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Ype Bekker 

In het oecumenisch lees-

. rooster komt dit jaar het 
evangelie van Matteüs 

regelmatig aan de orde. 

Ype Bekker, hervormd 
predikant in Oudega, 

sprak met Frans BreukeI
man over zijn opvatting 

van de structuur van Mat

teüs en de ordening van 
dit evangelie in het A -jaar 

van het Lectionarium '69. 
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Matteüs en het 
ketkeUJk jaar 
Breukelman over Matteüs en de jaarorde 

Het Romeinse leesrooster kent drie verschillende 
jaren: het A-jaar (Matteüs) , het B-jaar (Marcus) en 

het C-jaar (Lucas). Elk jaar bestaat uit drie kringen : 

de kerstkring, de paaskring en de zondagen door het 

jaar. 

Het probleem is nu: men wil in het A-jaar Matteüs 

lezen, maar wel binnen het kader van het kerkelijk jaar, 

dat gebaseerd is op gegevens uit het evangelie naar 
Lucas. Dat wringt. 

Lucas heeft bijvoorbeeld inderdaad een geboortege

schiedenis, maar Matteüs niet. Bij Matteüs wordt Jezus 

tussen de laatste en de voorlaatste regel van Mat. 1 :24, 

25 geboren: 

24. Toen Jozef was opgestaan van de slaap. 
deed hij zoals de bode van de Heer hem had bevolen , 

en hij nam zijn vrouw tot zich, 

25. en hij kende haar niet, totdat zij een zoon had 

gebaard, 

en hij riep zijn naam 'Jezus'. 

In mijn Matteüs-cahier over de ouverture heb ik op blz. 

76 Matteüs en Lucas hierover een gesprek laten voeren. 

Aan het slot zegt Lucas tegen Matteüs: 'je zult zien dat ze 

onder invloed van mijn geboorteverhaal al gauw van 

jouw verwekkingsgeschiedenis ook een geboorteverhaal 

zullen maken.' 'Dat zou dan erg jammer zijn ', antwoordt 

Matteüs, 'want dan hebben ze het niet begrepen' . 

Radicaal paas-evangelie 
Je kunt met Kerst niets beginnen met Matteüs, met Pasen 

daarentegen alles. Maar dan is het tegelijk ook al Hemel

vaart, Pinksteren en beginnende wederkomst. Je gaat bij 

Matteüs ononderbroken door naar de voleinding van de 
wereldtijd. . 

Dat is bij Lucas heel anders. Lucas heeft twee verha

len: eerst de vervulling van de Tenach in het kruis van de 

Messias Jezus, en daarná de wending vanuit Israël naar 

de gojim, in het boek Handelingen. 

Bij Matteüs is de vervulling van de Tenach in het kruis 

van de Messias meteen ook de wending naar de gojim. 

AI in de ouverture vertegenwoordigen de wijzen uit het 

Oosten de volkeren. 

Het héle verhaal is uiterste concentratie op Israël en in 

die concentratie op Israël worden ook de gojim bedoeld: 

in de particulariteit een radicale universaliteit. 

In de finale van Matteüs is dat ook zo. In het 'ègerthè' 

('hij is opgewekt') zit tegelijk het 'mij is gegeven alle 

macht in hemel en op aarde' (Mat. 28:6,18). Maar ook 

hier heeft het traditioneel geworden kerkelijk jaar uiter

aard met Lucas éérst Pasen, dán Hemelvaart en daarna 

Pinksteren. 

Het A-jaar doet Matteüs geen recht 
We hebben gezien dat het evangelie naar Matteüs niet 

past bij de structuur van het kerkelijk jaar. Wil je het nu 
toch gedurende een jaar lezen, dan kun je twee dingen 
doen. 

Of: je stoort je niet aan de structuur van Matteüs, zoals 
in dit leesrooster gebeurt. Matteüs komt dan niet tot zijn 
recht, hij wordt aangepast. Ik zal daar enkele voorbeelden 

van geven. 
Of: je past het kerkelijk jaar aan om als raam te dienen 

waarbinnen Matteüs goed gehoord kan worden. Ik zal 
daar straks een voorstel over doen, een poging om Mat
teüs ook binnen de structuur van het kerkelijk jaar recht te 

doen. 

Enkele voorbeelden 
a. Advent 
Op de vierde Adventszondag staat Mat. 1: 18-24 op het 
rooster. Vers 25 wordt weggelaten vanwege die laatste 
regel , want dan is Jezus al geboren (zie hierboven). Zo 

wordt Matteüs gedwongen zich te voegen. 
Maar in deze pericoop is het ' roepen van zijn naam' 

sleutelwoord : enerzijds als 'Jezus', anderzijds als 'Imma
nuel' . Niet twee namen, maar de ene naam tweevoudig 
geroepen. Op oudtestamentische w ijze wordt de wording 
van Jezus Christus verteld met als slot het roepen van zijn 
naam: in zijn reddingswerk ('Jezus') zal hij God-met-ons 
('Immanuel') wezen. Daarom hoort vers 25 er absoluut bij. 

b. Epifanie 
Op de eerste zondag na Kerst staat Mat. 2: 13-23. Later, bij 

Epifanie, wordt Mat. 2: 1- 12 gelezen. Deze twee pericopen 
vormen een streng parallellisme, waarbij je de volgorde 
onmogelijk, terwille van het kerkelijk jaar, zomaar om kunt 
keren. Lees dan liever Mat. 2: 1-23 in zijn geheel en doe 
daar twee achtereenvolgende zondagen over, maar wel in 

de juiste volgorde uitgelegd. 
Je kunt trouwens wel een jaar over de ouverture (Mat. 1 

en 2) doen. Dan hoor je het héle evangelie. 

Die ene man Herodes moest zo nodig plaats én tijd 
weten van Jezus' geboorte, omdat hij dát wilde doen wat 
ze uiteindelijk met z'n allen (de mannen!) zouden doen: 
Jezus ombrengen. Hij zei het kind te willen aanbidden, 
maar tenslotte werd hij zelf als valse koning bespot. 

Ik heb hier een vertaling van het Nieuwe Testament 
door dr. G.J. VOS uit de Doleantie-tijd in Amsterdam. Deze 
predikant was niet meegegaan met de Doleantie. "Menige 

trouwe vriend verkeerde in een bittere vijand" , zo schrijft 
hij. Hij vertaalde in Mat. 2: 16 dat Herodes zag dat hij "van 
de wijzen bespot" was. Goed! Want het bespotten van de 
valse koning staat hier tegenover het aanbidden van de 
ware koning. Maar in een aantekening schrijft hij dan toch 
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weer "wij zouden zeggen: voor de mal gehouden". 
c. Lijdenstijd en pasen 
Op palmzondag staan plotseling heel Matteüs 26 en 27 
op het rooster. Dat had het oude Romeinse leesrooster 
ook. Maar hoe moet je op één zondag die twee hoofd
stukken uitleggen? 

Op paasmorgen daarentegen vinden we slechts Mat. 
28: 1 -10 vermeld. Maar deze verzen kun je alleen begrij
pen binnen het kader van het geheel van de finale vanaf 
Mat. 27:55. Met het 'zeggen' van 'hij is opgewekt van de 
doden' in Mat. 27:64 word je voorbereid op Mat. 28:7. 

En hoe kun je het over die twee vrouwen hebben in 
Mat. 28: 1, als je niet eerst gehoord hebt: 

'en daar waren vele vrouwen' (Mat. 27:55)'en daar was 
Maria Magdalena en de andere Maria' (Mat. 27:61). 

Mat. 28: 1 -10 kan bovendien pas goed begrepen worden 
als er zondagen lang over het lijdensverhaal in Mat. 26: 1-
27:54 gepreekt is. 

In Mat. 26:45,46 horen we twee maal 'was nabij' , eerst 
temporeel dan locaal: 'de ure' en 'judas'. judas is precies 
op tijd ter plaatse. Hij staat aan het begin van de publieke 
overlevering van jezus, terwijl Herodes aan het begin van 
het evangelie nog in het geheim opereerde. 

Er is een enorm protest, een verzet van de mannen 
tegen jezus. Ik heb het ook zelf nooit zo willen geloven dat 
de gelovigen zo gelovig waren. Er zit ook in mij dat ele
mentaire protest: we zitten nou wel zo braaf te zingen, 
maar gelóven we het ook? 

Matteüs heeft dit goed begrepen. Van begin af aan is er 
het verzet! judas, één van de twaalf, is als Herodes. 
We hebben het OjK, het overleg-orgaan tussen joden en 
christenen, dat is prachtig natuurlijk. Als we maar niet ver
geten dat de eenheid van kerk en Israël is gelegen in 
judas, in ons aller verzet tegen de genade en ons geza
menlijke overleg om jezus uit te leveren. In judas is de 
oecumene van kerk en Israël allang een feit! Als de kerk 
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deze oecumene met de joden ontkent, distantieert zij zich 
van judas, net zoals de hogepriester en Pilatus. De wortel 
van alle christelijke antisemitisme ligt in het afstand nemen 
van judas. 

Een alternadef 
a) De kerstkring 
Daarom stel ik voor, om op de vier adventszondagen de 
hele ouverture aan de orde te stellen: 

1 e advent Mat. 1: 1-1 7 lezen en uitleggen, 
2e advent Mat. 1: 18-25 lezen en uitleggen, 
3e advent Mat. 2 lezen, Mat. 2: 1 -12 uitleggen, 
4e advent Mat. 2 lezen, Mat. 2: 1 3-23 uitleggen. 

Met kerst moet je natuurlijk met het leesrooster Lucas 2 
lezen, want Matteüs heeft nu eenmaal geen geboortever
haal. Maar dan wel Lucas 2: 1 -20, niet in tweeën geknipt 
zoals het leesrooster doet. 

Na kerst misschien weer een of twee zondagen iets van 
Lucas, en dan weer door met Mat. 3: 1 -4: 1 1. 
Bij Matteüs volgt namelijk, na de ouverture over de Per
soon van de Messias, onmiddellijk het verhaal over hoe 
jezus het messiaanse Werk op zich nam. 

Mat. 3: 1 -4: 1 1 is een drieluik. Hier zitten alle vertalingen 
en commentaren fout. Ze hebben allemaal Mat. 3: 1 -12 als 
eerste pericoop, maar de eerste pericoop is Mat. 3: 1-15, 
over de tegenstand van johannes de Doper. 
In het midden van de drieluik staat Mat. 3: 1 6,17. 
Vervolgens wordt in Mat. 4: 1 -1 1 het verzet van johannes 
de Doper tot een totale weerstand (van de duivell) in de 
verzoekingsgeschiedenis. 
Deze onverbrekelijke triptiek mag je niet uit elkaar slopen 
zoals het leesrooster doet: Mat. 3: 1 -1 2(!) op 2e Advent, 
Mat. 3: 13(1)-17 na Epifanie, en Mat. 4: 1 -1 1 op Invocabit. 
b) De paaskring 
De paaskring kan grotendeels in lectio continua aan Mat. 
26-28 gewijd worden: in de veertigdagentijd Mat. 26:1-
27:54; op Pasen en twee zondagen daarna de gehele 
finale, Mat. 27:55-28:20. 

Rond Hemelvaart en Pinksteren zijn we weer op Lucas 
aangewezen, om de hierboven genoemde redenen. Het is 
misschien juist wel aardig om eens goed te laten horen 
hoe ánders Lucas het verhaal vertelt. Hetzelfde wil telkens 
ook heel ánders gezegd worden, want altijd precies het
zelfde zeggen kán vervelend worden en doods. Maar dan 
gaat het wel over een legitiem 'anders', niet het illegi
tieme 'anders' van de haeresie. 
c) De zondagen door het jaar 
Voor de zondagen door het jaar zou ik nu juist niet ':ie 
doorlopende lezing van Mat. 4: 1 1 -25:46 zo schools toe
passen als het leesrooster wil , maar de lezingen meer 
groeperen rond bepaalde thema's bij Matteüs. Bijvoor
beeld: 'het uitwijken', 'de moeder van de zonen van Zebe
deüs' , 'Israël en de gojim' , 'tijd en plaats bij Matteüs' , 'het 
twijfelen', 'jezus als richter', en zo zijn er nog heel wat 
meer te noemen. 

Het leerhuis is een onmisbare aanvulling voor de zon
dagse diensten. Daar kun je het hele evangelie van Mat
teüs door en door leren kennen, iets waarvoor in de preek 
meestal geen tijd is. Ik heb in Tilburg eens in een rooms
katholieke parochie meegemaakt dat men vóór de aan
vang van de viering in het leerhuis bijeenkwam om te 
'Ieren'. 

Matteüs, houtsnede uit het 

evangelie van Matteüs 

bewerkt door johan Pelt, 

gedrukt door Doen Pietersz, 

Amsterdam 1522. 




