtig). Strack-Billerbeck meent dat men hier een verwijzing naar een cynische opmerking kan maken
waarmee men Jezus, de zoon van Maria en Jozef ziet!
47

Nu 8: 2: “2 `Zeg tegen Aäron: Stel de lampen zo op, dat het licht van alle zeven
aan de voorkant van de luchter valt.' Omdat de luchter tegen de wand staat (Ex 26:
35) moet het licht ervan alleen naar voren vallen. Licht moet effecient zijn. de mensen
(Spr. 20: 27:” De geest van de mens is een lamp van de HEER: hij doorzoekt al de
diepten van zijn ingewanden.”), Israël (Jes 60: 3: “En volken komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad.”), de Tora en de tempel (Jer. 11: 16, Spr. 6:
23, Jes. 2: 2), Jeruzalem Ps. 22.
48

49
In Rabb. litteratuur spreek men van ‘de zon van de gerechte’. Van de rabbi (Rabbi
Akiba) zegt men ‘als God de zon van de gerechte laat ondergaan (sterven) dan laat hij

een nieuwe oprijzen’.
Licht was de “werken van de gerechtigheid” in Ps. 1: 6 als tegenstelling met de werken van de goddelozen, zoals de eerste dag van de schepping chaos en licht.
50
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5:16 Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken51 die
in de hemel is.
5:17 Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten 52 op te
heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen 53
5:18 Want voorwaar54, ik zeg u55: Eerder nog zullen hemel en
aarde vergaan, dan dat een jota56 of haaltje57vergaat uit de Wet,
voordat alles geschied is.

Van diegene die de Tora leert en in zachtmoedigheid met de mensen omgaat wordt
gezegd (Jes. 49:3) “Mijn knecht bent U, door U wordt Ik verheerlijkt. - de andere ontheiligen Mijn Naam. (Ez. 30:20)// Jos. 5:1; 2:10.
51

Tweedeling waarin de Ketubim der Joden niet is genoemd. Er zijn Rabbi's die eveneens met die indeling hebben gewerkt en die dan pogen te zeggen dat de rest psalmen
en andere teksten alleen afleidingen zijn. Vanuit de Joodse context gezien is het Evangelie ook een Ketubim en noeMt. men dus dat derde onderdeel niet in het Evangelie.
Waarom die twee dan wel zo belangrijk zijn wordt uitgelegd in het feit dat een Joodse
gemeenschap een synagoge inrichtte waar ze zeker allebei moesten onderwezen worden.
52

Jezus was een Jood en heeft geleefd als Jood. Hij wou niet opheffen kataluein = ongeldig verklaren, maar om de vervulling = plhrwh. Jezus heeft nooit de bedoeling gehad het over 'afschaffen' te hebben.
53

54

“Amen” wordt alleen gebruikt om een gebed of een lofprijzing te beamen.

Dit is geen 'Ik-ben' uitspraak, die door Jezus is uitgesproken," zegt ook J. Lambrecht,Maar ik zeg U.", blz. 92-94. - Wellicht is het de rabb. gewoonte, 'die zegt het
zo, en die zegt het zo, en ik zeg het zo.
55

Kleinste medeklinker van het Joodse (Liturgische taal, Hebreeuws) alfabet. We moeten er rekening mee houden dat een jod, wel heel wat betekenis kon hebben, bijv. in
een tekst van David veranderd de Jod, een vrouw, in vele vrouwen. een jod veranderen is heel de tekst ongeldig maken voor de Jood. Omtrent de ‘jod’ en ‘he’ als twee letters van het tetragrammaton bestaat een uitleg dat de jod eigenlijk het beeld is van de
toekomstige wereld. De jod is gebogen zoals de gerechte, de tsadiek, gebogen is.
56

Haaltje = haakje, kroontje, streepje, punt. Dit kan voorkomen op zeven letters. Ook
Salomo is vergaan, maar geen haaltje van de teksten is weg. Deze tekens zijn voor de
hebraïcus minder gevaarlijk verkleed te lezen dan de letter ‘R’, en ‘D’, ‘H’ en ‘CH’ ,’V’ en
‘KH’.
57
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GERECHTIGHEID

5:19 Wie dus een van die voorschriften, zelfs het geringste 58, opheft en zo de mensen
leert59, zal de geringste geacht worden in
het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert zal
groot geacht worden
in het Rijk der hemelen.
5:20 Ik zeg u: Als uw
gerechtigheid die van
de schriftgeleerden60
en Farizeeën niet ver
overtreft61, zult gij zeker niet binnengaan in
het Rijk der hemelen.
5:21 Gij hebt gehoord, dat tot onze
voorouders62 is ge-

De geringe geboden zijn even belangrijk want er staat geschreven dat men lang zal
leven, zowel voor het feit dat men zijn ouders eert, dan dat men de vogeltjes moet bevrijden (Deut. 22: 6 en Ex 12).
58

Torastudie en praxis en oefening zijn even belangrijk. Cfr. Rom. 2: 13.

59

Bidden, tefillim, boeten, teschoewa, avoda, bieden of daden van gerechtigheid, liefdewerken, en niet in het minst Torastudie zeggen de rabbi's. Delen-gebed-soberheid
zegt het christendom: de drie pijlers noemt Ben. Standaert dat.
60

Ook de Farizeeën hadden het over gebodsvervulling. Er waren er echter een categorie die het maar uiterlijk en letterlijk zover brachten.
61

62

Niet louter als ontvangers, maar ook als leraars en als die het moesten overleveren.
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zegd: Gij zult niet doden63. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het
gerecht64.
5:22 Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder65, zal
strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt:
raka (domkop), zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin 66, en wie
zegt dwaas67 zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.
5:23 Als gij uw gave komt. brengen naar het altaar68 en daar
schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft69,

Bloedvergieten = was een van de hoofdzonden: Afgodendienst, ontucht en bloedvergieten werden samen met achterklap genoemd als de zwaarste zonden. Dat waren
al Noachiedische wetten (Gen. 9:6). Ex. 21:14; Lev. 24:17.21; Num. 35:16. - voorbedacht doden - uitzondering voor officiële geseling en slagen door een leermeester - en
onmiddellijke gevolg was van de daad - met tegenstand van de geslagene en in een
kwetsbaar lichaamsdeel - twee getuigen in een eenduidig en nergens vals getuigenis als er één twijfelt dan is er geen doodstraf.
63

64

Het gerechtshof van de 23.

De Israëliet, en niet de vreemdeling. Toorn is niet voor de vrome. Lev. 19:18 vermaant de Jood hierover. Dat Mozes zich kwaad gemaakt heeft is een probleem voor de
Rabbi's.
65

66

Het gerechtshof van de 72.

dwaas = nar. Er zijn heel wat verordeningen tegenover degene die schimpende
woorden gebruiken tegenover 'degene die voor de Koning der Koningen hebben gestaan'. Soms verwijst men naar de straf in de hemel, de straf 'van de hand Gods'.. Dat
toorn en haat meer zullen gestraft worden dan de doodslag is ook in de oude synagoge
genoemd. “Die het aangezicht van de naaste openlijk beschaaMt. (bleek doet worden),
die is als iemand die bloed vergiet. (Rabbi Nachman ben Jitsak (+356)) en de engel
des Verderfs zal hem uit de wereld verdrijven (Rabbi Nehorai (ongeveer 150).
67

68
De stenen van het altaar brengen vrede tussen God en mens, die stenen moeten
ongehouwen (Ex. 20:25, door ze met een beitel te bewerken ontheilig je ze) zijn, hoeveel meer zullen ze vrede moeten brengen onder de mensen (m.a.w. bewerk elkaar
niet met een beitel!).
69

In het Aramees zou het zijn iets tegen of voor iemand hebben.
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5:24 laat dan uw gave voor het altaar70 achter, ga u eerst met
uw broeder verzoenen71 en kom dan terug om uw gave aan te
bieden72.
5:25 Haast u het eens te worden met uw tegenpartij, zolang ge
nog met hem onderweg73zijt; anders zou uw tegenpartij u wel
eens aan de rechter74 kunnen overleveren, en de rechter u aan
de gerechtsdienaar75, en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen. 5:26 Voorwaar, Ik zeg u: Ge zult daar niet uitkomen,
voordat ge tot de laatste penning76 hebt betaald.
5:27 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk
plegen77.
Deze onderbreking kent de halacha niet, ze kent er wel andere, dan onderbreekt
grotere kleinere verplichtingen.
70

Met drie beden en voor drie personen verzoenen. Voor een afgestorvene neeMt.
men tien personen mee naar zijn graf.(Rabbi Jose ben Chanina (ongeveer 270). De
Joodse boeken schreven “buigzaam en meegaand moet je zijn als een riet en niet hard
als ceder.”
71

Zonder de voorafgaande verzoening heeft de schuldige geen aandeel aan de verzoening.(Jošmma 8:9, Midrasj op Lev. 16: 30.) Wanneer de mens voor God zondigt dan
moet zijn medemens voor hem tot God bidden en wanneer hij zich met die medemens
niet heeft verzoend wie zal dan voor hem bidden?
72

Ze zijn nog onderweg. De Messias is er nog niet!! Wanneer de Messias er zal zijn dan
zal Jeruzalem bezaaid zijn met edelstenen en parels. Dan ga je voor de rechtszaak
naar Jeruzalem en degene die iets schuldig is, die moet parels rapen en geven aan de
schuldeiser en dan wordt Ps. 147: 14 waar : 'Zijn gebied zal vrede brengen.'.
73

Lekerechters moesten met drie zijn, de geautoriseerde rechter was alleen. Deze
laatste bedoelt Jezus.
74

75

Degene die mocht geselen bijv

Penning = kwadrans, een vierde van een as (Romeinse munt, 16 de of 24ste deel van
een denarie. Over de muntstukken zie Billerbeck, I, 290-294.
76

Echtbreuk plegen was door Lev. 20: 10 verboden en bracht de doodstraf mee voor
de echtbreker en de vrouw, die gehuwd was en echtbreuk pleegde. Uitz. minderjarige
vrouwen (bepaalde uitleg: 12 jaar en 1 dag?), Vrouwen van minderjarigen (9 jaar en 1
dag, een jongen was op 13 jaar en 1 dag meerderjarig) vrouwen van niet-Israëlieten.
Ook met verloofde vrouwen was echtbreuk strafbaar. De echtbreuk was niet strafbaar
als er geen getuigen waren. De priesterdochter die hoereerde in het huis van haar vader werd verbrand, de niet priesterlijke dochter werd gestenigd, in andere gevallen gewurgd. De vrouw werd in elk geval veroordeele, de man niet in alle gevallen (geen uit77
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5:28 Maar Ik zeg u: Alwie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart78 al echtbreuk met haar gepleegd79.
5:29 Indien uw rechteroog80 u aanstoot geeft, ruk het uit en
werp het van u weg; want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam81 in de
hel82wordt geworpen.
5:30 En als uw rechterhand u aanstoot geeft, hak ze af en werp
ze van u weg, want het is beter voor u, dat een van uw lichaamsdelen verloren gaat dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
5:31 Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een
scheidingsbrief83.
5:35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank; noch bij Jeruzalem84, want dat is de stad van de grote Koning85. 5:36 Ook bij
leg bij Strack-Billerbeck, wel comm. omtrent de oude polygamie). Uit Deut. 23:18 leidden ze dan af dat omgaan met een Heidin 'slapen is bij vreemde goden.'
De commentaren op de Spr. 11: 21 'van hand tot hand ook blijft de boze niet ongestraft' verwijzen naar de 'snoeper' die geld geeft aan een vrouw om naar haar te kunnen kijken, de comm. zeggen er bij, ook als hij goeie Torakennis heeft, het is verkeer.
(Berakh 61a Bar.)
78

Bepaalde comm. zeggen dat voor de niet Israëliet God wel het voorgenomen kwaad
allemaal aanrekent.(Ps. 66: 18.) En toch wordt in de comm. op Obadja 9 dat Esau Jacob heeft gedood, ook al was dat slechts een verlangen.
79

80
Num. 15: 39 spreekt al over het bewaken van de ogen. In Re 14, 3 valt Samson's
oog op die hij zal nemen'.
81

Zie Mt. 5: 10 boven.

Rabbi's maken onderscheid tussen het vuur dat verlost en het toekomstige vuur dat
verteert.
82

Met datum, namen, geven, plaats, handtekeningen, twee getuigen, in Grieks, Aramees of Hebreeuws. Steunend op Mal. 2: 16 beweren de Rabbi's dat alleen de Isr.
scheiding kregen van God (de God van Israël en niet de God Sabbaot).
83

Verzakingsformules gebruikten wel Jeruzalem in hun formulering, bijv. dat zal me
zijn als Jeruzalem.
84

85

Wordt en in de LXX en in de Targoem (Mal. 1, 14) gebruikt.
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uw hoofd moet gij niet zweren, want gij kunt niet een haar wit of
zwart maken86.
ONVERDEELD
5:37 Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen; en wat daar
nog bij komt, is uit den boze.
5:38 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om
tand87.
5:39 Maar ik zeg u geen weerstand te bieden88 aan het onrecht,
doch als iemand u op de rechterwang slaat89, keer hem dan ook
de andere toe.
5:40 En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw90 mijn
onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed 91.

Dergelijke uitspraken vinden we ook bij de leraars om een vleugel van een raaf wit
te maken, om een ziel in een vlieg te scheppen.
86

Hoorde niet tot de praktijk van die dagen. Alleen Rabbi Eliëzer hield aan de letterlijke
uitleg van die zin. Een bepaalde groep Sadduceeën (Exc. 4 B c, Strack-Billebeck Saduceeën) zat ook nog met de letterlijke uitleg. Dat is het bewijs dat er nog niet zo lang
afgestapt was van die uitleg.
87

Aan de binnenkant van het recht staan, niet iets meer vragen, eerder min vragen.
Als voorbeeld van die deugd vertelt de Jood dat Rabbi Eliëzer (+90) eens 24 lofspreuken bad en het regende niet. Rabbi Akiba bad “Onze vader, onze Koning, wij hebben
geen Koning buiten U, Onze Vader, Onze Koning, we om Uwentwille erbarm U over
ons” en het goot water. Dan morde Rabbi Eliëzer maar God sprak uit de hemel: “niet
omdat hij groter is, maar omdat hij toegevende is doe ik dat.” - Duiven zijn de meest
vervolgde vogels en toch zijn ze voor het altaar bestemd.
88

Slaan = is de Schechina treffen (dat wordt betaald met 400 zuz) als je de rechterwang treft, door je linkerhand, dat is het ergst. Je moet met andere woorden je tegenstander zover brengen dat hij beseft dat het altijd erger wordt…
89

Mijn en dijn, het mijne en het uwe heeft vier mogelijkheden: mijn = mijn, en uw =
uw, dat is het middelmatige of de regel van Sodoma; mijn = uw en uw = mijn, dat is
de wet van de ‘am ha arts’, het ongeletterde volk; mijn = uw en uw = mijn, dat is
vroom; uw = mijn en mijn is mijn dat is misdadig.
90

91

Het kleed waarmee de arme zich 's nachts toedekte. Ex 22: 25, Deut. 24: 13.
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5:41 En als iemand u vordert een mijl met hem te gaan, ga er
dan twee met hem92.
5:42 Geef aan wie u vraagt, en wend u niet af als iemand van u
lenen wil93.
5:43 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste94 beminnen en uw vijand haten95.
5:44 Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen96,

Met de leraar meegaan om e leren was lofwaardig. Deze zin van Jezus is ook in de
Beth ha Midrasj 5,61 te vinden. Dat ligt helemaal in de lijn van de bereidheid tot liefdewerken.
92

Deut. 15: 7-11 is de passage die men binnen het Jodendom altijd opgeeft in dat verband. Ex. 22: 24; Lev. 25: 36; Deut. 2: 20. Die leent begaat 5 vergrijpen, hij leent, hij
vraagt interest, enz. Aan niet-Israëlieten mocht wel interest vragen. Eigenlijk gaat
”heel die passage over het geven”. Dat geven is zo belangrijk volgens Rabbi Jezus dat
hij sommige andere bepalingen ervoor minder acht. Dat was een mogelijkheid die in
andere gevallen ook pleegde te gebeuren in de Rabb. schoolgesprekken.
93

De naaste (ger) sluit hier bijna zeker de niet israëliet uit en de ‘ger tosjav’, de niet
bekeerde inwoners uit. De vol-proselieten, de ‘ger tsaddiek’, hoorden daar wel bij. De
meeste comm. van de leraars noemen de ‘volproselieten’, degen die als vreemdeling
de restanten kregen en voor wie de Tora ook vruchten bracht. Deut. 10: 18; Re 5: 31,;
Lev. 25: 55.; Jes. 56: 6.
94

Het tweede deel is in geen schriften terug te vinden. Het kan een volksspreuk zijn.
Lev. 19: 18; 2 Sam. 19: 7. De Targoem Jeruzalem 1 (bij de verklaring van Lev. 19,
18 : zegt 'ge zult uw naaste beminnen en wat hem niet lief zal je niet doen.' (Lev. 19,
18) De Halachisch Midrasjiem Mechilta, Hillel (+ 20 v. Chr.) vat inde discussie met
Rabbi Sjammai (+ 30 v. Chr.) de Tora samen in die éne zin en zegt tot iemand die zich
wil bekeren 'doe niet aan een ander wat je zelf niet wil aangedaan worden'. Rabbi Akiba zegt dat alle overige geboden zijn samengevat in die zin. Het bijzonderste gebod
steunt echter verder nog op Gen. 5: 1. Niet zoals jezelf bemind wordt door de andere,
of zoals je jezelf bemint, want dan heb je soms reden om het niet te doen; maar wel
vanuit hun beeld van God zijn, en dan is dat onderscheid niet meer zo sterk, want ook
de niet-israëlieten zijn in Adam 'mensen'. Daar schijnt Akiba dan meer naar te verwijzen.
95

Ex. 23: 4. Men moet zich om het rund van de vijand bekommeren. - Vergeld geen
kwaad met kwaad en verheug u niet omtrent het slechte. is een Joodse bedenking. Bij
de vaderen staat dat de grootste held, die is die zijn vijand tot vriend maakt (Avoth RN
23.) - Rom. 12: 20. - Spr. 24: 17.
96

39

Onzen Heertje

2014
5:45 opdat gij kinderen moogt worden
van uw Vader97 in de hemel, die immers
de zon laat opgaan over slechten en
goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen98.
5:46 Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij
dan? Doen de tollenaars99 niet hetzelfde?
5:47 En als gij alleen uw broeders
groet100, wat voor buitengewoon doet gij
dan? Doen de heidenen dat ook niet?
5:48 Weest dus volmaakt101 zoals uw
Vader in de hemel volmaakt is.

Deut. 14: 1 - Die zijn woord, de Tora aannemen zijn Zijn kinderen. Zij moeten God
navolgen, Naakten kleden, zoals God Adam en Eva (Gen. 3, 21) - Zieken bezoeken,
zoals God Abraham aan de terebint, na zijn besnijdenis, (Gen. 18, 1) - Treurenden
troosten, na de dood van Abraham word Izaak gezegend (Gen. 25: 11) - Doden begraven, zoals bij Mozes (Deut. 34: 6) - Hij moet wonen bij de nederigen, als God in de
doornstruik. Vader (3 Makk. 5: 7 - Jub. 19: 29 - Sir. 51: 10.
97

Ps. 145: 9. In comm. op Zach. 10: 1 zegt men dat om de man, het kruid en het
veld de regen valt en niet om de mensen, de kruiden.
98

Er wed tol geven voor bruggen, schepen, stadspoorten, kledingstukken, parels en
slaven. Die ambtenaren waren door de keizer aangesteld. De hoofdambtenaar kon een
romein zijn, de onderambtenaren waren meestal Joden en niet gezien omdat ze inderdaad wel eens teveel vroegen. Ze waren immers pachters van die tol en betaalden
vaste sommen, die ze moesten zien te innen.
99

Groeten gebeurde met het bekende ‘sjaloom aleicha’. Hierin zou de Naam van God
geklonken hebben. Ze is er echter nooit duidelijk aan verbonden geweest volgens de
gevonden teksten. De grootste moest eerst gegroet zijn. Mensen die op hun eer gesteld waren groetten nooit eerst.
100

Tamim = uit één stuk, onverdeeld, volle sjaloom. Werd door God toegepast op
Abraham (Gen. 17: 1). Hij werd volkomen door de besnijdenis (er was slechts iets teveel aan, volgens de Rabbi's).
101
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6:1 Denkt er om: beoefent uw gerechtigheid102; zij wordt beoefent door niet voor het oog van de mensen om de aandacht te
trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in
de hemel is.
6:2 Wanneer gij dus een aalmoes103 geeft, bazuin het dan niet
voor u uit, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op
straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar Ik
zeg u: Zij hebben hun loon104 al ontvangen.
6:3 Als gij een aalmoes geeft, laat uw linkerhand dan niet weten, wat uw rechter doet,
6:4 opdat uw aalmoes in het verborgen105 blijve en uw Vader106,
die in het verborgen ziet, zal het u vergelden.

dikaiosunh = weldadigheid, rechtvaardigheid, Hebr. ‘tsedaka’. De gerechtigheid stond
hoog in aanzien. Mt. zal hier de drie pijlers afzonderlijk uitwerken na die zin, nl. aalmoezen geven, bidden en vasten. Spr. 10: 2 zegt ‘gerechtigheid redt doden’, als je dat
verbindt met Tob 4: 10, dan zie je dat de LXX zeker, dikaiosunh, als gerechtigheid vertaald heeft en naast 'aalmoezen geven 'elehmosenh‘ plaatst. Volgens Hillel de oude (+ 20
v. Chr.) is veel vlees/wormen, veel schatten/zorgen, veel slavinnen/ontucht, veel slaven/roof, veel vrouwen/toverij, veel Torakennis/leven, veel waarheid/leerlingen, veel
weldadigheid/vrede. Hij steunt zich op Jes. 32: 17 en zegt dat hq")d'c. ‘tsedaka’, weldadigheid en aalmoezen is. De vaderen zeggen in Aboth 6: 2 dat 48 dingen door de Torakennis worden verworven o.a. de aalmoezen liefhebben.
102

Hier begint hij met zijn ”eerste deel”. In navolging van zijn medeleraars schertst Jezus met de grote sommen en de openlijke aalmoezen. Soms kregen ze ook de plaatsen
bij de Rabbi's vooraan!
103

Rabbi Akiba zegt duidelijk: “De goddelozen krijgen voor het weinige god dat ze
doen hier compensatie, de goeden krijgen zeker de compensatie achteraf, en soms
zelfs nu al een beetje. Wee de goddelozen.”
104

Rabbi Janan zegt: als je in het openbaar geeft, dan had je beter niet gegeven, want
je beschaamd daarmee de arme. De Rabbi's verbinden Deut. 9: 19; Mozes in toorn
met Spr. 21: 14: Aalmoezen geven mildert de toorn. Daaruit volgt dat wanneer je aalmoezen geeft dan ben je beter dan Mozes.
105

106

Zie 5:45.
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6:5 Wanneer gij bidt107, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen, die graag in de synagogen108; en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen voorwaar Ik
zeg u: Zij hebben hun loon109 al ontvangen!
6:6 Maar als gij bidt, ga dan110 in uw binnenkamer, sluit de deur
achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgen is en uw Vader die in het verborgen ziet111, zal het u vergelden.
6:7 Als gij bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden 112, zoals
de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van
woorden verhoring zullen vinden.
6:8 Volgt hun voorbeeld dus niet na, want voordat gij Hem
vraagt, weet uw Vader wat gij nodig hebt.
107

Tweede deel.

Er kon in feite overal gebeden worden. (Ex. 20, 24) Sommige leraars zeggen dat die
niet in synagoge bidden slechte buren zijn. (wellicht omdat ze geen voorbeeld geven/in
die context dan..) Bidden heeft God niet nodig, maar de bidder heeft God nodig.
108

109

Zie 6: 2.

Er zijn meerdere verhalen van waar je kunt bidden: op de ezel, wandelend, op een
boom, enz.. Als je er niet kunt bidden richt u dan op Jeruzalem, als je dat ook niet
kunt bidt dan in uw hart. Bidden moest je ook niet doen in een gevarenzone, want dan
werd je verstrooid. Bidden gebeurde het best staande (Mozes in Gen. 19, 27). Het
sjemma mocht aldus Hillel in alle standen opzeggen.
110

Volgens Jer. 23: 24 vervult God hemel en aarde, JHWH ziet overal. JHWH zal de namen van wie Tora in het verborgen studeert of die daar bidt/of kwaad doet openbaar
maken.
111

Voor de Hogepriester werd bepaald dat zijn gebed kort moest zijn, dan moesten de
wachtenden zich niet beangstigen. Mozes bad lang aan de Schelfzee. Rabbi Akiba kortte het openbaar gebed in en verlengde zijn geheim gebed. Omwille van 1 Sam. 1:12
leerde men dat lange gebeden meer verhoring inhielden. Lange gebeden werden om
het loon in de hemel meer geprezen. Voor Jezus gaat het hier om de huichelachtigheid.
De discussie keert later bij de leraars terug omtrent de titels van God. Wanneer iemand zo'n rijtje bij elkaar zette dan bracht de leraar in herinnering dat er slechts drie
titels zijn voor God, nl. Deut. 10: 17 bij Mozes, nl. Groter, Sterker en vruchtbaarder.
De titels voor het gebed zijn vastgezet in Neh. 9: 32. Wanneer een koning van vlees
en bloed duizend maal duizend goudstukken heeft en men prijst hem voor zijn zilverstukken dan is dat toch een schande.
112
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HET ONZE VADER

6:9 Gij moet daarom zo bidden: Onze Vader113 die in de hemel
zijt, Uw Naam worde geheiligd114 6:10 Uw Rijk kome115, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel.
6:11 Geef ons heden ons dagelijks116 brood.
Het ‘sjemone esre’, het officiële achttiengebed waar deze zegeningen op steunen is
zeer oud, nl. ongever 300 v. Chr. De ketterspreuk, birkath haminim werd er als 12 de
gebed rond de jaren 90 bijgevoegd. Het grootste deel, uitz. enkele van de laatste bestond zeker in Jezus' tijd. De leraars wijzen erop dat hier in de passieve en transitieve
vorm wordt gebeden. God zal zijn naam heiligen. De naam van JHWH wordt echter, zoals gebruikelijk niet gezegd. Ook het kaddisj gebed doet het op die manier. Veel beden
uit dit Onze Vader waren dus bekend.
113

In het Kaddisj gebed staat dat door Jeruzalem, door de Joden, door de mensen, die
Naam moet geheiligd worden. Daarom denkt men dat dit hier ook bedoeld is. In het
standaardwerk omtrent het achttiengebed zegt men dat deze zin alleen door de ‘minjan’, 10 Joodse mannen samen, mocht worden gebeden omdat zij de Naam van God
zouden heiligen. Hoe streng men die heiliging van de Naam aantrok wordt door hetgeen over vervolging werd gezegd verduidelijkt, cfr. supra. Lev. 20: 7 wijst erop dat de
heiliging door de geboden gebeurt en door de uitverkiezing uit de volkeren (gojim). Lev. 19: 2 - Jos. 5: 1. - Ez. 36: 20. - Geheime zonden (Ez. 20: 39) zijn niet toegelaten, maar het is beter dat de zonde in het geheim gebeurt dan dat de Heilige openbaar
ontheiligd wordt. Cfr. de tijd der vervolgingen. Als de Naam van God maar geheiligd
werd zo mocht zelfs een verordening (nl. Deut. 21: 23; dat een gehangene, zelfdoding, mocht daarom niet blijven hangen, maar moest dezelfde dag begraven wor¬den)
overtreden worden. - Jes. 49: 3 - Ez. 36: 20. - Ez. 20: 39 wijst eveneens naar dit eerste gebod. - Zie ook de discussie omtrent ‘kol ha Tora’, ; de gehele wet, het bijzonderste van de wet.
114

Alleen per uitzondering staat er ‘komen’ in de rabb. litteratuur, er staat meestal
‘verschijnen, openbaar worden’ - In de amida, het sjemnone esre, 18-gebed staat kort
“wees koning over ons". Targoem Mi, 4 spreekt over de Messias van Israël die op de
berg Israël zal komen en omwille van de zonden van Isr. verborgen gehouden wordt. Jes. 45: 23 de knie buigen voor.. - Ps. 93: 1; 96: 10 - Het koningschap van JHWH is
tevens koning van de wereld (Ps. 16 - Ps. 145.
115

Hillel versmaadde in tegenstelling met Sjammai geen lekker hapje vlees, want elke
dag kon hij JHWH eren, terwijl Sjammai zei 'Ik houd dit lekker stukje voor de Sabbat
om God te eren. m.a.w. Hillel eerde JHWH elke dag. Cfr. Paulus.LXX “Wat we nodig
hebben aan brood en genoeg”. Rabbi Eleasar uit Modiïm zegt ‘Kleingelovig ben je als je
zegt wat zal ik morgen eten’. Het Palestijnse 18-gebed geeft deze bede als 9 de bede.
116
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6:12 En vergeef ons onze schulden
hebben aan onze schuldenaren118.

117

, zoals ook wij vergeven

6:13 En leid ons niet in bekoring, maar behoed ons voor het
kwaad119.
6:14 Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw
hemelse Vader ook u vergeve120.
6:15 maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.
VASTEN EN GEBED
6:16 Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de
schijnheiligen121. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.
6:17 Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht122,

Ook de Isr. moesten alle dagen Manna rapen anders zouden ze niet alle dagen hun Vader groeten (parabel: ‘Er was een koning van vlees en bloed’.)
117

In de Palestijnse tekst van het 18-gebed de 6de bede.

118

Sir. 28: 2 - zie ook 6: 14.

De verzoeking - Ps. 26: 2 - David en Batseba - Jac. 1: 13 - 1 Kor. 10: 13. - De 7 de
bede van het 18-gebed vraagt om van ellende af te houden. Het morgengebed noeMt.
slechte gebeurtenissen, slechte leiding, slechte dromen en slechte gedachten. De boze
is meestal niet direct de duivel, maar de kanon Resch Laquisch BB 16a zegt dat de Satan, de slechte neiging en de doodsengel hetzelfde zijn. De doxologie die hier gewoonlijk volgt in onze eucharistie is waarschijnlijk uit de tempelliturgie. Lev. 16: 30 - bij de
handoplegging van de zondebok; - volgens Deut. 6: 4 - is het antwoord in de hemel en
ook in de tempel “Geprezen zij Zijn Naam, Zijn Heerlijk Rijk in Eeuwigheid”. - Het
“Amen” hoorde niet in de tempel. (Billerbeck I, 424 - uitgebreid)
119

Deut. 13: 18 wijst reeds in die richting. Zonden moeten zowel bij JHWH als bij de
mensen verzoend worden. Num. 6: 26 - Deut. 10: 17.
120

Derde deel; De bijzonderste bekommernis van die uitspraak is het onechte vasten
eruit te halen, - vasten - moet buigen zijn voor JHWH.
121

De midrasj heeft hier een geheel verhaal om te zeggen dat ook Izaak dat deed. Hij
zou wel geweten hebben dat Jozef slechts was behandeld door zijn broers.
122
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6:18 om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast
voor uw Vader die in het verborgen is en uw Vader die in het
verborgen ziet, zal het u vergelden.
6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en
worm vergaan en waar dieven inbreken om
te stelen123.
6:20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan
en waar dieven niet inbreken om te stelen.
6:21 Waar uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn.
6:22 De lamp124 van het lichaam is het oog.
Wanneer dus uw oog helder is, zal heel uw
lichaam verlicht zijn.
6:23 Is echter uw oog slecht, dan is heel uw
lichaam duister. Indien dus zelfs uw innerlijk
licht duister is, hoe erg zal dan de duisternis zijn!
6:24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de
ander liefhebben, ofwel de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.
VRIJHEID VAN DE KINDEREN GODS
6:25 Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat
ge zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam,
wat ge zult aantrekken 125. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?
Tobias 4: 8, Henoch 38: 2; Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van Zijn Troon
(Ps. 89: 15. Wie gebodsvervulling en goede werken plegen verzamelen schatten voor
hun Vader in de hemel Midrasj Ruth 1: 17 (128a).
123

Licht is de Tora. Spr. 6: 23 noemt. de menselijke geest een licht die alle kamers
doorlicht.
124
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6:26 Let eens op de vogels in de lucht126: ze zaaien niet en
maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse
Vader voedt ze127. Zijdt gij dan niet veel meer dan zij?
6:27 Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn
levensweg een el toe te voegen?
6:28 En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën
in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen.
6:29 Toch zeg Ik u: Zelfs Salomo128 in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen.
6:30 Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en
morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer
dan u, kleingelovigen129?
6:31 Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij
eten of wat zullen wij drinken?
6:32 Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader
weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. 6:33 Maar zoekt
eerst het Koninkrijk130 en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u
erbij gegeven worden131.
Alleen Gods wil is belangrijk zegt het Testament van Issachar 4 en niet goud, niet
‘boven de naaste zijn’, niet ‘betere spijzen’, niet ‘modieuzer kledij’, niet ‘langer leven’.
125

Strack-Billerbeck I, 434 geeft een beschrijving van de natuur die geheel in die zin
beschrijft uit Hen. 2: 1 – 5: 5. - Ps. 19: 6. - Rabbi Simeon ben Eleasar zegt: “Heb je
een vogel gezien met een gewei?.. Alhoewel ik met mijn daden verderf bereik, toch
heb ik mijn onderhoud verkregen.”
126

127

Gen. 3: 16 - Gen. 48: 16.

128

Spreekwoordelijk was de tafel van Salomo de best gedekte tafel.

De kleingelovigen zijn volgens Rabbi Eleasar degene die in God niet vertrouwen.
Ook Eleasar de oudere ( ongeveer 90) heeft gezegd :die brood in zijn korf heeft en
vraagt wat zullen we morgen eten, at is een kleingelovige. En Rabbi Jochanan (279)
zegt: “die luidop zijn gebed zegt is een kleingelovige.”
130
Voor je gebeden hebt moet je je niet met je eigen aangelegenheden bezig houden.
Koren, most en olie moet je inzamelen - Deut 11: 14 d.w.z. de Tora mag uit je mond
niet wijken. Jos. 1: 8. Als je zelf Tora bestudeert zullen anderen koren inzamelen - Jes.
61: 5.
131
D.i. de typisch Matteüs visie.
129
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6:34 Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de
dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen leed.
OORDEEL NIET
7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt132.
7:2 Want met het oordeel dat gij velt, zult gij geoordeeld worden
en de maat133. die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken134.
7:3 Waarom kijkt gij naar de splinter in het oog van uw broeder135 en merkt gij de balk niet op in uw eigen oog?
7:4 Of hoe kunt ge tot uw broeder zeggen: laat mij de splinter
uit uw oog halen, en zie, in uw eigen oog zit de balk nog!
7:5 Huichelaar136, haal eerst die balk uit uw eigen oog, en dan
zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen
uit het oog van uw broeder.

Rabbi Hillel (20 v Chr): Oordeel niet tot je in de schoenen staat van degene die je
wou oordelen. Je moet geoordeeld worden, deze constructie houdt in dat je door JHWH
geoordeeld wordt.
132

De maat waarmee men moet meten is een bediscussieerd geval. Meestal wijst men
op het oordeel naar de verdienste. Je bent het beeld van God (Gen. 9: 6). Alleen Hij
oordeelt. In andere uitspraken zegt men met de maat waarmee gij meet - Jes. 27: 8 en iedereen met dezelfde maat - Jes. 9: 4. - Welke maat is dan het groots - de maat
van het goede waarmee beloond gaat door de deur, de maat van het kwade gaat door
het venster zegt de leraar.
133

Targoem Jeruzalem 27: 8. geeft dezelfde formulering. In versch. uitspraken toont
men aan dat de Egyptenaren geslagen werden zoals de Egyptenaren sloegen - Jes. 27:
8 - Ex. 13: 17 - Ex. 18: 11.
134

Rabbi Tarphon heeft dezelfde uitspraak (ongeveer 100) en er bestond een spreekwoord: “Heb je iets hatelijks zeg het dan eerst, dan moeten de andere je dat niet zeggen.
135

136

Daar kwam een heel deel van dit betoog op neer.
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7:6 Geeft het heilige 137 niet aan de honden138. en werpt uw
paarlen niet voor de zwijnen139, opdat zij ze niet met hun poten
vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.
7:7 Vraagt140 en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden;
klopt en er zal worden opengedaan141.
7:8 Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie
klopt, doet men open.
7:9 Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt142?
7:10 Of een slang wanneer hij vraagt om een vis?
7:11 Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt143 goede gaven144 weet te
geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in
de hemel is, het goede geven aan wie Hem daarom vragen.

Ps. 147: 20 - de woorden van de Tora geef je niet aan de ‘gojim’ (niet-Israëliet).
Gods geheimen zijn alleen voor de vromen en die het vruchtbaar maken. Ps. 25: 14 Hos. 8: 12.
137

Onwetenden, honden waren verwerpelijke dieren, als ze niet als huisdier, rondzwierven, in die zin waren ze het beeld van de goddelozen.
138

Varkens zijn het oord der onreinheid en daar levert men de woorden van de Tora
niet aan uit.
139

Dagelijks voegen de engelen de gebeden van de Israëlieten als een kroon bijeen op
Gods hoofd te leggen. Het is ook beter dat je je gebeden voorkoMt. door er voordien
om te bidden. Bidt dan deemoedig en met je ziel op je handen, breng God je zonden in
herinnering, bidt voortdurend (// Paulus), en als bidden niet help vast dan. Er zijn bewijzen dat je gebed verhoord wordt als je beter kunt bidden, wanneer gebed het goede
voortbrengt, wanneer je vanzelf in gebed komt, zelfs het niezen bij het gebed is een
bewijs. (Strack-Billerbeck I, 450-458).
140

141

Kloppen voor je ergens binnenging was een voorschrift.

142

Hier wijst men erop dat ook Seneca dat voorbeeld gaf.

Hoeveel te meer zal JHWH zich erbarmen als reeds een hart van vlees en bloed erbarmt. (Rabbi Tanchuma (ongeveer 380
143

Goede gaven = het loon voor de tuchtigingen, het land Israël en de toekomstige
wereld.
144

Matteüs

48

7:12 Alles, wat gij wilt dat de mensen voor u doen, doet dat ook
voor hen145. Dat is Wet en Profeten.
7:13 Gaat binnen door de nauwe poort146; want de weg die naar
de ondergang147 voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem
inslaan.
7:14 Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert
naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.
7:15 Wacht u voor de valse profeten148, mensen die tot u komen
in schaapskleren149¸ maar van binnen roofzuchtige wolven150
zijn.
VRUCHT DRAGEN
7:16 Aan hun vruchten zult ge ze kennen. Plukt men soms druiven van doornen151 of vijgen van distels152?
We kennen al discussie Hillel Sjammai in 5:31. In het Rabbijnse milieu is de negatieve zin bekend. Ook de Didache 1:2 kent de spreuk heel goed.
145

Deut 11: 26 en 30: 15, de beide wegen zijn zegen en vloek, leven en dood. Jer.
21:8 - Spr. 28: 6.18 - Het beeld van de deur is uit de Pseudepigrafen 4, Esra 7: 3 bekent.
146

De weg naar de Gehenna en de weg naar het vuur - Ps. 40: 2 - Ps. 86: 6. De vromen en de gerechtigen verzamelen leven.
147

De valse profeten, de baalprofeten, wie zijn moeder en vader slaat in naam van de
afgoden wijsheid spreekt worden dood gedrukt (gewurgd). Gods hand zal de profeten
die hun eigen woorden niet navolgen treffen. Deut 18:19.
148

149

Het beeld kan verwijzen naar de passage van Ezau en Jacob.

Het komt. erop aan: “ vrede te stichten onder de mensen, de naaste te beminnen,
de Torastudie te beoefenen” om het hoofdkapitaal in de hemel en vruchten van eer op
aarde te bereiken.
150

De bekende spreuk was 20:11: Ook de jonge knaap wordt aan zijn daden erkent,
de aarde droeg in zijn beginstadium ook slechts doornen voort. Een dochter van een
leraar wed niet uitgehuwelijkt aan een dochter van een ‘am ha arets’, dat was als ‘druiven en doornbessen’. De rabb. litteratuur zegt er bij dat de dochters van leraars wijndruiven waren.’ Starck-Billerbeck. I, 467.
151

152

In Gen. de vrucht van de zonde.
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7:17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar
de zieke boom brengt slechte vruchten voort.
7:18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch
een zieke boom goede vruchten.
7:19 Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen.
7:20 Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen.
7:21 Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in
het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn
Vader die in de hemel153 is.
7:22 Velen zullen op die dag154 tot Mij zeggen: “Heer, Heer.”
7:23 Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u
gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet!
7:24 Ieder nu, die deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan men vergelijken met een verstandig man die zijn huis
op rotsgrond bouwde155.
7:25 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de
storm stak op en zij stortten zich op dat huis, maar het viel niet
in, want het stond op gegrondvest op de rots.
7:26 Maar ieder die deze woorden van Mij hoort, doch er niet
naar handelt, kan men vergelijken met een dwaas die zijn huis
bouwde op het zand.
7:27 De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de
storm stak op en zij beukten dat huis, zodat het volledig verwoest werd.'
Degene die de wil doen zijn ‘kinderen van God’, die de wil niet doen ‘knechten’
(Rabbi Akiba).
153

154

Op die dag = de dagen van de Messias.

De gelijkenis bestaat en komt. voor bij Elisa ben Abuja (ongeveer 120) - steen en
tegels worden als fundament vergeleken. Het fundament is natuurlijk de Tora. Jes. 17:
6-9 heeft het beeld met een boom en zijn wortels in het water.
155
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7:28 Toen Jezus deze toespraak geëindigd had, was het volk
buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.
7:29 Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden, maar
als iemand die gezag156 bezit.

DE TOEHOORDERS VAN MATTEUÜ S
Het evangelie werd waarschijnlijk geschreven voor een gemeenschap bestaande uit zowel heidenchristenen (niet-Joodse bekeerlingen) als tot het christendom bekeerde Joden. Afgaande op de
tekst is het aannemelijk dat het ging om een relatief welvarende
christengemeenschap in een stedelijke omgeving in de buurt
van Palestina. Veel onderzoekers gaan er dan ook van uit dat het
evangelie ontstaan is in Antiochië (in Syrië). De gemeenschap
had waarschijnlijk te maken met sociale en religieuze weerstand,
van de kant van zowel Joden als heidenen. Matteüs spreekt over
haat, vervolging, geseling in synagogen, rechtszaken, over christenpredikers die verjaagd worden uit steden en over christenen
die gedood worden. Het is aannemelijk dat de aandacht die de
auteur hieraan besteedt vooral te maken heeft met de moeilijkheden die hij en zijn lezers ondervonden157.

De term die hier gebruikt wordt is volgens Billerbeck I, 470, de volmacht zoals die
gegeven werd aan een troonengel (Metatron.) - Hij sprak als een profeet, die direct
van JHWH krijgt - en niet van leraars - als traditie - zoals de schriftgeleerden. Toch kan
er een wederzijdse beïnvloeding zegt Strack-Billerbeck in zijn narede.
156

157
Van de 1071 verzen heeft Matteüs er 387 gemeen met Marcus en Lucas. Naast
deze verzen deelt Matteüs er 130 met Marcus en 184 met Lucas. Slechts 387 zijn
uniek voor Matteüs. De vraag in hoeverre het materiaal dat enkel bij Matteüs voorkomt
van Matteüs zelf afkomstig is, is niet of nauwelijks te beantwoorden. Het is mogelijk
dat Matteüs hiervoor gebruik heeft gemaakt van orale tradities of ons niet bekende geschreven bronnen. De eigen stijl pleit voor eigen werk.
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Na de eerste rede: de Bergrede (hoofdstuk 5, 6 en 7) komen de
wonderen waarop een tweede rede (9:35 – 10:42) volgt. De derde rede zijn de gelijkenissen (hoofdstuk 13). We vinden nog een
vierde rede (17:24 – 18:35) en een vijfde rede (hoofdstukken 24
en 25).
Alle evangelisten zetten op het einde van hun evangelie Jezus als
Verrezene in de verf.
Matteüs herneemt. JHWH's Naam. Ik ben met jullie. God is onder de mensen komen wonen. In zoverre we Hem bij ons laten
regelen (cf. Bergrede), zijn Rijk, zonder hypocrisie laten groeien,
laten KOMEN158 wordt het de hemel, nu, op aarde: Het Rijk der
hemelen

Adam werd
door Jezus
komst uit de
gebrokenheid,
uit de verdeeldheid gehaald. In de
afstamming
van Jezus zaten zondige
mensen, Matteüs werd via
barmhartigheid geroepen. Dat besefte hij en vanuit die dankbare hulpeloosheid schrijft hij.

We gebruiken nadrukkelijk het werkwoord komen. In Joodse termen is de Messias:
de komende.
158
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Op twee manieren zien we hier zijn Joodse betrokkenheid. Hij
schrijft als Mozes vijf reden en Jezus is Jahwe die Zijn Volk zijn in
trouw en eenheid voltooid...

MATTEUÜ S’ WONDEREN
Wanneer Jezus de berg verlaat waar Hij zijn koningsrede had gedaan dan vertelt Matteüs het eerste wonder.
DE WONDEREN OP EEN LIJST
Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1: 40-45; Matteüs 8:1-4)
Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8: 5-13)
Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1: 29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8: 14-15)
Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8: 18-27; Lucas 8:
22-25)
Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen (Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)
Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)
Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26;
Lucas 8:40-56)
Genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)
Dreef een geest uit (Matteüs 9:32-34)
Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32;
Marcus 3:22-30)
Voedde 5.000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)
Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)
Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)
Voedde meer dan 4.000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)
Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:1421; Lucas (9:37-42)
Haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)
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GENEZINGEN

DE GENEZING VAN EEN MELAATSE.
Melaatsheid – in de Bijbel symbolisch voor zonde – werd als een
ongeneeslijke ziekte beschouwd. Melaatsheid was vreselijk. Toen
de melaatse bij Jezus kwam, vroeg hij niet: Wilt U mij genezen?
en ook niet Bent U in staat om me te genezen? Deze melaatse
man had vertrouwen.
Matteüs leeft vanuit de zin uit het Onze Vader: Uw Rijk kome.
Zijn Naam worde geheiligd159 (door JHWH). We denken niet
Joods genoeg om hier als meewerkend voorwerp JHWH te zien.
Voor Matteüs is het duidelijk Zijn Rijk koMt. vanuit Zijn initiatief.
Als wat wij vragen Zijn Wil is dan gebeuren wonderen, dan gaan
we ons verwonderen.
Dat is niet altijd even gemakkelijk voor een mens. De melaatse
man zegt: Ik weet dat U het kunt, maar wilt U het ook?
Daarop zei Hij tegen de man: Praat er met niemand over. Ga
meteen naar de priester om u te laten onderzoeken. Neem ook
het offer mee dat volgens de wet van Mozes moet worden gebracht voor de genezing van melaatsheid. Dan zal iedereen weten dat u genezen bent160.
In het verslag van Markus zien we dat deze man zo enorm blij
was dat hij de hele gebeurtenis toch niet voor zich zelf kon houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Daardoor
kwam Jezus zo in de belangstelling te staan dat hij niet meer onopgemerkt een stad kon binnengaan. Daarom bleef Hij maar buiZie nieuwe formule Onze Vader.
Het Messiasgeheim? Als die man naar de priester moet gaan dan is dat een openbare daad. De omgeving zal het weten. Jezus wil alleen niet dat de tempel niet wordt
gerespecteerd.
159
160
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ten op het platteland. Maar ook dáár wisten de mensen Hem te
vinden.
Voor Matteüs was het een wonder dat Jezus hem als zondaar
(tollenaar) – melaats – genas. Hij wist daarbij ook goed dat dit
te maken had met vertrouwen – één worden met de trouw die
JHWH voor hem had.
DE GENEZING VAN DE OFFICIER VAN HET ROMEINSE LEGER
Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het Romeinse leger op Hem toe. De officier was niet van Joodse afkomst en
hoorde bij de niet-Joden, een gojim. Als tollenaar was de keuze
voor deze figurant door Matteüs betekenisvol. Als centurio was
hij bevelhebber over honderd manschappen. Hij moet tot het leger van Herodes Antipas behoord hebben, omdat er vóór 44 na
Christus geen
Romeinse legers
in Galilea waren.
Herodes was niet
van Joodse afkomst maar hij
hield van het
Joodse volk.
Daarom had hij ook op zijn kosten een synagoge in Kafarnaüm
laten bouwen.
Volgens Lucas 7 heeft hij enkele Joodse oudsten naar Jezus gestuurd met het verzoek of Jezus iets wilde doen voor zijn zieke
knecht. Matteüs laat de hoofdman zelf naar Jezus komen. Opnieuw stelt Matteüs het zo voor dat het verzoek gebeurt in de
extreme ontvankelijkheid, nederigheid, arm van Geest…
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Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wórdt hij beter.
Jezus antwoordt vanuit het profetisch aanvoelen. Nergens in Israël heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof heeft!161
Jezus koninkrijk is hier ook duidelijk niet van deze wereld. Jezus
koninkrijk accordeert niet met eigen volk eerst. En dit is niet enkel waar voor de Joden, dat behoort tot de kern van het Rijk der
hemelen.
Opnieuw gaat het GENEZING. En dat is niet eens een previlegie
van de Jood.
DE GENEZING IN HET HUIS VAN PETRUS
De schoonmoeder van Petrus had
koorts. Jezus raakte haar aan en
genas haar. Let op de drie ziekten
die nu zijn gepasseerd. De eerste
ziekte was Melaatsheid. In die
tijd een ongeneeslijke ziekte. De
tweede ziekte was een verlamming. De derde ziekte is koorts.
Een exegeet durft in dat zien hoe
Jezus niet wereldvreemd is. Blijkbaar heeft hij oog voor het gezin
van de apostelen i.c. de schoonmoeder van Petrus. Die werd dan
ook diacones. Althans uit de Griekse woorden af te leiden -. kai. di
hko,nei auvtw/|Å
Ieder die ziek was werd genezen. Dit genezen toonde zich in
dienstbaarheid. Eenmaal JHW beluisterd koMt. de dienst – Tora
roept om avoda – laoj – ergon - - liturgie – Eng. worship. Uit Lucas 4:31 blijkt dat dit alles op een sabbat is gebeurd. De mensen
161

Cf. de os en de ezel zijn volgzamer dan Israël…

Matteüs

56

hebben gewacht tot de zon onderging. Het was niet toegestaan
om op de sabbat een last te dragen. Na deze vier genezingen is
het duidelijk wie ziek was werd genezen. Onderscheid bestond
niet. De zondige, de vreemde, de familie en alle mensen die onder de invloed van de boze stonden. Ieder die ziek was werd genezen. Juist dit feit is de reden dat de vijanden van Jezus nooit
hebben betwijfeld of Hij wel of niet wonderen heeft verricht. Zijn
vijanden vroegen wel steeds in wie Zijn Naam Hij ze had gedaan. Matteüs ging uit van de zin die Jezus had uitgesproken na
Zijn Verrijzenis nl. Ik blijf bij Jullie – DE Naam van JHWH – Ik sta
aan uw kant. In de profeten had hij gelezen: Hij heeft onze kwalen op zich genomen en onze ziekten gedragen162.
Jesaja 53 spreekt hier over de lijdende Knecht des Heren, over
de Onschuldige, die moet lijden om de schuldigen de vrede te
brengen. De Sjaloom, een algeheel welzijn, naar geest, ziel en lichaam. Het Rijk der hemelen is én fysisch én geestelijk.
DE GENEZING VAN DE VERDORDE HAND
De vraag die gesteld wordt is duidelijk een Rabbijns leergesprek
en niet een twistgesprek zoals gesuggereerd wordt door het
woord aanklagen163. Hiëronymus schreef, dat in het Evangelie
van Matteüs in de Hebreeuwse taal, dat bij de Nazarenen en Ebiomieten in gebruik is, aan de geschiedenis van de man met de
verschrompelde hand was toegevoegd, dat hij een Caementarius, of metselaar, was, en dat hij zich dus kwam om zijn stiel te
kunnen verder zetten.

162
Jesaja 53:4a. Er is een discussie onder bijbelgeleerden of de Septuagint deze tekst
niet teveel heeft vergeestelijkt – ziekten, zijn zonden geworden.

kathgorh,swsin - kathgore,w – in feite opdat hij als een tegenstander zou voorkomen – in hun optiek opdat ze uit de discussie zouden leren.
163
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Wat zeker is de man kwam naar de synagoge op een sabbat164.
De man interesseerde zich blijkbaar aan wat men in de synagoge
vertelde. Misschien was hij ook in de leer bij de Farizeeën en
Schriftgeleerden165.
Er gaat een belangrijk gegeven
aan deze passage
vooraf. Jezus en
zijn gevolg zijn via
aan landweggetje
met aan beide zijden rijpende korenakkers naar de
synagoge gegaan.
En gaandeweg
hebben zij korenhalmen geplukt en
stuk gewreven in
de handen. Een ontbijt als uit Gods hand. Zeker, want verboden
was zo iets niet in Israël166. Wel, dat ze aren plukten op de sabbat. Dat was de vraag.

De synagoge had als functie de gelovigen te verzamelen. Men leerde daar de inhoud van de Tora – richtsnoer ten leven. School (sjoel) is trouwens een woord afgeleid
van wat in bepaalde situaties de synagoge was: gebedshuis, studiehuis en gemeenschapshuis.
164

Farizeeën en Schriftgeleerden worden hier in een tros genoemd. Er is wel een verschil. De rabbijnen vonden studie zeer belangrijk. Jezus was een collega. Een collega
die blijkbaar ook hun studielokalen bezocht.
165

Deut. 23: 25v.: Als u door andermans wijngaard loopt mag u zo veel druiven eten
als u maar wilt, tot u genoeg hebt, maar u mag ze niet ergens in meenemen. En wanneer u door andermans korenveld loopt mag u wel aren plukken met de hand, maar
niet de sikkel in zijn koren slaan.
166
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Ze waren Jezus dus wel aan het volgen. In feite waren ze
nieuwsgierig hoe die Rabbi over het twistpunt omtrent die sabbatregel dacht. Hij had hen al de richting van Zijn antwoord gegeven. In dat Rijk van Hem/der hemelen/JHWH daar zal men
niet meer naar regeltjes gaan zien, daar wordt de Mensenzoon,
daar wordt Hij, iedereen, elckerlic, het centrum, het motief om
de sabbat uit te leggen. Het koMt. bij Matteüs iedere keer weer
op het zelfde neer: wees uit-één-stuk, trouw zoals JHWH. Bemin
de naaste zoals jezelf door JHWH wordt bemind. Jullie, Bemin zoals Jezus! Er zijn niet eens twee geboden: God beminnen en de
naaste beminnen. Deze geboden zijn één.
In de synagoge is de discussie idem. Het gaat over de inhoud en
de grenzen van het sabbatsgebod. Als je dan zo'n werkloze tegenkoMt. dan.. ga die dan niet te keer met statistieken, vangnetten en of de bekende ontwijkende slaloom zoals op weg van Jericho naar Jerusalem. Ook die met de
geatrofieerde hand, die niets eens
meer een warme handdruk kan geven.. die is in het Rijk der hemelen
te genezen.
Jezus in de optiek van Matteüs keert
alles om. Bekijk het vanuit de andere,
vanuit de Andere. De mens is de Heer
van de sabbat. De mens, de a(A)ndere en wij, als kinderen van de Vader –
uit het Onze Vader – dat is de basis van hoe je de sabbat ziet.
De volmaaktheid van de Vader, van God, pratikeren is leven vanuit de Mensenzoon die inderdaad Heer is van de sabbat.
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Matteüs leeft vanuit de boodschap die de Verrezene geeft gegeven bij zijn afscheid en vandaaruit vertelt hij hoe wonderbaar het
IS als je Zijn bergrede in praktijk brengt.
Hier kiest Rabbi Jezus voor de Rabbi Hillel die ook zegt dat geheel de Tora te herleiden is tot het sjema Isaël167. Uit alle bronnen die men er nu over heeft weet men dat dit inderdaad een
twistgesprek/leergesprek waard was in Jezus' tijd168.
In de Jeshiva – waar men per twee de Tora leest - draagt men
het keppeltje. Dit keppeltje wordt gedragen door de Messias erkennende joden - Jechie adonenoe morenoe werabenoe melech
Hamoshiach– “Leve onze heer, onze leraar, onze rabbijn (of beter: meester), Koning Masjiach.
Sjema. In Mark.3:2 is het verhaal heel kort. Marcus gaat niet in
op de discussie die eraan vooraf gaat. Hij laat Jezus het dispuut
uitlokken door de leer/twistvraag zelf te stellen. Om dan erop te
wijzen dat die Farizeeën die daar anders over denken de Herodianen mee betrekt in de aanleiding om Hem aan te klagen bij het
Sanhedrin.
Johannes die ziet in 5: 18 de theologische context. Ik ben in de
Vader – die Vader die met iedereen begaan is – en ik weet dat de
Vader geen mens kan laten stikken....
En aan een schaap dat verdronken is, verdien je niet veel. Dus
haal je het dier uit zijn benarde situatie. Sabbat of geen sabbat.
Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één (of: de enige). Deut 6:4 -Je
moet houden van de HEER God met heel je hart, heel je ziel en heel je vermogen.
Deut. 11:13 en Je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis en aan de
poorten van je steden. Deut. 6:9, 11:20.
167

168
Genezen op de sabbat was volgens de Farizeën alleen geoorloofd bij acuut levensgevaar. Zie H. L. Strack - P.Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud
und Midrasch; 1e Bnd.. München 1982, blz.623, 629v.
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In zo’n geval zet je alle principes – vreemd aan de Bergrede, het
Rijk der hemelen – opzij voor de ECHTE mooie theorie/praktijk.
De DAG van God, de sabbat is TOTAAL vreemd aan verdorde of
verschrompelde leden. En nog maar eens de theorie van Matteüs
is: voor God ben je ontzettend meer waard dat een haar op je
hoofd of een stel opgejaagde mussen. En dat is zeker zo op ZIJN
DAG, in ZIJN RIJK.
Strek169 uit uw hand.
Een opmerkelijk detail. Die man zijn
hand was verschrompeld. Strekken
kon hij niet... Dat is met alle wonderen
uit het evangelie. Idem met de parabels. Praktisch en louter menselijk is er
de mens onmachtig en onnuttig170. En
vooral degene die daarvan bewust zijn
worden geholpen.. als ze mekaar helpen.
Op het einde van de eerste reeks wonderen – als de sabbat gedaan is zetten er velen zich in beweging en brengen de zieken
naar Jezus.
Matteüs vindt dat sabbatidee – terecht – belangrijk.
Jes. 42: 1-4. Een rietstengel die geknakt is, is niet te gebruiken
om er het dak mee te bedekken. En een vervuilde en walmende
pit van vlas in een oliekruikje haal je eruit en gooi je weg. Waardeloos in een woord171..
169

Ekteino,n sou th.n cei/raÅ

Nutteloos, onnutte dienstknechten – zoals Luc 17:10 vroeger werd vertaald. - av
= goed voor niets. Lucas onderlijnd vaak de grootheid van Gods barmhartigheid
171
Zie H. L. Strack – P. Billerbeck, a.w. III, blz.943.
170

crei/oj
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Daar is Matteüs op de hoogte van Jesaja's prachtige profetische
teksten.
Jezus is – de Knecht des Heeren, Gods Beminde, op Wie de
Geest des Heeren rust. Hij verkondigt het oordeel aan de heidenen.. Het recht van God breekt door, in oordelen en in de uitvoering van het recht van de armen en verdrukten. Zo zullen de heidenen op Hem hopen172.. In dat Rijk der hemelen zijn er slechts
anderen en worden wij allemaal gelijk. We zijn niet meer-dan....
en de andere niet minder. Als uw broeder..
De opgestane die wil dat de sabbat (een kronkel in de geschiedenis, niet eens zo fraai, onze zondag) de dag van de Heer wordt,
d.i. De dag waarop de norm van ons gedrag de
Andere/andere/de Mensenzoon wordt en is.
De dag des Heeren is een dag waarop onze Meester graag Zijn werk aan ons
doet173. Een dag waarop Hij Zijn weldadigheid aan ons wil bewijzen. Een dag
van genezing voor alle wonden die we opgelopen hebben in de strijd van het
bestaan, genezing van de pijn, het kruis, de schuld van ons bestaan. Het is
goed en nuttig om met dat alles onder de ogen van Jezus te komen. Fijn, dat
u er bent, ook al hebt u, toen u van huis ging, er niet op gerekend, dat u vanmorgen een zegenrijke ontmoeting met Jezus zou krijgen.
Kom met al uw remmingen en verlammingen in elk geval onder de ogen van
Jezus. Hij kan ons van al onze kwalen afhelpen.

In het Lukas 6:6vv beveelt Jezus de man met de verdorde hand
om op te gaan staan in het midden van de mensen. En terwijl hij
opstaat, voelt hij, dat er iets wonderlijks aan hem passeren gaat.
Jezus zegt, dat hij zijn hand die hij nooit heeft kunnen uitstrekken, kan uitsteken. Te midden van de mensen gebeuren wonde172
We lezen, dat de verdorde hand weer gezond werd zoals de andere. Het Griekse
ww is avpekatesta,qh = med.term.

De oorspronkelijke betekenis van het woord sabbat = staken, op adem komen; God
Zijn werk laten doen.
173
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ren, als we echt mens zijn met mekaar dan koMt. het rijk der hemelen: de hemel op aarde – Uw wil geschiedde in de hemel zoals
op aarde.

GELIJKENISSEN – PARABELS
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Er zijn zeven gelijkenissen in Matteüs 13, en Jezus noeMt. ze zelf
verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dit is Gods
Koninkrijk op aarde met Jezus op de Troon van Zijn Vader – vorderende rede, geen indirecte rede, niet enkel als rechter, maar
Hij die Zijn Geest beloofde….
AAN KINDEREN GEOPENBAARD
Mooie retorische, didactische tegenstelling.
Daar heb je de wijzen en verstandigen.. de volwassenen. De
mensen met levenservaring - ten positieve ingevuld -de mensen
die diep over het leven hebben nagedacht, die dikke boeken hebben gelezen en veel weten. En nu nog steeds niet negatief:
neen…niet wereldvreemd, neen, ze hebben met beide benen op
de grond: geleefd en gelezen. Ze weten wel een beetje wat er in
de mens is, wat er in het leven allemaal gebeuren kan. Zo hebben we vele boeken volgeschreven… en dat doen ze nog steeds,
en die boeken zijn goed en minder goed en sommigen heel
goed: De woorden daarin zijn als in het hout gedreven nagels.
En toch.... zo zegt Jezus: deze dingen, de dingen waarop het uiteindelijk aankomt, heeft God voor hen verborgen.
Door de tegenoverstelling met de wijze en de verstandige krijgt
het begrip kinderen de bijkleur van diegenen die het allemaal
nog niet weten, niet hebben meegemaakt, de eenvoudige. Maar
ook dat moeten we niet negatief verstaan. Eenvoudig nemen we
hier best letterlijk: enkelvoudig, de nederige van hart.. De nederige van hart is de tegenovergestelde van degene die zijn hart
hoog draagt...de trotse, hoogmoedige (ps. 131), die denkt het
allemaal wel te weten, die doorheeft hoe het zit... die verstandige van daarstraks.. Dus.... Die loopt dat risico. Zo verstaan is
eenvoud een deugd. Even tussen haakjes: ook die deugd kan -
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zoals elke deugd - een ondeugd worden als ze zelfgenoegzaam
wordt. Als de eenvoudige trots wordt en zich - ten overstaan van
de verstandige - op z’n eenvoud laat voorstaan, dan is er iets
mis.
Eenvoud is een deugd omdat het hart van de mens enkelvoudig
is, ongedeeld. is.
Dat je in - nu koMt. de link - ingewikkelde en moeilijke zaken,
zoals het leven, je hart174 éénvoudig weet te houden. Dat is je
levensoriëntatie (= hart) niet verliest in het vele, maar richt
op de enige echte horizon die er is: Het Rijk der hemelen dat is
uw zaak, is op handen, is nabij. En juist die zullen God zien omdat ze niet door van alles zijn afgeleid.
Door Jezus worden wij echter opgeroepen om het te durven uit
handen te geven...te vertrouwen op de Vader in de hemel: AMEN
te zeggen. Kinderen hebben het vooroordeel dat het leven de
moeite waard is, ook al overzien ze het leven niet en hebben ze
het niet onder controle. En dit vooroordeel wat een kind uit zichzelf heeft... moeten wij als de verstandige opnieuw verwerven...
en dan heet dat geloven175 .
22

DE PARABELS OP EEN LIJSTJE

Zaaier, Matteüs 13:1-9, 13:18-23, Markus 4:1-20, Lucas 8:4-15
Onkruid onder de tarwe, Matteüs 13:24-30; 36-43
Mosterdzaadje, Matteüs 13:31-32, Markus 4:3-32, Lucas 13:18-19
Schat in een akker, Matteüs13:44
Parel, Matteüs 13:45-46
Hart in het Hebreeuws lef.

174

In bepaalde literatuur noeMt. men dit tweede naïviteit.
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Sleepnet, Matteüs 13:47-48
Verloren schaap, Matteüs 18:12-14, Lucas 15:1-8
Onbarmhartige slaaf, Matteüs 18:23-25
Arbeiders in de wijngaard, Matteüs 20:1-16
Twee zonen, Matteüs 21:28-32
Onrechtvaardige pachters, Matteüs 21:33-46, Markus 12:1-12, Lucas 20:9:18
Ongewillige genodigden op het bruiloftsfeest, Matteüs 22: 1-14; Lucas. 14:
15-24.
Wijze en dwaze maagden, Matteüs 25:1-13
Ponden/Talenten, Matteüs 25:14-30, Lucas 19:12-27

De lijn is zeker vanuit het idee van de evangelist nl. het Rijk
Gods dat is niet vrijblijvend. De Mensenzoon komt. De apocalyptische intertestamentaire boodschap was het zal niet lang meer
duren. We zien dat dreigend, maar Matteüs ervaart in Jezus dat
Hij met JHWH’s geduld, barmhartig; de naligheid wilde geven. Hij
wilde illustreren vanuit Jezus woorden – de misdrasj – dat dat
Rijk een schat, een te zoeken enigszins verborgen, niet sensationele algemene bevrijding is.
De eerste christenen hadden het begrepen en baden opdat het
snel zou komen. De engelen na de hemelvaart hebben het ook
duidelijk aangegeven. Hier en nu begint die hemel en.. Matteüs
die onderlijnt laat die kans niet liggen. Het Rijk der hemelen is
urgent.
Parabels zijn vertellingen zonder einde. Het parabelonderricht
van Jezus past helemaal bij de mentaliteit van de oosterse mens.
De mens van het ‘wilde’ westen is onrustig en heeft nergens tijd
voor. In zijn jachtige levensstijl is hij erg zakelijk geworden. Hij
denkt nuchter en koel, in cijfers en formules. Hij wil direct de
hoofdzaak voor zich zien in een korte, bondige en klare formulering of definitie.
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De oosterse mens daarentegen leeft langzamer, denkt als het
ware ook langzamer en heeft altijd tijd genoeg. We zouden kunnen zeggen dat de westerse mens de uurwerken heeft, maar de
oosterse mens de tijd.
Jezus’ beelden zijn geplukt uit het leven onder mensen. De koning die een feest geeft, of een kwistig zaaiende landman, een
herder die een verdwaald schaap zoekt176. Wanneer Jezus over
God spreekt, vermijdt hij ook alles wat te maken heeft met
macht, superioriteit, dwang of geweld, maar heeft hij het altijd
over gratuite en uiteindelijk onverklaarbare liefde, die geeft zonder te meten, die blijft uitnodigen zonder ophouden – tot het elfde uur - en die van al het zijne ook het onze wil maken.
Het Rijk dat door Matteüs wordt getekend is begerenswaardig en
geheimzinnig-wonderbaar.
Dat Rijk moet in onze maatschappij in de eerste plaats werkelijkheid worden. Dat wil niet zeggen dat we over de dood heen geen
dingen mogen hopen en verwachten, maar het betekent wel dat
het leven na de dood moet gezien worden als de heerlijke bekroning en voltooiing van wat hier en nu, in onze menselijke en wereldlijke geschiedenis reeds begonnen is177.
De evangelist is een realist. Het hier en nu waarin we het Rijk
dat op handen is beleven is concreet. Het gebeurt dat we beloven, niet doen en dan toch heropnemen, niet beloven en dan
toch doen. Verstandig is de zoon die op de vraag van zijn vader
om in de wijngaard te gaan werken nee antwoordt, maar later
berouw krijgt en dan toch gaat178.

176

Matteüs 18:12-14.

LAMBERIGTS, S., De kracht van verhalen. Parabels van Jezus, Altiora Averbode,
Averbode, 2006.
178
Matteüs 21, 28-29.
177
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Hoe een parabel doet nadenken?
De parabel als spiegel.
Op een dag kwam een rijke man
bij de rabbi. Hij was wel rijk, maar
een vrek. De rabbi nam hem bij
de hand en bracht hem naar het
venster. Kijk eens naar buiten, zei
hij. En de rijkaard keek naar de
straat. Wat zie je, vroeg de rabbi.
Mensen, antwoordde de man.
Weer nam de rabbi zijn hand en
bracht hem naar de spiegel. Wat
zie je nu?
Nu zie ik mezelf. Toen zei de rabbi: Kijk, het venster is van glas en
de spiegel is van glas. Maar het
glas van de spiegel is bedekt met
een laagje zilver. Van op het ogenblik dat er zilver wordt toegevoegd aan het glas, zie je géén andere mensen meer, maar alleen jezelf.
ZIEN EN HOREN, OORDELEN EN HANDELEN
DE GELIJKENIS VAN DE BLINDEN
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Je vindt doorgaans de gelijkenis van de blinden179 niet in de lijst.
We vinden het zo’n treffend beeld – zeker voor Matteüs – dat we
die erbij nemen. Pieter Breugel beeldde dit thema letterlijk uit,
waarbij hij de afgebeelde figuren op dit schilderij hand in hand
een greppel in laat wandelen. De voorste is reeds gevallen, de
rest volgt onvermijdelijk.
De parabel is verteld in de
context van de discussie
rond het handen wassen. We
herinneren ons de discussie
over het aren plukken en de
sabbat. Jezus stelt zich vol-

gens Matteüs op in de lijn van de Hillel
aanpak. Het is de bedoeling van Matteüs om de wet, de Tora, in de geest
te restaureren. Geen jota of stip weg,
maar de simcha Tora: de vreugde van
de Wet.
Zien met de ogen van het hart, zien in
het wit van de letter.
DE GELIJKENIS VAN DE ZAAIER
Woord wordt door de ontvankelijke
bodem vruchtbaar.. Waar gezaaid
wordt begint de hemel.
Wie oren heeft, die hore! Die zin
wordt ook in het boek Openbaringen gebruikt. Niet als onheilsLaat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze
samen in een kuil (Mt. 15: 11).
179
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moto, maar met perspectief op het Rijk van God. Dat is begonnen. En moeilijk gaat ook. Immers het kleed is witgewassen in
het bloed van de Heiland. Het bruiloftsmaal is klaar. Als Hij terugkoMt. - Maranatha! – dan vieren we. Wat we nu al kunnen.
Jesaja die de lezingen van Matteüs begeleidt countert met positieve woorden180: In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israel bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen.
HET ONKRUID TUSSEN HET KOREN
Deze gelijkenis, vers 24-30 verklaart Jezus zelf. De stem van
JHWH is te beluisteren. Hoor Israël!
Johannes181 is de evangelist die het over de Leugenaar heeft. Geloven is de waarheid willen zien. Het gaat niet om de dogmata.
De enige waarheid is JHWH zelf, de ENE, de onverdeelde. Daarom wordt de duivel ook de tweedrachtzaaier diaboloj genoemd.
Het is de onrustzaaier...
Die zaait in de duisternis, de nacht.
De kinderen van de duisternis zijn de
schijnheiligen. Het adderengebroed,
dat niet zal ontkomen aan de veroordeling van de gehenna182.

180

Jesaja 27: 6.

181

Johannes 8: 44.

Matteüs 23 :33. het dal van de zonen van Hinnom bij Jeruzalem, waar kinderen
werden verbrand voor de Moloch en waar na de hervormingen onder Josia allerlei vuilnis werd gestort en verbrand (2 Kon. 23: 10; 2 Kron. 28: 3; 33: 6; Jer. 32: 35).
182
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Volledig in Joodse traditie waarin de slang de verleider uit het
Genesis verhaal is. En dat oordeel is niet voor nu en is ook niet
uit te voeren door de mensen van nu. De oogst is de voleinding
van de eeuw en de maaiers zijn de engelen. Ook volledig in de
apocalyptiek waar Jezus als Mensenzoon (cf. Matteüs) van gebruik maakt zullen die met de Heer in de hemel – zij die mee zijn
met de Bruid van het Lam – komen aanzitten183…..
Om nog sterker de apocalyptiek van
Matteüs te onderlijnen Matteüs
19:27-28 lezen we: Daarop antwoordde Petrus en zeide tot Hem:
Zie, wij hebben alles prijsgegeven
en zijn U gevolgd; wat zal dan ons
deel zijn? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd
zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de
troon zijner heerlijkheid zal zitten,
ook op twaalf tronen zitten om de
twaalf stammen van Israël te richten.
Wij hebben niet te oordelen (in de
zin van veroordelen). Wij hebben
wel ons af te vragen wat we beter
zouden doen. Het gezaaide woord
moet in ons handen en voeten krijgen.. de boom worden waar de vogels zich mogen in nestelen..
Het woord moet vrucht dragen.

Matteüs 8: 11-12.
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DE BRUIDSMEISJES184

Over het belangrijk gegeven van de waakzaamheid. Verstandig zijn is olie mee hebben. In onze westerse optiek energie en/of
brandstof. In Bijbels perspectief de olie
van de geest, de profetische, medische en
koninklijke zalving.
Parqenoi lett. Ongehuwde – niet verbonden.
Het woord bruidsmeisjes is zeer goed gekozen, maar valt op de rand buiten Matteüs zijn bedoeling. Hij wil het hebben over
de deelname aan het feestmaal – de tafel
van het Rijk Gods –de andere tafel, de
pendant van die tafel met rijstpap en gouden schoteltjes.
DE PARABELS OVER DE LAATSTE DINGEN
Deze parabel over de laatste dingen worden ook de eschatologische rede van Matteüs genoemd. De laatste dingen is in onze
vastgeroeste visie het Laatste oordeel. Waakzaamheid heeft de
evangelist al aangekaart. En toch vindt hij het belangrijk hier
nog een stuk aan te breien.
Het gaat in essentie om het Rijk en Zijn gerechtigheid die we
moeten – niet laatst – maar EERST zoeken.
HET TALENT185

Matteüs 25: 1-13.

184
185

Matteüs 25: 14-30.
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Voor Matteüs is het talent geen munt. Het zou in onze woordenschat eerder kruis betekenen. Talent staat in de Nieuwe Bijbelvertaling in het enkelvoud, zoals
ook het geval is wanneer we over
de euro of de dollar spreken. Eén
talent is in de tijd van Jezus namelijk zesduizend denariën186 en
één denarie is het dagloon van
een gewone arbeider. Het gaat dus
figuurlijk over grote sommen geld.
Iedereen krijgt niet evenveel talent. Het is dus ongelijk verdeeld
in wereld, maar dat maakt niet uit
voor JHWH en in Zijn Rijk. Elke
mens is uniek en heeft andere mogelijkheden, beperkingen en kansen. Wat wel belangrijk is voor
hem, is dat iedereen zorg draagt
voor wat hem is toevertrouwd.
De slechte dienaar is degene die
niet waakzaam was. Hij was te lui.
Eigenlijk betekent het oorspronkelijk Griekse woord oknhroj aarzelend, besluiteloos, onbeslist, bang. Het is de houding van ieEen talent was geen munt maar drukte een hoeveelheid uit. Een talent was 6.000
drachme. Een talent kon door één persoon slechts worden verdiend door een paar jaar
te werken. Het zilveren talent kwam overeen met wat een arbeider destijds in veertien
jaar kon verdienen. Matteüs 25: 14-30, de gelijkenis van de talenten, worden de volgende hoeveelheden genoemd: 5 talent, 2 talent en 1 talent. Het zijn flinke bedragen:
5 talent is 30.000 denarie, wat omgerekend minstens 300.000 euro is. Maar nog op
één andere plaats in Matteüs komen we een bedrag in talent tegen. Het is Matteüs
18:24, waar wordt gesproken over de schuld van een man. De schuld die deze man
had bedroeg 10.000 talent. Dat is werkelijk een astronomisch bedrag. Het kwam overeen met 60 miljoen denarie – daarvan kon je 25 Romeinse legioenen financieren; het
was de belastingafdracht van heel Egypte!
186
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mand die niet kan besluiten om aan de slag te gaan of die geremd is. Iemand is laf wanneer hij uit angst wegvlucht uit een situatie waarin beroep op hem gedaan wordt.
Hij strekt zijn handen niet.
De dienaar zegt trouwens zelf
dat hij bang is. Wie de evangelist Matteüs een beetje kent,
weet dat hij woorden zoals
vrezen, bang zijn gelijkstelt
met kleingelovigheid. In de
parabel heeft Matteüs de scrupuleuze en conservatieve
christenen op het oog die geen
enkel risico durven nemen uit
angst om iets verkeerd te
doen. Jezus wil dat we het ons
toevertrouwde deel gebruiken
en vrucht laten dragen. Christenen moeten hun overtuiging,
hun AMEN, in daden van liefde, zonder vrees voor risico’s.
Wie zijn leven wil redden en
behouden, zal het zeker verliezen. Inderdaad meer kruis dan
munt. Waakzaamheid is geen
passiviteit.
Matteüs zal ook gedacht hebben. Jezus riskeerde veel en bracht lammen op de been, enz..
en eindigde in de dood. Maar Hij verrees en zei: Ik blijf bij jullie
(cf. einde van zijn evangelie).
Zijn gsm stond open op de Vader en hij bad Uw Naam worde geheiligd. Hij kende het Joodse achttiengebed. Daar staan heel wat
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van die zinnen uit ons Onze Vader in. Deze spreuk: Uw Naam
worde geheiligd mocht enkel met een minjan – tien gelovigen –
gebeden worden.
In de Bijbel is op verschillende plaatsen sprake van een eindtijd,
waarin over levenden en doden geoordeeld zal worden. In de
christelijke eschatologie neemt. de dag des oordeels een zeer divers patroon van verklaringen aan. Vooral het boek Openbaring
van Johannes is kleurrijk bedeeld. Het duizendjarig vrederijk en
het Oordeel voor de Grote Witte Troon uit Openbaring 20:11 maken ons vertrouwd met de Joodse apocalyptiek. Dan zullen alle
doden uit hun graven herrijzen om samen met de dan levende
het loon voor hun levenswandel te ontvangen. Naast de duivel en
zijn gevallen engelen, worden de mensen die de genade van God
hebben afgewezen, verbannen naar de buitenste duisternis187,
waar het geween is en het tandengeknars, en zij voor altijd zijn
afgesneden van Gods tegenwoordigheid. Zo hebben we het ook
door de traditie ingelepeld onthouden. Zij die de genade van God
hebben aangenomen door Jezus Christus als verlosser van zonden en Middelaar tussen God en mensen aan te nemen, zullen
gerechtvaardigd zijn in Gods ogen en eeuwig leven beërven onDie term is in andere termen vervat: a) het beeld van het onuitblusbare vuur (Mt.
18: 8; (Mt. 25: 41; vgl. Openb. 20: 10 = Deut. 4: 24; 9: 3; Jes. 33: 14; Hebr. 12:
29// toorn van God over Soma en Gomorra), b) het beeld van de worm die niet sterft.
De hel is ook de plaats waar de worm niet sterft. // Jesaja 66: 24 en Handelingen 12:
23 hier wijst men op het verteringsproces van lijken in het graf. Bij koning Herodes begon dit proces – als een oordeel van God vanwege Herodes’ hoogmoed – reeds bij zijn
leven. Door wormen gegeten stierf hij. Terwijl aan het verteringsproces in het graf normaliter een einde komt, is dit niet het geval in de tweede dood. In de hel sterft hun
worm (enkelvoud!) niet en wordt het vuur niet uitgeblust (Marc. 9:48). Hier noemt.
Mattheus het: de buitenste duisternis (Mt. 8: 12; 22: 13; 25: 30; 2 Petr. 2: 17;
Jud.13). Binnen in de huizen zonder vensters had je wel nog wat licht op de binnenkoer. Maar buitenhuis, buiten Gods nabijheid, daar heb je de buitenste duisternis: totale duisternis, afwezigheid.
187
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der een nieuwe hemel, op een nieuwe aarde. God zal in hun midden wonen.
Voor de evangelist is het zo dat we in dit leven na de dood – dat
er nu al is – JHWH’s Naam zullen verder eren in, door en met de
Middelaar. Hij is trouwens nu al met ons in dat begonnen Rijk.
Die nu Zijn Aanwezigheid niet wou die zal ze dan ook missen..
Die parabel is specifiek van toepassing op de interim periode van
zijn hemelvaart tot zijn terugkeer, ofwel parousia, ofwel wederkomst. Wij die de werken van het koninkrijk promoten mogen
ons mee uitgenodigd weten. Dat moet shocking geweest zijn
voor de toehoorders. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.
De parabel deed eerst en vooral de toen levende toehoorders in
de spiegel kijken. Daar lopen die heidenen mee heen.. ons/Uw
Koninkrijk.
Zo’n effect krijgen we bij de oudste zoon in de parabel van de
barmhartige Vader en de werkers van het eerste uur, die – och
G’D, die krijgen nu evenveel.
In de parabel van de ponden moet onze conclusie zijn. Het gaat
niet om commercie, het gaat niet om een betere plaats in de hemel. Het gaat over het Joodse Baruch attah, Geprezen zijt Gij,
we loven, we prijzen, we danken U omdat Gij ons de kans gegeven hebt vruchtbaar te zijn in Uw Rijk. En met de nadruk op als
we vruchtbaar waren dan is dat geworden met uw grondstof.. en
laten we dan hier het woord gebruiken met UW (m.n. Gods)
geld.
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We hebben niets zonder dat Hij er is. We hebben alles .. waarom
zouden we een el van ons leven bezorgd zijn188…..
REALIA

De denarie189 was een Romeinse munt
met de waarde van 4,5 gram zilver. De
munt droeg het beeld van de keizer, en
werd voor de belasting gebruik. De Romeinse denarie en de Griekse drachme
waren in koopkracht aan elkaar gelijk. De munt werd waarschijnlijk rond 211 v. Chr. ingevoerd, tijdens de tweede Punische Oorlog ten tijde van de Romeinse Republiek. Het woord denarius
koMt. van denarius nummus, wat munteenheid van tien betekent, want zijn waarde was aanvankelijk 10 as. Dat kwam overeen met ruim een halve kilo brons (540 g). Aangezien de waarde
van brons tot zilver zich in die tijd verhielden als 1:120, woog de
denarie 4,5 g. Rond 140 v. Chr. was het zilver relatief veel meer
waard geworden en de denarie werd gerevalueerd tot 16 as i.p.v.
10.
DE SCHEIDING VAN DE SCHAPEN EN DE BOKKEN190
Dit is een aanvulling op de gelijkenissen van het onkruid en het
sleepnet, nl. er volgt een oogst -, de vangst zal eens gefinaliseerd worden. In feite gebeurt dit nu!

Typisch Wees niet bezorgd. .. Zoek eerst het Rijk Gods en Zijn gerechtigheid –
tsedaka.
188

Mt.22: 19; Mc.12: 15; Luc.20: 24.

189

Matteüs 25:31-45.
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De vissen worden gesorteerd. De vissers aan het meer kenden
dat. Ze trokken het net op de oever en gingen dan rustig op het
strand zitten, omdat er toch niets
van de vangst verloren zou gaan.
Het goede doet men bijeen in vaten, tonnen of manden, maar het
kwade gooit men weg. Het woord
dat voor kwade of ondeugdelijke,
betekent eigenlijk het vuile of onreine. Men hoeft daarbij niet te
denken aan dode of bedorven vis,
maar aan vis die niet gegeten
mocht worden. Wij kunnen ons
voorstellen hoe ze bij het uitzoeken van hun rijke vangst met zekere walging alles wegwierpen
wat schubben en vinnen miste en
dus naar de Levitische wet onrein
was. Zo’n afkeer, van geslacht op
geslacht overgeplant, schijnt ons
vreemd, hoewel wij bij het vlees
van honden en katten hetzelfde
gevoel zouden hebben, terwijl
deze afschuw niet eens zijn grond heeft in een godsdienstige
overtuiging. Men gooide het kwade weg op het strand, waar de
roofvogels erop aasden. Dit staat ook in Ezechiël 32: 3 en 4. Zie
in een gelijkenis over de farao van Egypte: Ik zal mijn vangnet
over je uitspreiden; vele volken zullen samenstromen en je ophalen in mijn sleepnet. Daarna gooi ik je neer op de grond, ik
laat je achter in het open veld; alle vogels van de hemel strijken
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op je neer en de wilde dieren van heel de aarde doen zich aan je
te goed.
Het sleepnet scheidt nu al reinen en onreinen, degene die zuiver
van hart zijn, tot de eredienst bereid en geheiligd, in het priesterschap van de gelovige…. We hebben het in de parabel teveel
gezien als dan koMt. het oordeel als iets plots… Inderdaad voor
de niet-waakzame is het wel zo, maar …
DE ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM
Nadat er drie jaar lang geen vrucht gevonden werd aan de vijgenboom, gaf de
eigenaar instructies dat de boom gekapt
moest worden. Maar de tuinier verzocht
om uitstel met een jaar waarin hij de
boom zou bemesten en voeden. Als er
dan nog geen vrucht aan zou komen,
zou de boom worden omgehakt door de
bijl die al aan de wortel lag. Johannes
had die term al gebruikt. De Bijl aan de
wortel is precies de voorstelling die Matteüs wil geven aan Jezus optreden. Het
kwaad in de wortel wegnemen. De
leugen, de on-echtheid, de verdeelde
gezindheid dat is de wortel van het kwaad. De Vader van de leugen ontneeMt. de mens zijn eigenheid. Het beeld van God kwetsen dat zonde. Door het kwaad mist de mens zijn doel. Johannes
de Doper zien we meestal als een harde wereldverbeteraar. Maar
vergeten we dan niet dat hij het doopsel van de bekering in gang
zet.
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Ook in de parabel van de vijgenboom is het duidelijk dat G’D geduld oefent. Hij verlangt niet beter dat de boom vruchten
draagt.
We zijn vaak zover van het beeld van de Goede herder die de 99
goede verlaat om die ene verdwaalde te zoeken. Hoe zou het
kunnen dat die aanbeveelt de vijand te beminnen. We hadden
het er al over. We hebben als handleiding meegekregen dat we
de andere zover moeten brengen (door de andere wang aan te
bieden) dat hij inziet dat hij verkeerd doet…
DE GELIJKENIS VAN DE WIJNGAARD: DE ONRECHTVAARDIGE PACHTERS.
Bij Mattheus koMt. het woord wijngaard 10x
voor, in Jesaja 13x voor.
In het antwoord dat de toehoorders zelf geven staat de harde boodschap voor de toen
levende Joden. Ze antwoordden: De onmensen! Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten
aan andere wijnbouwers. De Joden kenden het begrip als symbool van hun uitverkiezing. In de context van Jezus’ verhaal krijgen ze hier te horen dat het niet genoeg is zich de titel kind van
Abraham toe te eigenen. De rijke man vertegenwoordigt de Joden die als volk door God waren uitgekozen, niet omdat ze zo
goed waren, maar door de keuze van God. De wijngaard was hun
gegeven.
Die de gaven Gods, het evangelie toe-eigent.. die veroordeelt
zichzelf. Het antwoord van de toehoorders is duidelijk. Deze handelswijze is mensonwaardig.
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Het Koninklijke bruiloftsmml191
Toen de koning een bruiloftsfeest voorbereidde voor zijn zoon,
stuurde hij zijn slaven om degenen die hij al had uitgenodigd te
roepen. Terwijl zij allerlei uitvluchten bedachten, weigerden zij te
komen, terwijl zij sommigen van de slaven sloegen, ze slecht behandelden en zelfs doden.
En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand.
Omdat zij die uitgenodigd waren het niet waardig waren, zond hij
de uitnodiging vervolgens naar iedereen.
Jezus zinspeelt hier – volgens Matteüs, ook weer op de uitverkiezing door JHWH. En in de trant van de profeten wijst hij zijn
volksgenoten terecht.
Omwille van de herhaalde oproep en het onbegrip van de tafelschuimer – die het bruiloftskleed niet droeg - maakt Matteüs van
Jezus een gestrenge aanklager die Schriftgeleerden en Farizeeërs
– duidelijk de valse, de onechte, de schijn-heiligen – ervan langs
geeft.
HOOFDSTUK 24
Die apocalyptische taal zijn we niet gewend. Wie het boek van de
Openbaringen heeft gelezen die kent het genre en weet onmiddellijk wat Matteüs indrukwekkende tekenen en wonderen
noemt. Het gaat om 2DE komst. Hij wil de lezer UITEINDELIJK oproepen om WAAKZAAM te zijn… op te letten vs. 25. Er zijn met
name valse messiassen.
Messias is voor Mattheus een sleutelwoord. Het woord komt.
echter slechts twee keer in zijn Griekse vorm in het Evangelie 192.
Bij Matteüs is Jezus DE Mensenzoon. Een term die bij de Rabbij191

Matteüs 22:1-14; vergelijk Lucas 14:15-24
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nen ook niet eenduidig werd beschreven. Akiva193 gaat in de richting van wat Mattheus erin ziet, de Zoon des Mensen uioj
aqtropwn.
DE KOMENDE kon een zoon van David zijn, een Hogepriester of
een profeet, zelfs een figuur als Jozef. Matteüs verwondert zich erover wanneer Jezus zich de dienende
noemt.
Bepaalde exegeten laten hun uitleg op het evangelie
van Matteüs helemaal cirkelen rond het Messiasgeheim.
Dat Matteüs in de apocalyptische traditie thuis is
wordt eveneens duidelijk wanneer hij het over de
ster heeft in het kerstverhaal. Die hemellichamen
spreken ook mee in zijn discours over de eindtijd194.De apocalyptiek kenmerkt zich door de visioenen van de ziener die én hier én nu leeft én
terzelfder tijd de tekenen in de hemel ziet. Vanuit
zijn Joodse kijk leest Mattheus alles in het eeuwige Woord195.
vs35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden –
de TORA/Jezus- zullen/zal nooit verdwijnen.

x;yvim

Joh 1: 41 en 4: 25.
; is tweemaal vertaald als Messias waar het Hebreeuws
woord Gezalfde die komt. staat.
192

Akiba, Rabbi Akiva ben Joseph ca. 40-137 na Chr. Zijn tegenpool Yosé de Galileeër
denkt er anders over.
193

194

Mt. 24: 29.

JHWH sprak. JHWH schiep sprekende. JHWH redde via profetentaal (beginnende
met Mozes en afgerond in Johannes de Doper, die Jezus schoenen niet wil uitdoen) en
via Tora. In Jezus isin woord en daad JHWH.
195
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Vs. 36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen
aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de
Vader weet het.
Hier beschrijft Mattheus zijn eigen probleem. Persoonlijk vraagt
Hij zich af hoe hij als marginaal – am haarets/wereldse
mensen/het volk van de wereld – geroepen is én hij zal ook wel
niet onmiddellijk mee geweest zijn met Jezus opvatting over de
Mensenzoon: Messias. Het is ook zo vreemd.
Vs. 41 Van twee vrouwen die samen aan de
molen draaien, zal de
ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
DE EIGENHEID VAN MATTEUÜ S
Matteüs heeft het als
een refrein Mozes en de
profeten. Opvallend zijn
zijn aanhalingen, die beginnen met de woorden:
... opdat vervuld zou
worden hetgeen gesproken is door... of woorden van gelijke strekking. Deze zogenaamde
vervullingscitaten komen bij Matteüs sterk naar voren, omdat hij hiermee zijn lezers
wil overtuigen van de vervulling van Tora en Nebiïm in de per-
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soon van Jezus Christus. Bij Mk lezen we twee keer van een vervulling; bij Lk vijf keer; bij Mt. twaalf keer.
Tot slot is er ook nog op te wijzen, dat Mt. in allerlei trekken laat
uitkomen dat de Joden op de eerste plaats komen. Zo lezen we
in Mt. 1:21, dat Jezus zijn volk (= het volk Gods = Israël) zal
redden van hun zonden. In Mt. 2:2 komen heidense wijzen
vragen naar de geboren koning der Joden. Diezelfde titel geldt
nog voor Jezus als Hij aan het kruis hangt; Mt. 27:37.Als Jezus
zijn discipelen erop uit stuurt,
moeten zij zich allereerst begeven
tot de verloren schapen van het huis
Israëls196.
Een van de problematische
verhoudingen is Jezus’ houding
tegenover de groep van de
Farizeeën. Ze waren een rijk
geschakeerde groep met de nodige
onderlinge tegenstellingen.
Opmerkelijk zijn de felle conflicten
tussen Jezus en de Farizeeën.
Anders dan bij Mt. en Lk gaat de
strijd zelfs door tot en met de
kruisiging197. Bij de andere
evangelisten zijn het vooral de (over-) priesters en de
Sadduceeën die Jezus uit de weg willen ruimen. Het conflict
speelt zich dan af rondom het punt van de tempel en de
gehoorzaamheid aan de Romeinse overheid. Twee thema’s die
voor de ‘tempel-kliek’ van groot belang zijn. Voor Matteüs zijn
sommige Farizeeën een overspelig geslacht en huichelaars198
196
197

Mt. 10:6.
Mt. 21: 45 en 27: 62.
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De verschrikkelijkste tekst is dat al het volk (Gods volk) avpokriqei.j
pa/j o` lao.j antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en
onze kinderen199. We moeten lezen wat er staat. De vertegenwoordigers van dat volk dat door JHWH verkozen was verwierp…
Matteüs schrijft zoals de profeet uit het eerste verbond de
aanklacht van zijn volk waar hij ook toebehoort. Hij echter is die
barmhartigheid ondervond.
Het bijzondere van deze
nieuwe en beslissende
openbaring van God in zijn
Zoon Jezus Christus is, dat de
reikwijdte ervan de grenzen
van Israël overschrijdt. Meer
dan in vroeger tijden komen
de heidenen – de gojim - in
zicht.
O. i. is de tempelreiniging de
sterkste eigen ervaring van
Matteüs: Jezus ging de
tempel binnen, hij joeg
iedereen weg die daar iets
kocht of verkocht, gooide de
tafels van de geldwisselaars
en de stoelen van de
duivenverkopers omver.

BESLUIT
‘dit verkeerd/boos en overspelig geslacht’ (Mt. 12: 39, 45; 16: 4; 23: 36) en ‘huichelaars’ (Mt. 6: 2, 5, 16; 15: 7; 23: 13, 14, 15, 23, 25, 27, 29).
198

199

Mt. 27: 25.
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Onze voorstelling was geboren uit de vele concilies. In de laatste
eeuwen is men meer en meer aandacht aan het geven aan de
voorstelling die men uit de evangelische context haalt.
De bijbel werd gerevaloriseerd als integraal deel van de dankviering, het grote dankgebed, de eucharistie. Zo vergaat het het geloof dat door het horen van het Woord én het volk heiligt én de

Naam, God, heiligt.
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