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Mattheüs – het evangelie van de koning
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Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

de Koning 
is gekomen

Koninklijke
dienst

de mysteries 
van het 

koninkrijk

de Koning is 
verworpen…

en opgestaan!
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Overzicht

1. De hele Bijbel (OT en 

NT) is één verhaal

2. De bijzondere 

structuur van het 

evangelie van 

Mattheüs en Blok 2 

(hoofstukken 8-12)

3. Drie lessen van Jezus 

over genezing (8-9) 
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1. De hele Bijbel is één verhaal

•God maakt plannen

•God heeft een ‘macroplan’
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God heeft een 
‘macroplan’
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Galaten 4:4-5 “Maar toen 

de volheid van de tijd 

gekomen was, zond God 

Zijn Zoon uit, geboren uit 

een vrouw, geboren onder 

de wet, om hen die onder 

de wet waren, vrij te 

kopen, opdat wij de 

aanneming tot kinderen 

zouden ontvangen.”



Jezus is centraal in Gods macroplan

Lukas 24:44 “Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen 
Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat 
over Mij [Jezus] geschreven staat in de Wet van Mozes 
en in de Profeten en in de Psalmen.”

Kol. 1:19-20 “Want het heeft de Vader behaagd dat in 
Hem [Jezus] heel de volheid wonen zou, en dat Hij 
door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou… 
zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die 
in de hemelen zijn.”

Hand. 4:12 “En de zaligheid is in geen ander, want er is 
onder de hemel geen andere Naam [Jezus] onder de 
mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”



2. De bijzondere structuur van 
het evangelie van Mattheüs
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Blok 2 ‘Koninklijke dienst’
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Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

8-9: Wonderen van Jezus

10: Instructies voor de 12 apostelen – Eli Uresti

11: Barmhartigheid van Jezus – Peter Mikkers 

12: Autoriteit van Jezus – Hans Savert



Mattheüs 8:16-17 “… en Hij genas allen 

die er slecht aan toe waren, opdat 

vervuld werd wat gesproken was door de 

profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze 

zwakheden op Zich genomen, en onze 

ziekten gedragen.”
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3. Drie lessen van Jezus over 
genezing ( 8 en 9 )



Les 1: Geloof en genezing gaan 
vaak samen

• De melaatse (8:2)

• De centurion (8:5)

• De schoonmoeder (8:14) 

• De verlamde en vrienden (9:1)

• De vrouw die 12 jaar 

bloedvloeiingen had (9:21) 

• Twee blinden (9:28)
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Als het om geloof en genezing 
gaat, zijn er twee uiterste die niet 

goed/waar zijn

Omdat God 

soeverein is, 

hoef ik niets 

te vragen.

11

Groeigebied

A



Als het om geloof en genezing 
gaat, zijn er twee uiterste die niet 

goed/waar zijn

Omdat God 

soeverein is, 

hoef ik niets 

te vragen.
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Met het 

juiste geloof, 

kan iedereen 

genezenGroeigebied

A B



Buiten 
grens B
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Pg 109 “Geloof is een zekerheid 

en wij mogen zeker weten dat 

God ons altijd wil genezen.”

Pg 53 “… ‘Ach ja, misschien is 

het niet Gods wil dat ik genees en 

misschien heeft God wel een 

ander plan…’ Dit zijn allemaal 

leugens die de duivel heeft 

gezaaid in de harten opdat 

mensen niet geloven en genezen.”



Les 2: God geneest op 
verschillende manieren
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Les 3: God 
geneest direct 
maar vaak ook

via dokters

“Wie gezond zijn, 

hebben geen 

dokter nodig, 

maar wie ziek 

zijn” Jezus 

(Mattheüs 9:12)
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Wat leer ik hier over genezing?

• Dat ik een goede en krachtige God heb die elke 

zieke persoon KAN genezen.

• Dat ik voor zieken genezing mag vragen, smeken, 

en soms uitspreken, en dat God door natuurlijke

of bovennatuurlijke manieren kan ingrijpen.

• Als iemand niet geneest, als langdurige ziekte 

blijft, heeft het een doel in Gods macroplan. 
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Wat neem je mee naar huis?

1. God heeft een macroplan

2. In dat macroplan staat Jezus centraal

3. Er is een spanningsveld rond genezing
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Verder in Blok 2: We gaan in dit deel 

van de route schatten graven over het 

volgen van Jezus, meer zicht krijgen op 

Zijn barmhartigheid en meer begrijpen 

over Zijn autoriteit.


