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IN DECEMBER 1959, te WOUDSCHOTEN.
GESPREK l'/iET MATTH:8US
INLEIDING
Mattheus past de mogelijkheden toe van de ouc1e he breeu.ïl8.8 ve.ctellrunst,
Israel ilvertel t" (sippér) van de grote Daden des Heren, die altijd de God
Israels is geweest . Israe1 vertelt "debarim" (Ilf'o::'t- und Tatsachen"),
maar in al deze debarim gaat het om de Ene D8~ar, die geschiedt: Imranuél:
God met Ons . Er is een identiterttussen het woord zoalc hot gesproken wordt,
zoals het geschiedt, en zoals het verkondigd wordt. D.laro~ G~ut het niet om
datgene wat acher de teksten ligt, maar .'Iat i 1 de woo:i.~den aar. ons geschie den wil. In deze studieweek is het dan ook riiët gCCilon 0lTI. de I'verm::>edelijke"
historie, biografische en psychologische gegevens,
'ar om de Dabar . Hypothesen laten zich niet verkondigen . De woorden van Llther: dat er geen theo logie mogelijk zou zijn "nisi sine Aristotele", 1 er<.len wi,i te vert len
met: tenzij zonder de historisch - kritische methoden, is GOL verbi divini
ministerium niet mogelijk .
Alle abstraheren, b . v. historirdch, is verloochemtng van het \'.cecd GOd8. De
geschiedenis die Israel vertelt, hoeft de pretenti- d~ Gc~chiedeni te zijn
en dat drijft Mattheus tot vertellen .
Overal bij l~attheu3 blijkt dUideli,jk, dat hij h0.t evunGcl:.i e ne
.fe.rcus ge-·
bruilct heeft . .Tij hebben in' de synoptici te maken m _t verschill':mde .gest~l 
ton v~n de éne Verkondi,ing . iicrm e is op de studieweek gedtri rekening
gehouden, zodat men bij het bestuderen van dit verslLg ct cus do synopse
zal mogen hanteren . Reeds s~oedig zal opvnllen, dat Mnttheuu op een voor
ons vreemde wijze zijn verhaal componeert . Iedar woord staat niet nlieen
in het verband van do gehele zin, maar in het vprband van het Behcle
evangelie, d . w. z . dat men njct zonder de concord ntie te \!cr~ zal 1 nnen
gaan . Wanneer men de sttjlfiguren van Mattheus 11 cf ontcc.t (parall litme,
Wortwiederholune, Stichwortc, omJij. tir~), z 1 men in staat zijn ook zonder
aanwij zingen alr:1 in dit verslag ge{"av~n, te Cy ,çetiGoren .
Di t versl f I-on uiteraard nil.lt dun onvoll edig en :"'û"r apid i1' zijn, zodat
het in deze vorm alth ns niet zozeer roor rekeninG komt v n De Dreukulman
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VER T URE

Het evangelie opent met een ouverture, welke bestaat uit twee delen, die
overeenkomen met de twee eerste hoofdstu~ken.
De hoofdstukindeling (Francis Langton, 1175) brengt maar zeer ten dele de
eigenlijkestructuur van het evangelie tot uitdrukking, en is vaak mis . i-leidend~ El~ dez~~ltwee delen. bestaat uit twee helften ( 1:1 - 17, 1:18- 25 ,
2:1 - 12, 2:13 - 23), welke elk weer uit drie stukken bestaan .
Achtereenvolgens zullen nu al deze stukken besproken worden .

n

Van het eerste deel der ouverture vangt de eerste helft aan met de woorden HEiblos geneseoos Ièsov. Christou uinu David Uiou Abraam", en de
tweede helft met de woorden ItTou de Ièsou Christou hè genesis houtoos
èn" . Het thema van het e erste deel is hieruit al te IIhoren", 'nI. "ho
genesis Ièsou Christou ll • ( Er zij opgemE: rkt, dat dit evangelie - evëllinin
äïs - äïïë - ändere- Ëi3beïboeken- niet geschreven werd om gelezen, maar om
gehoord te worden! Elk woord moet klinken, en veronderstelt de aanwezigrl
heid van alle andere woorden; Z8 stûunen-op elkaar, ze resoneren;(als één
woord klinkt, klinken alle andere mee!)
',/at wil Mattheus zegg en met "genesis"? Hij knoopt hiermee aan bij het
woordgebruik in de griekse vert aling van het oude testament (de LXX)
en wel in de titel van het eerste boek (IlBiblos geneseoos"), en op de
plaatsen 2:4 (Hautè hè biblos geneseoos ouranoukii gès) en 5:1 (Hautè
hè biblos geneseoos anthropoon) ev .
Het griekse "genesis" is in feite g een adequate vertaling van het hebreeuwse tttoledhoth ff , dat tivervrek'king e nt' betekent, terwijl "genesis"
met "\Tlording vertaald moet word en . Wel br(;ng t het een zeer belangrijk
aspect tot uitdrukking van de zaak, waar het in de verkondiging van het
eerste bijbelboel: om gaat, nl. DE VORDING . De IIwording" van "hemel en
8.arde ff , de r;"'lOrdinr;" van de 'ittensheid" en dan in het bijzonder: de "wording" van ISRAEL in het midden van die mensheid als de zin en het ge heim der qereldeeschiedenis .
Ook het evangelieverhaal van J1attheus spreekt over de helo linie over
de verhouding van Israel tot "panta ta ethnè" . Maar hi er wordt het
,thema dat de :Swording tf van Israel de zin en het geheim van de wereld geschiedenis is, geëxpliceerd uOl"Jr he t fait dat de "genesis Ibsou
Christou rt in het midden van Israel y de zin en h~t geheim is van de "genesis Ii van Isracl temidden van I'allo do volken ll • Bn daarom gebruikt Mat theus hier het woord itgenesisll .
Het naamwoord Irgcnesisit, W8.R,rVan de &chrulkelj. ike betekenis Itwording ll is,
kan in oen bepaald verband ook Ilvcrwe'~ k ingll b~tEJkenon, maar dan in de
passieve betckvnis, nl als nermwoord van h",t werkwoord "gennasthai" ,
dat Itontvangen-Vlorden-in-do-schoot-der-moeder tl (1: 20), mRar ook het
totale liontvangen-in-en gL.boren-woron-uit-dé-schoot-dor-moeder"(1:16
en 2: 1) betekent . {annoer nu !1nttheus in 1: 1 en in 1: 18 in de woorden
"genesis Ièsou Christou" het thema van het eerste dG 1 van de ouverture
tot uitdrukking brengt, dan Gebruikt hij d'..t woord "genesis", omdat hij
over het ~hoe" van de "wording" van de Ilz -'on l' wil spre1on . Tegenover de
lIgenesisll van de zoo n, stCA.t de"g§!nnCl'sis" van dl: v a der, met
welk naamwoord de dap.d van het vaderlijlre dgennän" wordt uitgedrukt .
Opdat nu de bedoelin" van '[atth~us geheel duidolijk zal worden, moet
enige armdacht aan genesis 5: 1 cv . gewijd worden .
In onderscheid met de tW0e v00rgaando "schc-pningsvcrhalen ll , wordt in
genesis 5 de Naam (sem) van de Mens "geroepen!! .
"Bei der Geburt der ~!Ienschen? bei der Entstehung a1lu Wirklichkei ten und
bei deren Aneignung oder Indienstnahmc von seiten Gottes oder des Menschen ist imm"r das Rufen ihrer Namen das entscheidend wichtige Ereignis" .
,j

"Wie der Name ist, so wird er aueh gerufen werden , und wie er gerufen
wird, so wird er, ja , so 9011 er sein . Dj_eses Rufen des bestimmten Namens ist immer dte Erlaubnis und Ermäehtigun!,;, aber aueh das Gebot, inmitten aller anderen 'esen das besondere Wesen dieses bestimmten Namens
nun aueh tatsäehlich zu sein" .
- .. De mens is in genesis 5 ger:öepen, Adam te zijn, als Gods "gegenüber".
Daard00r is hij ondersc heiden van alle anc'lere wezens .
Het gaat hier om de ('wording" (=geschiedenis) van Israel; Israel is
de "eerstgeborene'! in het huis van Adam, de ll Family of Man" .
Is deze lfgesehiedenisli van Israel een werk van de vruchtbare natuur?
Worden al deze geslachten zomo.c.r 'V"erwekt "?
Het gaat in het gehele 'ude TeGta~ent juist tegen deze vraag in!
Zie b . v . Abraham en Sara, gen . 18:9 . De mens wordt niet ilzom'ar", anonym
geboren, en verdwijnt ook ni;~t "zomaar" . Het gaat steeds over een onbe grijpelijk wonder van God tegen de natuur in, en over de exclusiviteit
van de daden GOds , wai>rmee-fErJ-Zijn "Geschichte' met de Ilens voortgang
laat hebben .
\/at verder in deze pericoop opvalt, ip let feit, dat slechts ~én naam
per generatie geroepen wordt . Er is dan sprake van de zgn . "bekhor", de
unieke representant van het ilhuis des v· ders' , en op wie de zegen van de
gehele generatie is geconcentreerd . Aan hem worden de jaren gerekend .
Allc tijden zijn ti;iden ante et nost pr!mogeni turn natum.
Dat kunnen Jdden en Christenen samnn zeggen; ma"r waar ,Joden en Chris tenen ui teen gaan is, dat de '!nrimogen±tus" van Isr el, Jezus Christus is . Iedere Jood kan zeggen: "IJ- ben er éél' van"! Christus zegt:
Ik ben et, Peg o eimi" ~atth 14:27 . "'uarom "unnen we ook zegr-en: "ante
et post ,Tesum Christum natum".
Het ént: gebc\...ren" n.l. dr v vrc'{kiug v n ct 'ockh;)r" maakt du "anGe levenstijd van de mens van eslacht tot geslacht , steeds "vol" .
Zie gen5:6: En :.:leth 1 efde honderd en vij'f jnren, en hij verwekte Enos .
En )eth leefde, nadat hij Enos verw let h d, achthondercl en
zeven jaren; en hij verwekte zonen en dochteren . Zo waren
al de d3.gen van Seth negenhonder1 n twa lf jaar en hij
stierf .
Zonder deze gebeurtenin is cle tijd zinloos; v rv lend, omdat er niets
gebeurt! Tijd in abstracto best at ni t! Seth leef
niet zoveel jaren,
lil 'r ~ove 1 dagen!
l.of-lh; c'lu'" 11 11 1 de dll en" v n de v'tder r Vf n "e,Jlacht tot g' 1 cht .in d
twee tijden ante t po t nrimogenitum n tum bc~ onden, zo b staat do
wereldtijd al du d <en, v'n euwi h id tot euw' heid in de ti den ant
et pO ..,t Ierael 1 turn, -v66r on na d'" 1'\ or' n I' van Ier 1- n z6 -m t
hattheus- hestaat de gehele wer ldtijd in de tw a tijlen door ct én
gebeurtenis, n1. ct ti enes' 1-," van Tezu C~ris tU3, n wordt do gehele
geschi~0onis heilsgeGchiedenin .
Na de inleidin van v r., 1 vol t een stuk, w
in en parallclismus
laembrorum optreedt . Veerti M' 1 -linl het "og ·nn"'8 n" ; v
tig maal
geschiedt de g nesir van de zo n d~ r de gennoms van de vader, Daarom
is het gebruil~ van de pa. sicve Val I in v rs 16 zeer onverwacht en v r ra"'8end: c Çjnn th , er. richt lia tthcus r op deze vij z de andacht op dat
de lIgo11esj s van Jezus Christus [,een 'tuurLijke z' ak is . Vard r vinden
we deze passieve vorm O' in ve
20, on tenslotte nog in 2.1 . Hier e ~
schied de genesis van do zoon niet door de g8nnosi v n de v der . Het
parallcD Gme komt in het verh al van fattneus z~er veel voor . Hij brengt
echter als rehol binnen h tram van IlLt parallelisme verruûsende vari aties aan, wqRrin hij zijn verkondig'! laat hor~n!

Het stuk 2- 18 is nu in drie stukken te verdelen: 2 - 6 , 7- 11, 12 - 16 , met
als afsluiting vers 17 .
In het ee r ste stuk vallen de volgende variaties op:
2: kai tous adelphous autou
3: ek tès Thamar
5: ek tès Raehab, en ek tès Routh
6: David ton basilea .

In de eerste variatie luidt M. nier al een van zlJn thema's in, nl . dat
het Eans 'Israel is, in welks mi (~è.en de ";joon van Abraham" verwekt zal
worden.
In de :taat~e"vaiatie berE:idt H . ons v::> or op zijn thema , dat hat een
Koning is , die verwekt zal worden .
De toevoegingen ek tès Thamar, ek tès Rachab, en ek tès Routh, (resp .
Juda's schoondochter, een hoer, en een Moabitische!) wil zeggen , dat
de koning Israels uit zulke onaanzienli jle vrouwen is verwekt , en be ..;;
reidt ons voor op het verassende feit, dat de Koning van gans Israel ,
de zoon van Abraham? de zoon van David, uit Maria verwekt is . Om dit geheel
tot z:ijn recht te doen komen, moet in dit gehele eerste deel het "ek ll met
\lui t vertaald worden .
In het tweede stuk klinken de volgende variaties:
David de egennèsen ton Solomoona. ek tès tau Oriou .
Jezus Christus zal in het Huis van David verwekt worden als Zoon Davids
ui t die - van- een- ander- 'vas! Die David dus had moeten wegzenden (APOLUEIN) ,
en niet tot zich l-lad mop-en nemen (PHSAI.Aî'illANEUr ).
.
M. bereidt ons hier weer voor op wat komen gaat: Jezus Christus zal in
het Huis Van David als Zoon Davids uit die - van- een ander - was, nl. die
GOD in Zijn dienst had eenomen, en die Josef dEarom wou APOULUEIN; mear
die Josef moest PARALP-::BJ.NEIN!, opdat juist wat in h8.ar verwekt was
"ek pneumatos hao;iou", geboren zou worden als Zoon Davids, en in het
Huis Davids .
Voor de volgende variatie ~elat hetzelfde als voor die in vers 2, maar nu
in het gehele Huis Davids . I'1aar nu het {Sehele ffuis Davids mét geheel
Israel in de totale vernedering onder het geweld van de "kol ha~göyim"
(derde variatie: epi tèG metoikbsias Babuloonos) . Dát is het Slot van
de geschiedenis VRn Ierael en het Puio Davids; Maar wat a~n het slot van
11 et tweede stuk Rtaat, 3t8.at 00': arm het begin van het darde stuk, omdat na~elijk daard00r de gehele verdere geschiedenis bepaald blijft!.
,j

In het derde stu~ krijgen we de meeqt verrassende en beslissende variatie te horen nl. Iaakoob de egenn Gon ton ,Joseph TON ANDl1A f!jARIJ\S EX
HES EGl!lml~TIL ,]t;snu;) HO [,_~G()I ,TOf': CFTUS~r()0 .
Zhj wordt zo gesteld dat zij bij nns de vr~~g doet opkomen: geschiedde
dan ook hier nj,et de genesis van de znon door de gennèsis van de vader?
Enroniet, door wie is dan deze ~oon ver~·kt?
Deze vragen worden met opzet nu no~ niet beantwoord, ffiaRr pas in vers 18
(tou Jèsou Christou hè genesis hout008 èn)
Tweeue helft van het eerste deel .
Vanzelfsprekend gaat het hier om dezel fdc "genesis" als in vers 1, en we
moeten dus ook gelijkluidend· verte.l"-l: (hetzij mot lI wording" , hetzij
met Ilverwekking" , maar dan met een n'lot, dat het cen resultaat van het
IIvcrwekkenl!, ölgennan", betreft . )

~Inèteutheisès wil zeggen, dat de I!ërûsin" (Euber: "sich verldlben; de bruid -

schat is reeds betaald; zij zijn dus reeds "man fl en "vrouwIl) wel heeft
plaatsgevonden, maar de llliqqûhin" (Buber' ITholen ll ; LXX: Iflambanein"
Matth.: "'paralambanein lT ; zij zi,in nog niet onder één dak 11samengekomen"j
zij hebben elkaar nog niet "gekend fl ) nog niet. Zie vooral Deut. 22:23-29,
20:7!!
De vragen, die in vers zestien opkwamen, worden nu in vers achttien ge heel beantwoord . De "genesis Tl geschiedt door de souvereine Daad Gods,
tegen de natuur in, verticaal, verrassend!!
Tevens komt hier nu een nieuwe vraag op~ Hoe kan deze ITgenesis;l dan de
"genesis Ièsou Christi huiou lJavid, huiou Abraam" zijn?
'"'eze vraag '.'Iordt nu in de verzen 19-25 beantwoord . Hierin gaat het nu
alleen om Josef, haar man.
Josef is "dikaios ll , flrechtveardig" (en niet rechtuchapen, of goedig)
(vgl •. 5:45; 9:13; 13:17, 4~,49; 23:28,29,35; 25:37,46; 27:19).
"Dikaioosunèl 1 bete} ent bij ratth.: Ilhet metterde ad doen van de wil Gods" ,
Josef ziet in, dat ze van een Ander is hij heeft een "magnum Sacramentum"
(Origenes) bij haar ontdekt! l i j kan haar niet van overspel verdelftken
(hoe zou hij anders "dikaios" .run'.1en genoemd worden, als hij haar"heime li,ik wil wegzenden"?).
Zij behoort hem dus niet toe, en dqárom wil hij haar wegzenden (en niet
haar te schande maken, door de "liqqûhir" niet te d ')en geschieden), on
dáárom is hij IIdikaios Tl • Dit Iheimelijk" (lathra) "we i"'zenden lf , "apolusai"
zou tot gevolg hebben, <lat Jezus heimeltik geboren zou worden; dut de
h.oning lsraels niet in lIgana-Israelll, en niet in h t Huis Davids (dus
niet als Zoon Davids) geboren zou worden.
Terwijl nu Josef dit van pJnn was te doen, TDOT!!! ! ••••
Hier grijpt w_~r de D ad Gods i , opdat Zi.ln Geschi~denis zich zal voltrcklen. Josr>f wordt dOf1r u8 " rgolos ruriou" in zijn ho d nigheid van
Zoon Davids aangesproken! Als Zoon Davidl> hoc t hij op ander wijze "di kaios" te zj jn-, nl. dO')r {aria ..2.1?..enlijk tot ::.ich te neMen (paralamb'mein).
En dit "paralPlmbanein" hlij t dij functie van JOSC1. (zi 2'13,14; 20 cm 21.)
N'et d~or de verwekking, maar door et pnral mba ain VRn To~ f, d Zoon
Davids w~rdt Tezus als Zoon Dnvids, in h t lu'~ D vid~ gaar n .
Door h, 1; "rragnum
era IGntvm" L.. G n.l' jl.. Josef ev e act geweest ha' r
tot zich te nemen (v 20) . Jat de 'ag olos 1 Ul'iou nu zt:gt, stemt ov reen
met do woorden in Ge .16:11 . Vgl . d parall 1 tu n ' n va 20,21 eh 24,25.
Variatie: Bn hij ken el'.
nilJt
0 m B.l..: d
n druk
0) het wonder d . . . t".o ehi d's, h. t,
t "'J"lok Gcne.'ü.l kom .. n
to t
zoon! !
w nt dat bopealt
ui
~Qon, ~'jn functi
,
r.t d
~ d t
NA A! v n Jezus
on Lw'evoudige wijze n ra nen wordt: G n.T zus, dit.. nio t God - m t-ons zou
zijn, en g en God-m~t-on9 di niet IJ02u8 zou zijn! (v 1. ril. 27'20).

Eerste helft van het tweede deel der ouverture: Matth. 3 : 1-13 .
vs. 1: Toen nu Jezus te Bethlehem in Judea verwekt was, in de-dagen van
Herodes de Koning, • •• (herhaling Stichwort "gennèthentosl!) "Matth. vat
in enkele woorden samen waar het in de vorige pericoop om ging, en maakt
ons attent on datgene wat we moeten onthouden voor het volgend~, dat daar
direct mee te maken heeft~ het gaat niet om een geboorteverhaal, maar om
een "wordingsgeschiedenis". Het "daar lf en "toen ll van die "Geschichte"
worden aangeduid: Judea, het Huis Davids, in ~ dagen van Herodes de
koning . De tijd van de Bundesgeschichte, de heilsgeschiedenis, is geen
abstracte, kosmische tijd, maar is daardoor tijd, doordat er iets geschiedt ,
nl . het Woord, en is dus concrete tijd . Deze tijd wordt in aagen gerekend.
Het valt op dat Matth . hier ~n in vers 9 de nadruk op het woord koning
laat vallen, (en tais èmerais Hèroodou tou basileoos), in tegenstelling
tot vs . 3, 7, 13, 15, 16 . Dit wo~rd wil Matth. zo lang mogelijk laten
.doorklinken en duidt hiermee eigenlijk al het hoofdthema van deze peri coop aan .
En dan: i;idou, magoi ap' anatoloon paregenonto (verschenen, kwamen op het
toneel. aet paragninesthai wordt driemaal gebruikt: in 3:1, en 3:13; Jo hannes de Doper en Jezus, d . w.z . op drie momenten, dat een geschiedenis
in beweging wordt gebracht. F-ofdzakelijk zijn h~t de magiärs die het
anachoorein in be\'reging brengen, dat uitloopt op "overlevering" om ge kruisigd te worden). Eis Bierosoluma ( de stad des groten Konings, zie
5:35, 16:21, 20:17 5 21' 1 en 10 . -In Jeruzalem moet het geschieden; het
is de stad des f::roten Konings omdat "Tezus daar als "loning der Joden"
gekruisigd wordt . )
- De magiërs zijn uit "Anatolië, d . w. z. zij vertegcl1V/oordigen de "gojim" .
Di t blijkt ook uit hun vraag: "",raar is de geboren Koning der Joden?" en
niet " . • Koninp- van Israel" . Vgl. nl. andere plaatsen waar de heidenen
over "Israel" van "Joden" spreken: 27:11? vv., (Pilatus) . Het gaat hier
dus inderdaad om een Koning, én om de vraag wie nu dé Koning zal zijn ,
Herodes of Jezus . Herodes die niet met zich laat spotten (vs 16), en
kinderen vermoordt of Jezus, die wel met zich laat spotten ~n gekruisigd
wordt . (20:19, 27'29) waar f'atth. niet het woord "proskunein" gebruikt,
i . t . t. Marcus, zie onder; en 27 42--;-bëspot de loning Israels).
-"'lg,nt wij hebben zijn ster gezien", .38n 6énmalige, supernaturale ster:
vragen die historiu of astronomie betreffen, yallen buiten bestek van, en
doen onrecht ~an ' clt verhao1 van M~tth., dat niet historisch - biografisch,
ma8.r thoologisch - kerugmatisch bedoeld is . Er mar, allo· n naar de verkondiging van Mattheus gevrqagd worden! De hudoelin~ is niet dat uit de ster ren ook openbaring zou geschieden, het stqat niet in de sterren geschre van; m~,8r vanuit het '/oord, en all 'on van daaruit kan God sterren dienst baar maken .
"en '.'lij zij:n gekomen om Hem te "proskunèsai", te aanbidden" .
Hier klinkt voor het eerst t..:en nieuw 3tichwort van l'fatth ., de "pro:,,~·un0sis"
(komt 13x hij .atth., 3x bij Lucas en 2x bij Farcus v~or) Wie de proskunèsis
uitvoert er~ent volledige onderworpenheid en overgave aan een hebr of
lc0ning . In deze pericoory komt h&t driem'al en m8t nadruk voor , zie verdor
bv. 4:9, in de dorde verzoeking; ~ct is daar de climax, gevolgd door het
veel betekenende itote", ittoen li , evena18 in 4:10; 8:2 ; 9:18 ; 15:25; 18:26
(en ni et in 18: 29 ' ), 20: 20 ; 28: .. =3 en 17).
'ILn dit gehoord hebb",nde, raakte de koning Per6des in ontzetting? en geheel
Jerusalem met hem . Herodes treedt hier als repreGent~nt op van geheel
Jerusalem in zijn,ontzetting (vgl. 14:26 5 waflr h~tzólfde woordt "tarassein"
gebruikt wordt) o~er de mededelingen van de magi~r3. Hi~r brengt ~atth. dus
een contrast aan tussen de gojim en Tsrael: de gojim gaan de nroskunèsis
uit v ol~r€n, en Ierael daarentegen raakt in ontz~ttine, ~ls voor con phanto om.
Ook deze to~cnstelling is een voortdurend tl8mh van Matth . (vgl . b . v . 15:21-29)

- 6-

En bijeenvergaderd hebbende al de hogepriesters en schriftgeleerden van
het volk (tou laou : het Volk lsrael. Zij treden nl. on als representanten
van geheel lsrael). Ook dit ilsun-agein fl is oen veel voorkomend "foord bij
Matth . , gebruikt voor het in vergadering bijeenkomen van hogepriesters
en schriftgeleerden om tegen Jezus te ber ' adslagen (vierentwintig x bij
rlIatth . , 5x bij ~ 1A.rC . , 7x bij Lucas, d.ie b.v. 26:3)
11 • • •
ondervroeg hij hen w" ar de Ch ristus verwekt zou worden fl . (pOll
ho Chrj.stos gennatai, in de~elfde zin als in het eerste deel van de
ouverture: ~aar de genesis van Christus zou plaatsvinden' ).
Het citapt is uit :IichA. 5 : 1-·'3, waRr staA.t: lIen Gij Bethlehem Ephrata, zijt
gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda?, want uit U zal Mij
voortkomen die een leidsman zal zi,in van lsrael 'l. Op deze vraag geeft Matth .
hierdus een antwoord, hij cit"ert vanuit de vervu " ling; het IIduizenden ll
heeft dezelfde consonantstam als "Ie dsman" en flat th . gaat dus in zijn
vocalisatie in tegen è.e heersende mening ter,,:ille van zijn verkondiging .
Voor de Jood gelden alleen de consonanten als geinspireerd . ~iatth . gaat
dus niet eigenmachtig met de tekst om, maar ~eeLt alleen nen andere exegese dan gebruikelij~ ( aloeph (leidsman) in pl&at" van èl~p~ (duizend».
Als dit "uit U zal een leidsman opst a an, die mij n volk, lsrael, z 1 weiden ll
geklonken h·"eft, klinkt het lItote' ".
Tote heeft bij Hatth. in zijn verkond i gi ng een een'crale fun tie (komt bij
Lucas 14x vo"r, 6x bij Marcus en bij T"atth 91x!) . Als het woord to te
klinkt, is een beslis",ing gevallen, is een climruc of een dieptepunt be reikt, daar ook is de intensiteit van de verkondiging van Matth. het grootst.
Toen riep Herodes ( en nu niet, koning 1'erode8) heimeliJk de ~agiërs bijeen, en informeerde zorgvuldig bi~ hen na~r de tijd va het verschijnen
van de ster. Zowel het heimelij r (lathrö.) als het zor~vuldig (al'riboos)
zijn nu het kenmerk van het optreden van Herodes. Het lathra komt alleen
nog in 1:19 voor, en dient dRRr gelijkluidend vertaald te ~ord~n . ant
waarom zou '-1:atth , di.t 'voord slee lts voor deze pla t...,en reserveren? Jezus
loopt twee gevaren (die ook ieder~en boven h t h ofdh n en): heimelijk geboren te worden (1:19) en om hei elij:: vermoord te worden. l'mand die
heimelijk gehoren wordt~ Fiens naam niet openlijk eroep n wordt, i niemand, is nip.t groenen '"'er' rol te spelen in de "G schichte,l, . S oevallig
ter wereld gekomen om on emerkt weer te verdwijn n. Jezu~ ma t openlijk
geboren worden, om de taak w rtoe hij ~~roepen is, namelijklCod met ons I'
te zijQ,te vervullen, en moet d rom ook openlijk ekruislgd worden!
Herodes is "ls lconin j Cl karilmtuuI' de "h g lJ.100n" ie n uwkeurig n vro"g doet n ar de geboorte V' n een ~'nel • •ft j n mt z 11 ". geun enkel
risico (vgl. VS 1 W~ r ok h t u) 1'i 00'" n" no
r1
nadruk '~linkt).
Den koning ie ook de proskun . is wil ,1 '1 uitvoeren vOor dit ltind. Dit
Jcarik' ~urrll wordt nog f!,
c 1 tu rd 0 r h t "b t8 'il üU ," • n vc 19, w tar
d I"lagl(~r"', "de krming (weil 'en '{onin(" I) 'e~'oord 1 Db n ,we gin n".
Alscontrst-4-otc1't
kou nt
0
uh,.r;m",k1illkl.;invo10:
idou, • • • zie, cl st r die ze in n< ,ol' ü czicn h dd n ,inF, hpn voor,
totda.t deze komende IJ L ef ,i' an ecl t b v n het lUi' w' 11' he 1 ind w s.
Zi,j dan, de ster zie de, v rh .u{"d n zich Ir t ze('1' ro . vreu rde (ech !JO n
charL'tn egal n spl odra). ~ 0 vaal, i:i e rtall"I'Sr-C-WEls, om de • a 1\';r8, de
gojim, n r cl gebo n oning t leidon wordt doo'
ter overgenom n .
Om di t falen van l.,r' eJ tot uiting te l'üen komen, moest dit cschi den .
n Hlrom Ion de ter ze niet Urect 1 r ~ethle m bremfen, m r mOl.sten
zc: eerst naar Jeru,salem, ze leenden J.·t voorbijg 'ln ,'In IS1'o.e1 , het Volk
onder de voll on) v"n welk"
eh' de is dl,; 'gene i",t v n Jezus Christus
de zin n het g heim is . _n ·ui. t vnnwec het ver, chijnen van d
ter
ondanks dit f lec van Israel deze ch~r~n mog lbn sphodrn .
Na het koninklijk ldnd ac..1.nllOdcn tE. ebben, leken ~ uit, terug n nr hun
land ( .nec oorè",::m) . D't )n'lchoorein" (uitwijkc 1) heeft ven Is b.v . "pX\oskunein" keru raatiscl,,8 betekenis .

I

Het betekent bij ~a~th.: het prlJsgeven van, het ma~en dat je wegkomt van
de plaats die je toekomt, anders ga je eraan! Het woord komt behalve 1x
bij Nlarcus? bij de evallgelister: allEen bij Mattr. . V'"lor (1 Ox), en wordt
gebruikt voor het uitwijken van Jezus uit het Huis lsraels, waarvoor Hij
gekomen is (19:24). Vgl. 2:14,22; 4:12; 12;15; 14:13i 15:21; 27:5 . Al
deze plaatsen moeten dus gelijkluidend vertaald wOl'den!
Tweede helft van het tweede deel der ouverture (3:13 - 23)
In vs 13 wordt de vorige ~)e:'::'icoop nog eens samengevat, en klinkt ten
tweeden male het I/anachooreinii .
"Toen zij dan ui tge"leken 'Naren, idou • • • zie, een engel des Heren ver schijnt Josef i~ de dr00~, z8g~ende: Ontwaak, ~ccm het kin~ en zijn moe der tot U (paralambanein, zie 1 e deel ouverture de specifie 1;:e taak van
Josef), en vlucht naar ~gypte, en blijf daer t ot ik het U zal zeggen.
Parallel hiermee volgt nu in vs 14: Hij dan, ontwaakt ziinde, nam h8t
kind en zijn moeder 's nachts tot zich, en week uit naar Egypte. Variaties
in de parallelie: IS nac~lt:3, overeenkomstig het "lachraIl van 1:9, en 2:7,
en Hanechoorèsen'l (w:"ek uit) in ~ol""a-cs van "epheugen" (vluchtte). De evanteli8t laat de engel het w00rd pneugetn gebruiken, mClar maakt tevens dui delijk wat het ker0gmattsche van dit pheugein is .
Op dit "anachorein" volgt weer veelbetekenend lit ote d • Toen ',yerd Herodes zeer
vertoornd, toen hij zag dat hij do~r de magiërs bGspot WbS (enepaichthè)
Di t Ifempaizein' (bespotten) is vcelzef:(gend: het "woord wordt verder alleen
nog gebruikt in 20:19; 27:29,31 en 41; waar Jezus als "Yoning" bespot
wordt . Deze 'f!wning ll Herodes ziet nu, dat de magiërs te.ç;cmover hem gedaan
hebben alsof, m&ar dat ze in wer~{elijkheid alleen dG loning erkend h\:lbben .
Hij echter laat niet mot zich spotten, en vermoordt ~inderen .
Deze kinderen zijn het wáre lsrael, zij lijden, zijn martelaren, en om der
wille van Cie ~Taam Jezus 'ilOrden ze vermoord, opdat ,Tezus 2ial volbrengen
waartoe Bij geroepen is, wat in Zij~ ~êm besloten lag . Zij sterven zijn
dood; maRr veel meer WRar is: Hij sterft hán dood.
Vanaf vs 20 weer 89n parallelie w<'arin weer é(;n variatie voorkomt: "Poreuomai
eis fI wordt ('ei3erR;omai I' (het tegengestelde V3!1 'an8choorein"), inp"nan om
het werk te doen, wat aJleen in Israal ged~an ~an worden; fuut nadruk wordt
gezegd: ~è Israèl, ~and lsrael.
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Schema van Mattheus 18 : 23 - 35
D~}roning(!) die afrekening \"ilde houden met ~i.jn slaven

Opgebouwd in drie parall ele
raam van de para::t.lelie legt
Structuur: vs
vs
vs
vs
vs
vs

23
25
28
31
32
35

-

25
28
31

-

35

1 e scène

st~kken;
~'[2ttheus

N. B. in de variaties binnen het
zijn verkondiging .

Inleiding
eerste scène:
tweede scène :
onderbreking:
derde scène:
afsluiting.

kurios - doulos- kurios
duulos - sundoulos-doulos
hoi sundoulQi
kurios - doulos-kurios

2e scène

tienduizend talenten (onbetaalbaar
honderd denarum ("tientje")
bedrag)
hier valt het w')ord ij schuld", to
twee maal omlijstend(!): ei ti
opheilomenon niet (maar: daneion
opheileic", 2n to opheilomenon".
het geleende)
(zet 1 em gevengen in zijn schuld)
hij aanbad hem (proskuneil1, zie
elders)
hij verzocht hem (parakallein) .
wees lankmoedig (macrothum son, be slow to nger, èr~lch 8.'1pajm , vgl Ps.103:8 )
de kurios is dat: "plangchinstheis
(zie elders)
de doulos rijpt na r de keel, knijpt
hem adem en leven 'lf< velt bij voorb " t het d"odvonni' .
Onderbreking: idontes ta ginomena Alup tn.s .1 sphodra (werden zeer bedroefd
zie: fdst . 17:2.3, 26·22, Lv •• dover] v'rin,; d . w. z . ta
ginomena is 'o'uisiging ; de tot'l bevrijd'ng, het vrij uit aa zodat let ~0 rel Rchuld niet meer 1 linkt , vgl .
1 e ",cène . ~', ar (vgl . 7. scune) als d ~ e r ni et is inge treden, totä.le beschuldiJ..:inrd.
derde scène:

TOTE • • •
ekei r~ 11 (~ die _ __
1:'1 oi1he<il
h t naRan
Ir onhell~l, dLe in de cerute sc n~ n'et hebh n gckl onkG ~ ,
zetten
m nu vact ill .:....! zijn schuld'

pasan t
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Schema van Mattheus 25 : 31 - 46
Het oordeel van de 700n des Mensen
Inleiding
eer[ote scène
tweede scène

vs 31 - 34
vs 34 - 41
vs 4') ". 46

Inleiding: TOTE" het esc i'l atologische "dan ' ; , zie elder!=l .
lIZitten il is Zijn Da a d~ Zijn l ~önigtum, zie :'='8 103:19 .
Bet W',a.t hier om j' ] anta ta ethnè ll , d . w. z . het volstrekte
particularisme van Mattheus blij:t hier het meest vol strekte universalisme te zijn .
1e scène:

2e sc ne

Het vuur is alleen voor de duivel en
Alleen bereid ie de ba~ileia vaor
zijn tra".'anten bereid, en niet voor
de mens 5 vanaf de groDdle sging der
wereld .
de mens! (geen twee mogelijkheden) .
Dqcrom ook in VB 41 t . o.v. 34: kai: God ioet dit ÓÓk,dit ie wat Hij
66k zegt, maar niet Zijn eigenlijke 'oord .
VB

34: ho basileus zegt

vs 37 : de dikaioi zegr e~ rustig,
haast woordelijk, wat de .oning
zegt.

vs 40: deze mijn minste broeders

vs 41: dan zal Hij ook zeggen • • •
Die ter linkerzijde zijn~ weten niet
wat Zijn ?:önigtum is .
v.s 44: zij spre1cen beknopt en haast
zenuwac~tig, en laten een woord vallen
v/aa.rme p zij hun "ieen oordeel ui tspre ke'C!: diekonèsamen , wanneer hebben wij
U niet gediend . Drtn valt ook het be slissende TO"'E .
VB 45: deze minrten: hot Joord broeders
komt in hun vocabulaire niet voor!

Opm . 1: l{~ er bli.jkt dus niet de "dubbel. e predestinatie" geleerd te worden ,
zoals in de (~ogmatiek bij de "Gloria l~ei 11 werd gesproken over Zi.in Justitia ,
enerzi~ds ,
~parin qij de verworpeLon terecht verdoemt, en zijn misericor dia anderzijds, wa~rin rij so~~igen tot h erlijkheid uitverkiest . Jezus
ChiiDtus is alleen gekomen om te verkiezen , en niet om te ver~oemen ; wat
er bereid is , i::: Slcc 11t8 . et IConinl"rijlr .
Opm . ~: Degenen tor linkerzi . rJ e sureJ..('(,,;n 'Ul''.. 0i.-n oordonl uit; wij hebben niet
gediend . let ~even st~~t ~~ valt me ~ deze dia~onia. Tinl~nj~ i~:service ,
nretcntieloos , gedisciplin er~ ten dien te stqan, de andor moet ~rmoe gediend
zi,in. Het is kelJnor zi~n: z6 die iet c10L , d:lt !llen niet merkt, dat hij er is .
Dó djpl,0J:10S i.:::; .Tezu8 \.I11ristl)ö (1.f1st. ?I). ,ri) Il~ ben nil.t eel'omen om l!edLnd
te worden, maar om t dienen' nJ . in hl t KruL3 . {on deze diakonia leven
wij .
Opm. 3: Pet apostolw't i 8 er "Z'llisc!1en deD rlei i,en" , tlw3cn het TOTB van Zijn
aiakonia , ~n het TnT3 van vc 31, van Zijn zitten on I Troon .ls kichter ;
maar deze richter redt voor onr in het Gcric~t: hfdct. 26-2_
'annGer dan de 000 dec ensen in /:i.jn rr 8rlijl~hdd ';{omt • • • ("'5: 31) . •
• ~ • en de 'oon d(;s""TGnsen zal overgolev._rd lorden om gükr1...i Ü';d te
worden (26: 2-) -
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LIJ:~.SGESCHIEDENIS

Hoofästuk 26 : 1 . L8 Richter (25:31) stelt zichzelf in het gericht . IIEn
het geschiedde, als Jezus al deze woorden geäindiJd had . • • " , dat Hij ze
betuigt met Zijn bloed . Alle "oorden van Jezu8 zijn kruiswoorden!
Mattheus vertelt de paradosis (overleveri g) vanuit het pascha .
~ascha betekent:p~Rsmanltijd ()ij Lucns ook het acht dagen durende p~asfeest)
Vers 17 - 19: de discipelen doen, gelijk de Heer bevolen had . Vgl . Joach
gen . 8;~2: Eij daed ~e~ijk de Hoer he b~volen h-d . (v look Joaef, Matth.1:24 )
Het Yoninl rijk der Femelen is bij Hatt .. • ~venzeer Alet Koninkrijk (d . w. z.
"Königtum", d.i. "Gef'chichte li ) v['.n de q,'(,r als van de Zoon . (Vgl. het
gebruik van basileuG en b"sileia bij ratth.~ D~.rom ook hier: de "oning
beveelt . ~jaar in het r.T. stnat: JW'1!, staat hier "ho J sous!! . Baar hier
grqn ek~1~si2 en syna·oge uiteen .
Vers 20 - 29: parall elie VA . ::>1: "terwij 1 ze a e 1, sprak Hij • • 11
11
~"f' 26 : . terwijl
caten, no.m ,Tezu<J een brood
Tegen de achtergrond VIl"1 dit I"'anliggen" - bereirt door tl pn keimenoon!! ,
(aanlipgen) Tfurc. 14.18, n~ r voren te pl~atsen - ge o biedt
1 . vs . 21 cv., en 2. vs 26 ev.
ad 1 . Ben van U ~a' ij overlevere.
ad 2 . Hij geeft zichzplf in de handen der m.nsen, vil ~n handen der mensen
overgeleverd wor1en .
In vs ~2 plRatst utth. "lu isthe.i" nOflr voren t .o .v. arc., alf. de nadruk
op het inr;evoegd s I'wdr"'!' te 1 el'! vallen (!IC) odra komt zowel bij Marcus
als bij LlAcas slr>el te één cr> r v or ; bij r' tth . z ve ~ keer, en heeft daar
een speciale bet'kenis: zie 2:10, 17:6, 17 23, 18:31(1), 19:25 en 27:54) .
'En zeer eèroefd beton ieder van .en to Her" te z gen: on ik het toch
niet I-ieer?" ("kuri."
ol:-atth . ingovoe d!) . tTezus an woordt flral1el met
vs 25 i.t.t • .'3.rc . : Jud' 9, de overlev rm.r z f ntwoordt! nl. "d' met
. ij ine:ed,.,o t heeft', en 1.':''3t 70n1'" bi~ 'lr~us "die !!let mij ind optil: niemand 11 eft gemerkt dat JUrl'l., , ni. t ~pr k, nie!. n k '- laar J 'das, toen
Jezus zeide: I en v:m U • • . ", '1 r cr is en hui veringwekk nd contact
gcw ost, ~oo). ,Tudr 6eli,"c me J ~UG
1 nd in de Rchot 1 doopte • Judas
\ éét het nu: cr
at I l"f1.t hem ok Z
d
is
hot" gev'n i. t ot. 1r. re . Dit nnt' 00 cl 1 d'Jol' Jezu
n volgt
nu in vu ?~:'
n 'y h"t t eh nie't, {bbi? 1~ . p.V .
lri., vs ):;» .
T/A.bhi is ec nonver'" 1
r '/0 rd, ct 'r..n pr ak voor d
"hor -ler" r. T, cz
n' t 1 ..l r u 'rhoro.-l
r? .Tud
zi~n Rabbi-zijn vacthoud n, w 1, ert d
lr t n i
Il
cm het' (Im~tL 14:?7, z' 1 d l ) v
r el-t 1 i i
n ct
')i,':'.
t
r pre
relQ (zo' G a~l
r).nn
;,(abli , er \.' 1 in v rband
uu v n
uud s p h·t gth lu tw Irt
") .
ln rook
li~ zi;n ,1. ekllcsin in Jud )
lij
Vt1.J zcin P tru gel" ree nt
f v 1.
10:4 n in ?6:47.!!) w
Judas i
ni. t I n
mal,
Judas , hij,exc
i f,
ni t v
~n z6 ~(ldt
i+ voor on.
llen
d
t,
geGc liedt one , p nt t et nb! D t is d ~i. v
v n 1 rBel . J~das e n n , zak lijle ri uU', ~ v rw
n m' +th . 1 v 16 . Het ware ct
ec •• vHn n
v' n de "gene 'i.. " van
zus C'hri Ur' i~ tl t la r .
0

T

- 11-

Hoofdstuk 26:30 - 57 . N8 de lOÏzan b , het Hillel (ps 115 - 118) gingen zij
uit nrar de Olijfberg, wel~e in deze pericaop de centrale plaats van
handeling is . Het thema Htijdll wordt hier bespro~{en.
Enkele aanduidingen: V8 31:de herder (haPoimenè) vgl. 2:6 .
v8.33: Petrus '1ntwoordt 8.1s prootos: Ik niet als
,
alle anderen (ego-pantes) . Dat hij representatief snreekt,-en niet als
h~antje de v"arste (of andere psychologismen, waardoor men bezig is
met "'/at "vermoedelijkIl nchter c:e telrst ligt? en niet wat in de tekst
ligt ; er i8, geen theologie mogelij'" , i'nisi sine j\ristotele'; geen verbi
divini ministerium, zonder do.t "het ' :oord gesc 1"iedt'!. )bli,jkt uit de woor den i n vo' 35 . Tûscen woord en d.~:.,>(1 het cerl";r"üe \'[oord. ; in tegenstel ling tot de IIf 1 inkLeid ll der discip01e" St2"t de 'J'Srniedrigung des Sohnes
Go ttes Il: "'"'pakt met 'i j" vgl . de toevoegingen t. 0 , v . I18rc . : ter.. tweede
male , • • • ten derre male, wederom • • h.,t c'zcbruik van lI:9alini' als
voorbereiding op h' tbcslissende i'tate" in 42 - 44 . ""'oen overgeleverd in
de hand~n der mensen (17:23), overgeleverd,' aa~ Ierael en panta ta
e t "mè , (20: 18,19) , en ::.l.an "hamartooloon ", zondaars (vs tlr 5 ) .
11
Vgl. vs 16 : 11'::;n v"n toe~ aan zecht hij een goede gelegenheid
•
fI
vs 18: "f;' ,jn ure is nF.1bij c \Omen
vs 45: "-::ie, Ge ure is j'1~.bij
"
.,
vs 46: li Zi(., die mi,i overlevert is nabij

...

.

.

.

De overlevcr~ar kom~ precies op het moment, dat hij kOllien moet ; als ge roenen , 8.1s geroepene . Door wfJCJldverschulvingen valt 11 1 1e mogelijke na druk 0:'" "tote", en op "idou, '.n,c'iken .è hé1or"'·. Op dat mOIl!t.;nt is Jezus
klaar! Tromt Tiij 7IQl -:;ens ni r t kl' nr? :.lof~t TT':"j zich 11:1 sten? Heft Hij
:11 ege tijd" te vullen, en houdt 1· i.j 'vellicht tijd over: verveling?
Gods tijd , en ook onze tj ,jd is "Ge3chichtszei tIJ, ti,jd V'JOT' de Heilsgeschiedenis,tijd v or het gesch-Lder van de "D'>bar" van C:"od! God 'llil
onze tijdgenoot zijn !
Tijd is dUB altijd vol , lLge tijd is e~ n tijd . Nu is J~zus tijd vervuld: Idou •• de ure (/5) Idou, h') n~rc idous , • • (46).
Vs 47: ~n terwijl Hij nog spra~, idou, JUdRS, ~Cn VRn dG t~~'lf (als zodanig representant; vgl . 1:20 Jocef, zoon v~n navid function8ert ols
zodanig ; vgl 26:47 overpric~t~r en oudsten des voIles (tou laou) repJ;'esenter,.r: ale zod' nig! )
Vs 48:"die ilr z~l kussen • • (pllil'..l Q)
VR 49:;'en kuste T{C1Jl • • 11 (krtephi'l.scn) (vgl nsq,1)qal , 2)piel: intens . )
Deze tw.edû k cr (lat ,Tud~s representer<.l1d optreedt, sprcE. 1-t hij opnieuw:
"ch'<ire , RABBI" . Jlij nc"",.-t Hem in zi 'n rlY'f~n, z' jn h'mden; er met dit in tiemste gE:br,',r oVl"rhcmdit,t hij Hem: levert l.ffi ov.;r . Zo oopcrmp.chtig is
de '7ae,rheic1 dat dit all en z6 'an ;;escl-Jicdon . ,Tuzus spr' ekt: "Vritnd ,
w"'.n.rtoc ge bier zijt • •• tI Tote! • • • Jud'1 (en juc1':>.·~ !·Jeen, trn Jer
tV/Cl.alf! vg1. "Jijhof:".\e:n, W9.ren ,:'ii rht nir.t , ach ik niet, r!C}1 jij ni<"t? JI
Het ('<tichwor+ i..:' in deze pericoop (48 - 57) ti rT[ tcin". I ' "ron 1" t atth .
afleidende \'loorde~ weg t . o . v . '" .rc . Nad'1t Jr.zus gesprol cm l-IEeft, klinkt:
tlTote tl Op Hem toelrom-.:::n e (49) , 810ewm zj,j de hEmden ("81. V8 45,17:22 ,
26:4) en "ek:ratèson" . (Kr'ltcin- 21 :46, ?6:4,.1·8 , 50 , 55 , wo dt herh~"üd in
het begin V8.11 ret volgende ~edeeltc:·IIo::" d.: l(r.n_tèsE'..nt(;~ (r)7); vl"l.2 1
"tou de jG80U genn?,.dJ 1û'1tos I) . )o.n volgt do 'on0uichotterLr> v' n do dis cipel : hij staakt zt,j hn.nd uit (vgl. ... , en J8: met 'emou) , en "'ijn d~8.d
is het afslpnn van een oor! D~n spr(G~t Juzus van twnnlf lu ;ioenon in
pl~ ts van twc.alf diocipel~n!
Afslui ting (56): Tote hoi mnthèth"'i PI I'''':;S auhûr.tes auton ephu 'on .
Vg l. afslui tirg vori ,(:;; ged·ccl te: IlhoffifJioos J:ai PA ~rl'ES hoi meth1: 1;r i
eipon . Ook' hier "I er de Pi 'lU .... v.'}n de omlij :;ting !
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I;,latth w:ijzi!j; t.o.v. ,arcus de 'iolgordc VR..'1. in vs 58: van verre (apo makroth 1) wordt at. "volgen" g :'0-(; zolnt de npdruk valt op 11. t problematis:che
v:-..n d' t volgen . I,:: II··ol:- en " (' .' deze \' ijze mogelijk? I1arcus g~8.t verder met
"HefJo
JSO O Li<: 11 (to' n 8.r bi'll,'n in de hof'\; geen woord d'1.8.rvan valt
bij Tilt +th . t'3r aarde, m '-Ir hi
'laIrt er eer moment v<m!: "heoas tès Qulès • •
kai ej .3el thoon e800 • • . :1 (t ~ de lof • • • en nE'ar binnen ingegaan
zijndE • • • ) DE b~we irg v· _ het 701gen ~topt ; hij volgde zover hij vol',gen ko • En "1.2.. : "nr' -'r 1 il. '0.en
om :.ct telo , einde ,,0 zien" . Is dat moge lijk? {an Pe.nls rautrcE~ toe:
n zouder bij de zaa~ betrokken te raken?
God trekt zi 'r, nim lel' te rug , I
zijn gescr.i ~denis ~'et Zijn mens om eens
"toe t· zien '. Ware :1i t zo, w i
VIlaren vcrlol en: wij lev",n V"'l Zijn "\:;:ill th" ,
trouw. Tqar :.s dat b '.j Zijn dj
ipe' wel mo '0lijk tli,'c:in t~ t üos"? Deze
vraag ordt n het v rvol- beE . oor1 vgl. v~ 75 de Jmlij -tente afsluiting
"exelt oon e.oo,I,- r buiten
tga['nde, we de hij bitter .
':rat ge 'chied+' (r Ü1Si3en deze ~
e mO'ncnten vl"'n '10800 eis" c· exoo ex"?
Deze t lee eXI}m' lar i.sehe liheolc" sehe pleo:rJ8.'"'men?
In vs ) tre 'f'pn Vi 'Oetrus ppr oaL 'Ie hem in vs 58 11 verlieten: "ekathètho",
hij za , en e 'eli 'k klinkt: ~, 00" en "en t· i Rul i , 1)1 ten , in de hof
twee t ~enge~t(lde vJorzetsels chilieren -Gadn het onmo~elijke van de
situat e.
Een me sj e komt op . em toe :"Pro lthoon il , v"'l para1leh
e v 60, zie e1ders ( et vu r bij ::l.reus (vr;l ebi1 eri:en lembrandt) {~n 'n th niet
gebrui cn , wrn. Pe rJS moet to eho,l er zj ~n) .
Antwoord v n Petrus:
ttempro~ '!ihen pa' tOOI" (!):
k w
llibt wat J
z gt (dom kij {" ). It, ar nu:
zorgen eruit t
kom en: " i tgnp e", 'exelthonta ll , mn r
ni t n.A.r uiten ,
"exoo", "tls iJ Ma 'cue.
0 kom
hij
ni tuit: 0
door !atth .
~Rn hei Glot gcpla't t .
VJak bi~ de u' tfnng:
en 1 ier
,) r:l s~e, n' t als bij
zelfde e~e "v ede '0 1", 'p'üin I wa
i t
het ve 1 1ooehe,L n:"
':'n r l sa If
komen C:l hem oe ! 'p 'ost' thont
vcrl"'lO< • 'ninf (nb . mlder Vc ri
i s
~u mag
tru. luar b tite ; ter
het woe d VUl J ZU', (sm . th
ziel,
' r "h,~ wa' 'ndl"h
reddin , zod't 1ij n t
OO'RD ij
JE T] DO 'T 'TE
ordt i.i
deze ge..<1e iet,Cl s 1
w
hij bitt't' .
Hoofde 'ul"
...;c;..:;",--:::....::.._
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:Ha de eerste maal: Jezus zwijgt (vs63) :Joch zijn zwi.jcen i::; l:3.ndeling ;
ieder antwoord zou verloochening zijn.
De tweede maal; liHij zeide tot Hem: D: bezweer T7 bij de J~evende God • • fI
Dit tau theou tou zoontos ll komt alleen nog in 16:16 voor! , de belijdenis
van Petrus . Ook dáár: Christus, de 2 r )on van de Levende God . Het antwoord
van de Heer: Hij houdt vast aan ~at 7etrus gezegd heeft, doch Petrus verl oo chent! Is dit kunstige composi tie? Ja , I:"laar met een theol'Jgisch - kerugmatis c.he
bed o eling: De belijdenis van Petrus (van de Kerk) is de marturin van de Hee r.
~onder '-.
Zijn ge-tuigenis wordt on? belijden verloochening !!!
Dan volgt in het vernaaI het ~eslis8en'ie TOT.2: De hogepriester zelf spreekt
de wparheid: 11 :at .ebben ~ij nog getuigen van ~ode? Inderd,ad, Jezus is
d6 grote getuige ; naast Yem zijn er geen andere getuigen mogelijk .
(IT,E.: hier vo')r het eerst laat r:atth . ':et ';.roord If mé'1rtus ij klinken!)
De hogeprj.ester spreekt echter van IIblasphemie i l . Inderd8ad, dit klinkt
de r eligieuze mers, de vrome gemeente, of de domin~e als blasphemie in
de or en . Tegc::over de oppernachtige ~'A.nv(ezigheid van de \Vaarheid mo et
ze l fS. de hogepriester deze, zij n8 ondan"s, beamE:n. f,laar deze beaming
deze ('profetie": ;rUat h~bben wij nog getuigen van node" , is een kari katuur, tegenover dit Pr')fetisc; e ambt . Dat is ook de enige mogelijkheid ;
de hole wereld , wAarin wij leven , al onze woorden, zijn karikaturen .
Poe z ou het anders kunnen?! ~&"r juist de ~anweziLheid van deze oppermachtige waarh.eid doet ons , de Jrarikaturen , ond '1nks onszelf, verkondigen:
"pr ofeteer ons "'!hristus , 'vie is het , die P heft geslagen?"
Het ant'.w'Jrd op deze vrae.g vordt in vs 69 gegeven dor)r Petrus.

DE ROL VAN DE VROTJ,fEli In H:·'.l' V~JWELIB Vt.l- !,'IP5''IHEUS
(met name in het lij dens - en ops tandin.'"sv0.rhaal. )
1 . ho o fdstuk 26:6 - 13 • .LJeze peric00p s-!;2.3.t binnen het raamwerk van hoofdstuk 26 ,
dat het ';"erk van mannen ranCe ft: vs 3 tote, "toen verg'l.d "rden de over priesters en de 0 istr:>n van het vol~ • ~ , vs 14 toto , "toen Ging één
van de twaal v en • • • • ", VA 1 G ~ tote "van toen aan zocht hij eon gOt.::de
gelegenheid om !J em over t8 lLveren rt • I)e vt.:rzen C- 13 binnen di t r' amw rk ver tellen wat een vrouw deed . Ha"'.r Vlerk was A n goed 'dcrk , hot wt.:rk der dank baarheid (di~~nia) . ~cze vrou~ rcnre~~ te~rt de ekklesia in haar overgnvo
en 'dankbaarheid . Haar aam (sëm) ;,orc1t nil t .;enoemd , want zj.j repres\.::ntecrt
o p v011edige vijzc .
2 . hoofdstuk 27:19 . De context is 27:15 - ?~. 0e Jituotie: exemplarinct d
zondaar is Judas ; dar. do')r hem tjerenresonteerd , Israel: "pas ho laos", " het
gehe l e volk" (VB 25) . Tede . . . chuldig (niet orj.gin<:'el fJchuldig, hocHel cchul dig: m6deschuldir, ma~r medeschtldig) zijn de ethn • Voor hen is Pilatus
r epresen+;atief .
Matth . td-Ql't 'Pilc tue met nadruk als trh~ ger.o -n", i . t . t . T' arel G. ZO noemt
bij r.atth , de hègemo'n het initiatief ecn pev~ngcne vrij t
~even (vs
15 cv . ) Bij l:1arcus n mnt ele sc' f)ro hiertoe het initi'lticf (15:8) . 1atth .
geeft Pilatus he t initiatief 01'Jc)E. t deze zich op (ez!. \'!i,i ze ui t
en laGti~e
situatie ~an rcd~en . VB 1'J , TI ilatub als rec~ter: zitteno op de rechter st o el . ~aar wat heeft ~ûn vrouw hier nu te m~.en in deze za'
van mannen?
De v rO l ~I van ilatus lijst ~ila.tus on ',':at hij moet zi on: h gemoon . IIr eb toch
niets te doen m t deze rcchtvaarc1' 6e" . De grir.kse vorm tlm den soi kai"
"to o i dikaiooi" is een hebralsme , in de mond van een heidense vrouw ; "want
ik heb veel om h m geleden', polla gar c]àthon fl 'meror • • ti I '011 f-~ puthe i n"
j::; het 8ti chwort van de lijdensaan1concliclngen! De vrouw :i.8 hier wat zij zijn
moet: een hulpe tegenover "?ilatus , l:l8.B.r man . 1 (ll'tr Pilatus bli,jkt niet te
wezen wie hij zijn mo~t; hègemo on . Hij gaat gewoon door of cr niets aan de
hand is ; I [ie V'3.n de twe'3 'vilt gij dat ik 7.aJ loslaten ll ,
Vf" 21 , vgl. 17 .
Ve r s 20: Overpriesters en oudsten, dé l&os repreuenterend, h~bbcn van de
gelgenheid gebruik gema::: l-::t , en het initiatief to .... zich gütro1.ken .
T
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Pilatus is de zaak uit handen geloppn. Hij loopt als hègemoon achter de
feiten aan, hij vr-q.g t wat er mo t gebeuren, in plaats van de anderen
(vs 22). Het volk lS de eigenlijl,e schuldi~e. ~i latus, als medeschuldige,
pleit zich strafvrij (vs 24 slot). vgl ver F 24 ~et vers 5: wat" de overpries ters en oldsten (= ho laos) zeBgen tnt Judas 7 de originele zondaar, die
onsch ldig bloed hseft overgeleverd, zegt ~ilatus tot de laos Ik ben onschuldig aan dit bloed. Jouw ~ehu ld ts jouw zak, niet de mijne . ~lleen
spreekt de laos deze eigen scl~-..lld niet uit zoals J1tdas deed (vs ~5) .
l'~aar ,Jezus maal-t al deze schuld tot de zijne .
3 . hoofdstuk 27:55 - c 1.
Na dit bedrijf van maClcn krij nn we in vs 55: nn dsqr waren vele vrouwen van verre aanschouwend, ~ie Jezus uit Galilea gevolFd w~ren om hem
te dienen, (diakonia, zie 25:45') aarom van verre? ~e volgden zover ze
konden en mochten, niet verder . Daarom' VRn verre.
vs 61:11~';n darr was • • • 11, corresnonderend met- "en daar '.varen • • • " van
vs 55 . Di t racun is een aarèduiding v< n de dienst der vrouwen (in vs 61: het
zi tten teg,enover het 'raf) . Tussen di t raam de verzen 57 - 60 . :;)e mannen
zijn uit het oog verdwenen , maar er is nog één dienst te verrichten, die
niet door vroUlpen gednan k'"'n worden . DaarOp.l vs 57: een man komt. En
nadat hij zijn werk gedaan heeft, verdwijnt hij onmiddellijk ~eer (vs JO)
I~a~ r de vrouwen zijn er nog st~eds .
Verschillen m8t fIarc . :vs 62 bij Hatth.: rtDe vOl<,;cnde drg na de lIparaskeu "
( voorbereiding) . De vrijdag is de dag van d~ voorbereiding voor de Sabbath,
de enij"c dqg die een naam h ... eft! De sch> 1ping in ben. 1 is in zijn ge heel voorbereiding tot dié dag . De G bbn.tl: i", het teken van het geheim
van de ti.~: God ÎfJ mp.t de Hens: Il!lJN\l1Ue~ . De Z '3 na,-,en zijn ods
Paraskeuè, en ev nzo d~enen onZi? dagen durrm
in "Entsprechung" te f'·jn .
Maar o p de da nn c1e voorbere:iding vergade en de ovcrpricst ' , om dé
Dar; des deren, de ies Dominica onmogeli,jk te maken !
Dij ?"arcus ot· "t het Vloord ft"n r"skuuè" bij I oen hot 'wond g 'worden w <..>
"
(l:arc . 15:42) . 1.Iatthe S v rpI a t,J't llls dit 'oord v n 27.57 nanr G2 .
ierm e bereikt hij tW.e iUB011: 1 . door 1et woord hi"r w ,te alen
k' n hij du Plan, die I'orot ,_ l'lOt( on w r v n l)~t tonoE'l vOl'd ijnt dui<1u li j r naar vore n do l1 k m n
2. doord
th . "parrl keuu ti pl" tst
in vs 62' ~ hij lant geen 'ord vn " r liG t" , r r. vall n), k ijgt de
voo bereidin::> nu er 11 hijr::o> dure het 10 Ls 1 et '.' (la dr'ad VRn JO:1üf van
Arim thOR die d", TIustdug 8.n .Te' us v"'orb rcielt .
J ::U'cus BO ft vel
'l theEt,
n maakt
er een
1 vf.lrh
i.
t de RUdacht nf ZOl Ic' (en .
' I l'1 th th u tè"
"die ~'n dj,cinel
28:19 .
r

r llc1e m
èhor dr' e
(st n) d,

11 .

uren
door
. "k i"

55
ook

van "[areu, , wo ... ·c
zittend te eno ee net
hij (JeziAS ~, rd neer
kc. , want dan zo den (
n.
woord nu in 0 :1)
Ia th . lpat Jo vro wen ziel in ~u diakoni v~nuit nlile m eb We n, d
hele cscll'edAl1is dl"lor , niet J" 1 ijzt1 1" lO, nr nIs hoofdz k . De vro uw'n
rep r esent en de dj r'll(.ndr) el kleni;.l , j
tl
i din
en volgZEHUnh id .
Tot het wezen v~ n de el les' ~ hoort } t voJ n ( tkolouth -in) . f\.llo
an en d: hier de e' J le3;ia repro onteren
b' n de 1 'lan Judas , de
o riginole zo d ,lr . Tu a
'0 re
rt,
"p oto ti d
d
e ~ ,] esi, in 1. t 'ov 1'1 vcr 'nI, (p
idon.à.i) . .. r do
genterBn in dit verta
de ok
h
----~~~~~~~~
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Hoofdstuk 27:55 - einde . De opstanding .
])e opstandingsgeschiedenis bestaat uit vijf uericopen, waarvan de ~~erste
en de vijfde en de tweede en de vierde de omlijsting vormen van de derde .
27: 55 - 61? waarin het centrale woord"" is 11 emathètheuthè", di'3 discipel
geworden was.
62 - 66 waar het sanhedrin handelend optreedt
28: 1-10 de centrale perico op
11 - 15 waar het sanhedrin vr er handelend optreedt
16 - 20 waarin "mathètheusate" het centrale ",oord is .
27:55-61: de vrouwen (zie hiervoor)
27:62 - 66: over de "paraskeuè zie hiervoor . Het Sanhedrin ga.?t de Di.es
Dominic a onmogelijk maker~ , die de "mathètès" Josef van Arimathee. VJor bereid heeft, en doen fut 0cJ'Jr tegen Pilatus te zeggen: "Keleuson Gun
asphal i sthènai • • (een woord dat Matth. uit Marc 14:44 hierheen ver plaatst , en hiermee een hele pericoop opbo wt: hij laat het nadrukke lijk nog twee l:eer klinken . ) :aarom dat "asphalizein ll ? Opdat de disci pelen Hem (auton!, niet to sooma , vgl 59) niet stelen .
Vs 63: ekeinos ho planos, die misleider. Deze "plDnè heeft het sanhedrin
de kop ingedrukt, door hem te kruisigen. l l. d:;t Jezus als Pedder
van lsrael, als T(on.!.ng der ,Toden gekomen is. (27: 37)
VS 64: ITHè eschatè planè cheiroon tès prootès , de lratste misleiding
zou erger zijn dan de eerste, mnl het spreken der discipelen:
het apostola8t . De synagol?;e stelt zich in de weg van het apo;;;tolCdt!
firn deze t 'ieevoudige verkondigi'1.g van J~Rtth . (JeZ'!8 ';hristus als !-u:rJ.der
van lsrael , èn var. " pan ta ta ethnè) , waar het om je legi timi tei t ", '1n
het auos+olaat gFl.at (dat all een vanui t de Ol1standing mogelijk iS) ten
volle tot zijn recht te doen komen, moeten "planos'i (63), en "plar:è"
(6 4 ) gelijkluidend vertaRld worden! en n"et in het voets~oor van de
vulgaat: Ifseductur", verleider , en "error': dwaling!
Op ze ttelijk gebruikt :'Rtth . in vs 65 , en met mtdr1l1 nog eens in vs 66,
maar niet in 28:4, het woord ~oustodia~ wacht . Dit is een lR~inial( ,
waard00r I,1atth . op ironiscl e wij ze het Homeinse imperium lo,,"c opm"',I'cheren, ter bewaking van • • • een graf' , wa~rV00r een grote (!) 2teen
ligt gewenteld . Nu is het wel onmogelij< te zeggen: Hij is ongewekt.
28: 1-10: :Je vro1;l'en komen om te "theorein'l (hier gepl' nt"t uit M'.'"'c .
15: 40) ldou!, seismos egeneto megas; !1.t;gcloG ~ar lcurj.ou kate '<tS ~
o uranou kai . • • Uit dld hemel ie dit gebevren, daze grote C'lArdbeving,
waardoor de wachters "eslë):Lsthèsan" , (ve;l.>uimnos), en werden al'"' eoden . Ze weten niets , tenzij vac de aarbeving .
Daarentegen geldt het antwoord d~vrouwen: Vreest niet, aij.
rnnt
Pij is opr'ewekt, Ifkathoos eipcn
(zoals Hij gezer.'d h cft) (toevee ing
t .o.v . 1\1arclls in verbRnd met 27:63 ; , t kathoOfJ ipen ujt ."rc . 1 :7
zet Matth . terug n:1nr VB 6 , en bereikt d"ll1 tW.e dingen.
1. hij brengt 27:63 in herinnering, en
2 . en kan nu in vs 7 !lidou eipon se f, zie ie heb }'Iet TI g.zegd! invoegen,
en maakt hieI'IT'f~c "legein" tot 3tichwort, d t gt;cn illegi timn "Zl 'bon" ,
ll
geen "planè i:o, maar cen "zegn;en' eX0urnnou, een '.~oord 11':'
Ie Tl mol
gegeven, dat tevens een ~e.ratief is~ 'li-art snel, ~ert h,·t ZiJn discipelen,
dat Hij is opgewekt u' t de doden" . Vgl . v~ 4- Vrf~( coevinG dG <'olc" ten ,
en vs 8: de vrouwen ginrsen met vrees en grote vrcu·de.(~tt . de lij'1cns geschieder:is (27.55) l$a"tll zij hier vóór de T'mnn8n lp b00ds 'h p0::- tf ·s,
als ekklesia . )
~ai ido u • • • Ièoo~s!
~arom verschijnt Jezus zo nlet eerder? Hut
moest hun eerst :''3Y.: ouranou i gezegd zijn, roordat ze Hem lrorden zie ••
En zij prosel thouSr t ( op i-!em toekomend, zie concord~ nüe!) ekrat (" r n
(grepeil zij ; zie terug!) autou tous podas kui 2!9~c'r n .san (zie o~r
ture! ) au t o oi.
T

I,
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To te zänr Jezus tot hen f1Vreest niet! 11 Hij 1<an nu volledig hun vrees weg l.Lemen. 28: 11 - 15 vmlij sting analoog aan de tweede pericoop . De 11 coustodia l,'
t r eedt weer op . COl. zij boodschapnen al wat geschied is; maar eigenlijk weten
ze van nietfJ , want het is hun niet vanuit de hemel ,p;ezegd . ER IS G .:ë:N KEN·NIS-VAN 'JAT G2S0HIED IS, 'JArJ DAT TF~T l~IT :JE Ir:YET G~ZEGD IS.
En het sanhedrin? • . • komt weer in vergadering bi,j een! (VB!. 2.4 tegen het
kind, 22:34, 22:41, 26:3, 57 , 27 62) en Israel, dat gesteld is om te ver tellen (vgl bVD Ps 96:3) geeft daarv80r een ·arikatu r.
Naast de onecI1te, staat de echte praske1J , naast "et onechte , staat het
echte evangelie, naast de onechte didachè, lp.Gr (vs 15: epoièsan hOOd
edidachthèsan), sta&t de ec:!te; (vs 20 c1id::tskontes 8utoUS). Zo omli j st het
sanhedrin de opstandin€: 27:62 - c)6 en 28'11-15 omsluit 28:1 - 10 . Dit geheel
wordt weer omlijst door 27:55 - 61 en 28:16-20: het nath theuein .
De vijf pericopen zijn 81s vijf concentrische rin~en ; de buitenste geeft
de openheid naar de go j im (extravert i o van do clddesio.) .
28:16 - 20: In Galilea, OP de ;rens met panta ta ethnb, alle de volken ,
op de berg, zien zij Jezus en aanbidden (probkun~8is) Bem . 30~~ieen
twijfelen (OOk de ekklesia representerend!) m., r Jezus on len toekomen
(prosel thoon) neemt de twijfel W"{! .
Pasa exousia, alle macht, een volstrekt' narticularisme, dat volstrekt
universalisme is: in hemel en op aarde .
Tegitiem worden zij e;ezonden , rechtmatjg iorden al de volken tot "nathèthai"
gemqakt , gedoopt, ge1 0 erd, (vgl. vc 15 • (deze ia orden niet verbonden door
kai • • • ~ai • • • kai • • • )
Id ou , Zie ik ben met
• • . vgl. d8 twc voudig0 Gëm, in 1:21-25 .
A110C?n zó , als Im1'1onucl, wo 'dt Zijn U' In juist v rstaan .
Niet , 30&ls de :Petrus ean . v rtalen met "bij TT blijv n' , d. v. z . 'en to stand
ma r verassende (IDOl), gcschiedeni v tot het eind der Tij (tau ioonon
' olom , Weltzeit) . Ilc be'l cr t ,dit i.., m er IV ar an wi' ooit l1.lrfden ,
of zullen durven gclov.n .
J
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HET A"POSTC'LAAT
Judas is een van de "twé1alvef!, is evenzeer reDresentatief als Simon Petrus
(zie hiervoor), ja, als Judas wordt vergeten, is het apostolaat van Petrus
een ontzettend misverstand!
Het moet in dit gedeelte gaan over de uitverkiezing , maar hierover kan niet
gesproken worden, dan vanuit het feit dat Jezus Christus , als de verkorene
de verworpene , maar als ven;rórpene de verkorene is (praedestinatio gemina) .
D. w. z . God is niet de G0d van alles en allen, die na de IfVal" ènkelen tot
zaligheid uitverkiest, zoals de orthodox ie zei. Deze had het dus over
alles en allen, terwille van enkelen . De Bijbel
spreekt over de uitver kiezing van enkelen, ja van Bén, terwille van allen . ! Pa~ als men gesproken
heeft over de verkiezin?, van Jezus C'hristus, kan men spreken over de
;Erwählung der Gemeinde en wel in de twee gestalten van lI e kklesia ll en
Iisynagoge" (Petrus en Judas). (de el-:Jr.lesta moet da8Tom steeds de synagoge
naast zich hebben!) om vervole;ens tot het punt van "Die Erwählung des Einzelnen " te g,:raken.
De "Bestimmûng cEeses Einzelnen r, is zijn verlciezing in Jezus Christus, en
de opdra cht [,::in (18 nncler c1i(ms verkiezin g te verko ndigen .
De "Hestimmung des /erworienen" (Judé"s) is: "Adressat I1 zi j n van deze ver - 2
kondiging . Aan Judas wordt dit exemplarisch duidelijk gemaakt (vgl K.D. 11
Paulus , de schim van Judas)
Niet-christologisch gefundeerd, is de leer der predestinatie heidens fa talisme. De ver~:ondiging van Simon Petrus: .Het eeuwige l.even, de Vergeving
der zonden, is aan Judas gericht .
een "Petrus ll zonder "JudaslI. HatthT4:12 - 17.
Galilea: dat is ten eerste: vlak bij, open n~-r de gojim: dat is op de
grens van "ho laos Ir, het Volk .
D<i.arhee"n 'wijkt Jezus, gehoord hebbend van de overlevering van Johannes (par edothè), uit (anacLorein). vgl vs 15: lIr:.s.lilaia tIJon ethnoon" .
Daarom gaat bij Matth . i.t . t. Luca8 de opgestane Ruer naar Galilea: de
topografie is theologie . H~ er klinkt: ivan toen (apo tote!) begon Jezus te
verkondigen" •.
vs 18-20: De rIJe-oing 'der discipelen.
Allereerst uiteraard Simon, gena· md Petrus. Een parallelisme: vs 18 vv t.o . v .
vs 20 vv Vs 18: tVJee broers, Sil.'on genaamd ..DetruB en zijn broer
Vs 21: twee ander broers, Jacobup, de zoon vnn Zebed~us en zijn broer .
Vs -20 t . o.v . vs 22: Hoi de, Gn zij •• • volGden (akolouthein). "Volgen" in
de meest pregnctntc zin: de 1 }E.;rling lr er van de lera rlThora" , "Weisung ll ,
hoe te wandelen, Hij wand ·Jt voor hen uiL, en elke bewecing die Hij maakt,
elke voetstap die 3ij zet, bAhoort tot gijn leer. Hij loert met Zijn
"l'1èphèsj ti, Zijn "bodyll. r;(){ l..;ert ons ~:ijn )egcn door zelf de weg te gaan .
'rij volgen achter Hem aan (d8ute opü 00 mau • De twaalf leerlingen, het
ware Israel, leren exemp1'lrisch dF' l'horn . Hij is hun leraar., "didascalos"
of Rabbi? ( v·l Jllrlas).
Variaties t . o.v . . ~arc . : ,net (mct8.) 7,ebedüu:.; hun voder (in bet schip) .
Eind vs 21 begin 22: v8rseY)uivin'~ van "terstondl! (euthuu): en Bij riep hen,
en zij "eJtheoos" verlieten (nice; gcli,j1r bij libre.: hun "ader Zebeaöus in
~et schip, maqr) het schip ell hun vader, d.~.z. zij verlieten alles. (Deqrom in het rJcPip met h ,n vader Zeb . in vs 21) .
P1atth . 4: 23, een i0gn Sanunelb8l'icht.
Drie participia: 1 e loron(' e Ildidase"Jon", 2e verkondigend "kèrussoon",
3e renezende "thera'1e'uoon ll , nl . fl en t 0i ]nooi fl (oneler het VOlk) .
vg1. vs 25 t . o.v • . arc. 1:7, de gel1ele "go", land, n1. Galile!3. e:n Decapolis; Jerusal~m en ~udea 0n 'et 'verjorda nse (Tyrus en Sidon der hciden~
~n laat Matth . weg~ Hij is nl . onder het ~olk (va 23) .
De sch~ren (oehloi1 volgen nQ , en Jez's rr~Jr.t dip nu niet meer kwijt:
Hfdst . 5- 7: Bergrede: de didaehè. (vgl. 4: ?3). Hij , de ochloi ziende, klom
op de ber~ de discipelen ~o ~n t t Hem, ~n Hij edidasken (5:1 - 2) . Omlijstende afsluting: did~chè in 7:28 - 29 .
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Hfdst 9 35: Sammelbericht • :',eer de drie participia, vgl. 4: 23.
vs 36: de ochloi zijn er weer . ~n Hij, de scharen ziend0 9 werd met inner lijke ontferming bewogen (esp~angcrB.sthè). Dan vs 37: TOTE • . . Na deze
inleidende li13egrüncJung" volgt het Apostolaat: Bidt dat Hij arbeiders uü stote (ekbalè) d.w.z. geen eigenmachtigheid; njet: "bet is zulk eon mooi
werk" ik heb er zoveel aan, en wil het zo graag afin anderen vertellen ll
etc . N~~n, ekballein, of helemaal niet! Alleen zo is het apostolaat mogelijk!
(vgl het Ilex ouranou ll , uit de hemel, 28:1vv). De fundering van het aposto laat is het splangchilizomai 1I van Jezus, va 36 . Daarop volt het TOTE, want
de oohloi zijn schapen zonder herder, afgejakkerd, gekweld, geplaagd
(eskulmenoi kai erimmenoi)· hopeloze ellende. Deze scharen representeren
alle èthn~ ' van alle plaatsen en van alle tijden. Jezus wordt innerlijk'met
ontferming oevrogen, (splagchnè: ingE:':mnden, Hij wordt er 'beroerd' van,
Hij kan het niet meer aanzien, ja hun èllen~e is nog veel meer Zijn
ellende) . Dan volgt na deze Begründung van het apostolaat het TOTE, en klinkt
er driempal: therismos, therismos, thcrismos, de oogst, d.w.z . het oqgsten ,
het vrolijk binnenhalen van de 'oogst. Dit woord staat boven he"t gehele
apostolaat, dat echter Gods Handelen llijft. 3idt dat qij, de Heer v~n de
oogst, arbeiders uitstote , in de oogst (geen vrijwilligers gevraag~).
Daarop volgt dan de uitzenàingsr~de: het èru8sein (verkonài~en vgl.4:23)
wordt geflankeerd door de didachè en de therap' u. De ochloi? (vgl. \: . Ba:rth
Jesus und das Volk, '44; ook de zfn intellectuelen lehoren tot deze Vielzuvielen ,) . De scharen?: Jezus is hun man. De herderl1hc pOimtm ll als "basileus~1
Koning . Zijn Richtertllill is Zijn' efreiertum; hun miseria is nog veel m8er
de Zijne, dan zij ooit de hunn is _cweest .
.
Dan klinkt in hfdst . 10:Îvv . de uitzendingsrede. Jezus roe t tot zich do
twaalve . Ho prootos (de eerste)Simon ~etro~: pregn' nt bedoeld: et prima-t
van re~rus (van Rome 0' een ander ~rim at?) In ieder geVRIj di-c primaat ~s
niet zonder het primaat van Petrus) .
Afsluiting: JUdRS, ho kai paradidous .uton (die Hem,óverl vcrde (Kai). H t
"overleveren" is specifiek Judas r RDontolisch werk. (kai h . L ac "entuer~nd) .
De twaalf: de kern: de rest van lerael, ip re)res nt tief voo' geheel Ierael,
en ho prootos, P~true, io representatief voor de twa lf. Doch Tudns, de
overleverRar, is niet minder representatief (Z(H ls br h'Wo nil t 7.ond~r .LQt
is, Isaak-Ismael, Jakob-.zLu zo
~etru~ niet zonder J ias).
In het evnng 1i e naar l' t theus tr( d n f;lecl.t d z twee LJcipol n op i ook
in hfdst 17:1vv, "mar et drie c'ucipelen met J Z'lS zijn in de V rhç li.jl\ing
op de Burg, is h t etrus die "antwoordt n ze "t", lUS optr eelt.
Bn wat Petru zPgt un doet, do t en z ct hij l~mons qllen! .W.z. alle
psycrf1ogiE! van 1 etrlJS ( en "h". -nt je de voor., ", impuls f", \'11 g
g op
de voorgr nel treden" tc.) , '3 klinkl a 'c' onzin! Petrus b !' jclt, verlooch nt ,
tre.dt p de ze , teFu~ov r h t majestijtelijk w~ dnlon v n
op es 'no
H er op ze (14: ·'2vv.) en ziond op (. t woeJ n v n
" , . reest hi j . zinkt
hi,i, en v ordt ('lor de Heer .. t, a.nclo
110 d on. 01) d!~z~ " p etr " , rot;~}, wordt
de ekklosia gebouwd en de Doorten v'n "sjeool", zu 1 n h
n1 t overw 1digen (16:16vv) .
Hij is cl prooto."
)1''' PIU \ ~ If' r T
lT~~T};, ( nu
op b' ] con Val 'lt .
Rome wi
' Or i ll , 'uimtlijk!) .1tu\R 11 ,T IS 'EN 'PUT \ l' IN DE T ,T! ViJ ~urmtn tun d's i I zijn
dan 0.1<" suce ' .... sor Petri, " zw isc.:! n ct n {"itcn" (TOTE. to n ( ' j on
st r ve ) en TO E, dan, (dc w~dur~omst) v'l. h~t 26:31vv)) . P r ' rim
onh€.lrh~.ln.lh ar,
'cnmrtlig, n in voh,tr l~t zin
t;n'tntj f.
de u ostolische ~ucc ss'o, of zijn gó'n
kle
rstond: de verkond gin~ V' n Petrus is ni t ~on
aetern::l en remissio p ccntorwn ~'il~ h -doe
n
rimaat, dat t;Vonz cr nl d
van Petrus "in d,
' jet' i ,
nn n] , " onh .. r h"albear. TI. r ,Judas I zond
ctrus l zonde, i
on~
zond, us Judas i .
voor ons 118n represcn oti
De ~1]e3ia io in Untruc id nti . m t h~t W~e lar cl, ma r ie lCd
k~l si~
"de twaalvEiI,is in Ju I; identlu m t h t Isrrel cat n t wil . Jnt r bel1 ert .
Voor dezo die niet wil, 13 ~et v n'ûlie bedo ld
'0
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