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• Routetoespraak - Jaap 

•De oproep van de Koning - Stefan
• Een nieuw perspectief – Marc

• Streven naar het volmaakte

• Het verborgene wordt gezien

Blok 1 – De Koning is gekomen
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Opbouw

• Intro en context (Mattheus)

• 12-17 Begin dienst 

• 18-22 Roeping discipelen

• 23-25 Leren, prediken en genezen

Opbouw
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Opbouw

• Intro en context (Mattheus)

• Koninkrijk der hemelen en oproep tot bekering 

• Roeping discipelen en reactie

• Aanloop bergrede

Opbouw
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Intro en context – Mattheus 

5

Johannes:

God de Zoon

Lukas:

Mens

Marcus:

Dienstknecht

Mattheüs:

Koning
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Mt – Koning – voor de joden – Hij is de  Messias

• Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham

• Lijn van Jozef, wettelijk vader

• Wijzen zoeken koning, geven koninklijke geschenken

• Herodes voelt zich bedreigd …

• ‘opdat vervuld werd’  - de beloofde Messias 

• Een heraut 

• Een grondwet 

• ….

Intro en context – Mattheus 
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Mt niet chronologisch (Mk, Jh wel, Lk ook niet) 

Speciale volgorde voor doel: 

• Hij is de beloofde Koning maar wordt verworpen 

• Het heil gaat naar de volken 

• Het Koninkrijk krijgt (tijdelijk) een andere vorm 

• De Koning gaat weg maar komt terug (wordt gezegd 

in gelijkenissen, maar in Mt geen hemelvaart) 

Intro en context – Mattheus 
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• Veel symboliek en profetieën – dubbele lagen 

• Alleen te begrijpen vanuit OT en zorgvuldige uitleg

Intro en context – Mattheus 

2 Pt 1:20-21 ‘Weet dit eerst, dat geen profetie van de 
Schrift een eigen uitlegging heeft. Want … mensen van 
Godswege hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken’

• Vb. zee betekent vaak de volken Js 17, 57, Op 17

Js 17:12 ‘Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer 
maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die 
bruisen zoals geweldige wateren bruisen. 

Op 17:125 ‘De wateren die u hebt gezien, waarop de hoer 
zit, zijn volken en menigten en naties en talen’  
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• Vb. zuurdeeg in h 13:33 overal negatief

Intro en context – Mattheus 

Mt 16:6-10 leer (doctrine’) ‘pas op voor het zuurdeeg = de 
leer van de farizeeën en sadduceeën’

Gl 5:7-9 over verkeerde leer over houden van de wet ‘Een 
beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg’ 

1 Ko 5:6-8 gevolg in gedrag door verkeerde leer

OT: het zuurdeeg moest worden weggedaan 
Mt: de andere gelijkenissen (bv. dolik en tarwe) 
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Opbouw

• Intro en context (Mattheus)

• Koninkrijk der hemelen en oproep tot bekering 

• Roeping discipelen en reactie

• Aanloop bergrede

Opbouw
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Mt 4:12 Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was 

overgeleverd, vertrok Hij naar Galilea; 13 en Hij verliet Nazareth 

en kwam in Kapernaum wonen dat aan de zee ligt, in het gebied 

van Zebulon en Nafthali, 14 opdat vervuld werd wat gesproken 

is door de profeet Jesaja, die zei: 15 ‘Land Zebulon en land 

Nafthali, aan de weg van de zee, over de Jordaan, Galilea van 

de volken: 16 het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht 

gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de 

dood, hun is een licht opgegaan’. 17 Van toen af begon Jezus te 

prediken en te zeggen: Bekeert u, want het koninkrijk der 

hemelen is nabij gekomen.

Koninkrijk der hemelen
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Begin dienst Jezus 

• Johannes was de heraut van de Koning

• De Heer was in Judea (Jh 3:24) 

• Johannes wordt overgeleverd (!) (lees je alleen in 

Mt) en is dus verworpen 

• Jezus gaat uit Judea (door Samaria) naar Galilea 

‘van de volken’

Koninkrijk der hemelen

Hier weer het thema: de Koning komt naar Zijn volk, 

wordt verworpen en (evangelie) gaat naar de volken
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Vervulling van profetie Js 8:23-9-1

Galilea der heidenen/volken

• Gebied van Zebulon en Naftali in het noorden 

• Het eerst in ballingschap weggevoerd

• Vermengd met heidenen 

• Werd geminacht door Juda (‘kan uit Nazareth iets goed komen’) 

als onwetenden

• Juist hier gaat het licht het eerst schijnen ! 

Koninkrijk der hemelen

Hierin zie je ook al iets van de leer van het Koninkrijk

(het is voor de nederigen, armen, …) 
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• Zebulon: Israël verworpen en verstrooid onder de volken (zee) 

• Naftali: Israël is (weer) vrij in het land 

Dus je ziet hier in een paar woorden al een hele 

toekomst aangeduid 

Koninkrijk der hemelen

• Uit Juda komt de Messias: Gn 49:10 ‘De scepter zal van Juda 

niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo 

komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.’

Vervulling van profetie - Genesis 49: 

de zegenspreuken van Jakob, zijn een profetie over de 

(hele) toekomst van Israël:

• ‘En Jakob ontbood zijn zonen en zei: Komt bijeen, opdat ik u 

bekend make, wat u in toekomende dagen wedervaren zal.’
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Een reëel Koninkrijk op aarde (is dus niet ‘de hemel’) 

Koninkrijk der hemelen

Daniel 2:44 ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God 

des hemels een koninkrijk oprichten, …: het zal al die 

koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar 

zelf zal het bestaan in eeuwigheid, 45 Juist zoals gij gezien 

hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen

van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het 

zilver en het goud verbrijzelde.’

Daniel 7:13-14 ‘er kwam met de wolken van de hemel 
Iemand als een Mensenzoon… Hem werd gegeven heerschappij, 
eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem 
vereren’

De Steen is Christus – Hij is de Mensenzoon Mt 26:64
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De bestaande rijken worden onttroond

Koninkrijk der hemelen

Dn 7:27 En het koningschap, de macht en de grootheid der 

koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het 

volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is 

een eeuwig koningschap, en alle machten zullen het dienen en 

gehoorzamen. Dit is Israel

Daniel 7:11 Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote 

woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd 

het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven 

aan de brand van het vuur. 12 Ook aan de overige dieren werd 

de heerschappij ontnomen, en hun werd een levensduur 

gegeven tot tijd en wijle. 
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Er komt dus een Messiaans koninkrijk op aarde

• In Israël, regering vanuit Jeruzalem (‘de vorst’) 

• Het 1000-jarig rijk in Op 20

• Heel veel profetieën zeggen dit: 

Js 2, 4:2-5, Js 62, 66:18-20, Ez 34:23-24v, 36:8-10, 24-30, 

37:12, 37:20-28, 39:25, Ez 40-48, Dn 7:27, Hs 2:13,18,22, 

11:8,10, 14:5-9, Jl 3:16-17, Am 9:11, 14-15, Mi 4:1-2,6-8,  

5:6-8, Zf 3:15-17, 20, Zc 8:3, 6-8, 22-23, 10:4-10, 14:8-11  

• Veel christenen geloven dit niet/zien dit anders 

(vervangingstheologie)

Koninkrijk der hemelen
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• Israël was zo erg van God losgeraakt, eerst de 10 

stammen, later Juda, dat God ze in ballingschap bracht

• Veel profeten hadden opgeroepen tot bekering

• Dus eerst moet het hart van het volk veranderen

Koninkrijk der hemelen

‘Bekeer je’ Waarom/waarvan/waarheen? 

• Mochten ze geen bevrijding verwachten van de 

onderdrukkers?

• Waardoor was de bezetting gekomen? 



20

‘Bekeer je’ – voor ons

Wat verwachten wij van de Heer? 

• Vooral dat het ons (materieel, fysiek, sociaal, …) 

goed gaat? 

• Of bekering, innerlijke verandering; wordt/is Hij Zelf 

onze prioriteit/schat?  

Koninkrijk der hemelen
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Opbouw

• Intro en context (Mattheus)

• Koninkrijk der hemelen en oproep tot bekering 

• Roeping discipelen en reactie

• Voorbereiding bergrede

Opbouw
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18 En toen Hij langs de zee van Galilea wandelde, zag Hij twee 

broers, Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas, 

een werpnet in de zee werpen, want zij waren vissers; 19 en Hij 

zei tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen 

maken. 20 Zij nu lieten terstond hun netten achter en volgden 

Hem. 21 En toen Hij vandaar verder was gegaan, zag Hij twee 

andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer 

Johannes, terwijl zij in het schip met hun vader Zebedeus bezig 

waren hun netten te verstellen. En Hij riep hen; 22 en zij lieten 

terstond het schip en hun vader achter en volgden Hem. 

Roeping discipelen
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• Dit was niet de eerste ontmoeting

• Ze hadden Hem al leren kennen (Jh 1-3)

• Hier 4 (Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes)

• Er waren meer discipelen Lk 6:13 En toen het dag was 

geworden, riep Hij zijn discipelen bij Zich en koos er twaalf van 

hen uit, die Hij ook apostelen noemde

• De twaalven worden dus onderscheiden als apostelen; 

hebben bijzondere roeping

• In Hd worden bekeerde mensen discipelen genoemd

• In Antiochië worden discipelen christenen genoemd

Roeping discipelen
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Onze bekering: door geloof behouden, en we 

zijn tegelijk discipel van onze Heer Jezus   

• Wat betekent discipel zijn voor ons?

• Mt 4:22 ze lieten  alles achter 

• ‘De 12 hadden een bijzondere roeping’ maar

• De Heer leert onder meer (in Lk 14)
27 Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij komt, kan mijn 

discipel niet zijn 33 Zo kan dan ieder van u, die niet afscheid 

neemt van al zijn bezittingen, mijn discipel niet zijn

Roeping discipelen – voor ons

• Wat maakt dat je dit kan en wil? 
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66 Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en 

wandelden niet meer met Hem. 

67 Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan? 

68 Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, naar wie zullen wij toe 

gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben 

geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent.

Roeping discipelen

Dat kan alleen als we de Heer kennen, onder de 

indruk zijn en komen van Wie Hij is en daarin 

groeien, door Zijn Geest

Jh6:35 Ik ben het brood van het leven , 51 Het brood dat ik zal 

geven is Mijn vlees dat Ik zal geven voor de wereld 59 wie dit 

brood eet zal leven tot in eeuwigheid 
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Wij staan achter het kruis

• Jh 15:13 Niemand heeft groter liefde 

• 1 Jh 4:19 Wij hebben lief omdat Hij ons eerste heeft 

liefgehad 

• Gl 5:14 Ik wil niet roemen dan alleen in het kruis voor onze Heer 

Jezus Christus

Roeping discipelen
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Onderwijs van de Heer en het NT is daarom:  

verandering van binnen uit 

• Rm 12 vernieuwd in ons denken

• Gl 5 vrucht van de Geest

• Ef 3 samen …  te kennen de liefde van Christus 

4 wandelen door de Geest 5 levenswandel

• Fp 1 te leven is Christus 2 Gezindheid van Christus, 3 Hem 

kennen 4 vaststaan in Hem

• .... en veel meer 

Roeping discipelen
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Oswald Chambers ‘Geheel voor Hem’  (dagboek)

25-9 ‘De bergrede is geen ideaal; zij constateert wat er 

in mij gebeurt als Jezus Christus mijn gezindheid heeft 

veranderd’ 

Zo kunnen we Hem laten zien 

‘Niet wat we voor Hem doen maar wie Hij voor ons is’

We kunnen onszelf niet oppoetsen maar Hij werkt in ons

Roeping discipelen
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Opbouw

• Intro en context (Mattheus)

• Koninkrijk der hemelen en oproep tot bekering 

• Roeping discipelen en reactie

• Aanloop bergrede

Opbouw
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23 En Hij trok in heel Galilea rond, leerde in hun synagogen, 

predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en 

elke kwaal onder het volk. 24 En het gerucht van Hem ging uit tot 

in heel Syrie; en zij brachten bij Hem alle lijdenden die bevangen 

waren door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en 

verlamden; en Hij genas hen. 25 En vele menigten volgden Hem 

van Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse.

Aanloop bergrede
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We zien de Heer hier Leren, prediken en genezen

• Dt 18:15, 18 Hij is de Profeet die leert

Het Koninkrijk komt met herstel en deze genezingen 

horen bij Zijn komst 

• Js 35:5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren 

der doven ontsloten worden; 6 Dan zal de lamme springen als 

een hert en de tong van de stomme zal jubelen; 

Hij laat zo zien dat Hij de verwachte Koning is

Aanloop bergrede
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• Mt bevat veel symboliek, moet verklaard vanuit de 

Bijbel zelf voor juiste uitleg

• Oude profetieën worden vervuld: Gods plan gaat 

door; evangelie voor de volken

• Koninkrijk der hemelen komt (nog) op aarde

• De Heer roept discipelen; Hij is het waard te volgen 

– Hij heeft Zijn leven gegeven  

• Focus op Hem - Hij verandert ons naar Zijn beeld

Conclusies


