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Matteüs en de vrouw 
door Dussie Hofstra 

Alle theorieën over communicatie maken de predi

kant er niet vrolijker op. Wil de boodschap over

komen , dan moet je rekening houden met je 

eigen context én met de contexten van alle toehoorders. 
[n daarnaast moet ook de context van het verhaal , dat je 

wilt overbrengen, in de overwegingen betrokken wor

den. Het is bijna een wonder dat iedere zondag nog 

zoveel predikanten de kansel op durven. 
Deze laatste context, die van het verhaal. is het onder

werp van dit artikel. Voor de context van de hoorder en 
de eigen context kan men bij de praktische theologie 

terecht. Om het helemaal duidelijk te stellen , het gaat 
mij hier om de cor.text van het verhaal van Matteüs. 

Frans Breukelman heeft Matteüs eens vergeleken met 
een woonhuis. Het verhaal wordt zo bondig verteld , dat 

het als een groot open huis iedereen de ruimte geeft om 

een kamertje te betrekken. Alleen het hoogst noodzake
lijke wordt verteld . De verdere invulling wordt opengela

ten voor de lezer. [n daarom passen wi j er allemaal in . 
Het verschil wordt direkt duidelijk. wanneer je Matteüs 

vergelijkt met de apocrieve bijbelboeken. Daarin wordt 

alles ingevuld , volgestouwd , zodat er geen ruimte meer 
over is om er bij in te trekken. Vergeleken met de apo

crieven is Matteüs een open huis. 

Dan is natuurlijk de vraag, is er voor iedereen een 

kamertje? Heeft Matteüs bijvoorbeeld ook kamertjes voor 

vrouwen? Dat is een vraag. die vele vrouwen in de kerk 
zich tegenwoordig stellen . Gaat het ook over mij? Of is 

Matteüs toch een patriarchaal boek, dat misschien wel 

alle ruimte biedt aan mannen, maar waarin de vrouwen 
vierhoog achter terechtkomen? 

Om deze vraag te beantwoorden wil ik kort weergeven 

wat Breukelman zegt over de vrouwen bij Matteüs. 

In de ouverture van het evangelie (Mt I: 1-2:23) ver

schijnt Maria op het toneel. Maar terwijl het bij Lucas 

Maria voor en na is, is zij bij Matteüs een zwijgende 

figuur op de achtergrond. [en patriarchaal trekje? Inte
gendeel. Matteüs houdt zich zo bezig met de mannen, 

om duidelijk te maken dat het deze keer niet hun 

geschiedenis is. Dat zij deze keer eens niet de geschiede

nis maken. [n dat zij daarin alleen dienstbaar kunnen zijn. 

juist de mannen hebben het blijkbaar nodig om daarop 
gewezen te worden. Aan jozef wordt dit geillustreerd. 

[n tegelijkertijd maakt een andere man, Herodes, duide

li jk waar al die mannen samen op uit zijn. Herodes. die 
met de kindermoord de eerste poging doet om de heils

geschiedenis om zeep te brengen. 

Twee vrouwen spelen later in het evangelie een bijzon
dere rol. In Matteüs 26: 1- t 6 treedt een vrouw naar 

voren, die jezus zalft. Zij begrijpt, in tegenstelling tot de 

discipelen. wat jezus zal gaan doen. [n met de zalving 

heeft zij "een goed werk" aan jezus gedaan. Deze vrouw 

uit Israël. hoort als getuige van jezus Christus voor altijd 

bij zijn goede boodschap. Tegenover haar staan de disci
pelen , toegespitst in judas Iskarioth . judas, die op de zal

ving reageert met het besluit om jezus over te leveren. 

Naast deze vrouw uit Israël staat een vrouw uit de hei
denen, de vrouw van Pilatus (Mt 27: 11-26). Ook zij staat 

als getuige van jezus tegenover de mannen. Zij waar
schuwt Pilatus: "Heb niets te maken met die rechtvaar

dige! Want ik heb heden in de droom veel geleden om 

hem." Zij heeft deel gekregen aan het "vele lijden" van ' 
Christus zelf. [n zij waarschuwt haar man, dat hij in deze 

zaak niet competent is om te oordelen. Maar wat doet 

Pilatus? Hij laat zich niet door zijn vrouw gezeggen. Hoe 

zou hij , de Romeinse stadhouder. openlijk toegeven dat 
hij hier niet competent is? Pilatus gaat door met zijn 

eigen plannetje. [n daarmee maakt hij zich, als represen

tant van de heidenen, volledig mee-schuldig aan de 

overlevering van jezus om gedood te worden. 
De finale van het evangelie begint met "vele vrouwen". 

"En daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, 
die jezus vanaf Galilea waren gevolgd om hem te d ie

nen. onder welke was Maria Magdalena en Maria, de 

moeder van jacobus en jozef. en de moeder van de 
zonen van Zebedeüs"(Mt 27:55 ,56) . Vele vrouwen zijn 

jezus gevolgd tot zover als ze hem hebben kunnen vol 
gen. Zij hebben als vanzelfsprekend gedaan wat de man
nen ingeprent moest worden: "[n zo wie onder u de eer

ste zal willen zijn, die zij uw dienstknecht; gelijk de zoon 
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des mensen niet gekomen is om gediend te worden 
maar om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs 
voor velen" (Mt 20:27,28), 
Heel jezus' beweging vanuit Galilea naar jeruzalem 
wordt weerspiegeld in deze vele vrouwen, die hem 
gevolgd zijn . Even treedt er dan nog een man op, jozef 
uit Arimathea. Deze discipel legt het lichaam van jezus in 
het graf. En zo bezegelt hij met de graflegging wat mán
nen gedaan hebben, jozef komt, legt het lichaam in het 
graf, en gaat weg. 
De beweging is tot stilstand gekomen, En weer wordt 
deze stils.tand weerspiegeld door vrouwen. Ditmaal zijn 
het er twee, Maria en Maria, die tegenover het graf zitten 
(Mt 27:61), 

Deze twee vrouwen zijn ook de eersten, die op de 
derde dag naar het graf toegaan. Daarmee worden zij de 
eerste getuigen van de opgestane Heer. De engel toont 
hun het lege graf en stuurt hen naar de discipelen. De 
woorden van de engel worden door jezus zelf bevestigd, 
wanneer hij de vrouwen vervolgens in levenden lijve 

tegemoet treedt. 
En voor de derde keer weerspiegelen de vrouwen de 
beweging van jezus zelf, wanneer zij weggaan van het 
graf. Zij zijn de eerste getuigen, de eersten die als kerk 
apostolaat bedrijven, wanneer zij aan de discipelen ver
kondigen dat jezus is opgestaan. 

Zo spelen al deze vrouwen een cruciale rol in het Mat
teüs-evangelie. Zij staan als getuigen tegenover de man
nen en weerspiegelen in hun beweging de beweging van 
jezus zelf. 
Matteüs biedt vrouwen de ruimte, Ook al speelt het ver
haal in een patriarchale samenleving met alle consequen
ties vandien. De vrouwen van Matteüs hebben als ware 
getuigen deel aan jezus' geschiedenis, Daarom worden 
zij, net als jezus, geconfronteerd met de weerstand van 
de mannen, 
Daarmee wordt niet gezegd dat vrouwen betere mensen 
zijn dan mannen, Maar omdat zij in een patriarchale 
samenleving juist de zwakken zijn, staan zij aan jezus' 
kant. jezus is daar waar de hongerige, de dorstige, de 
naakte, de zieke en de gevangene zijn (Mt 25), Hij is niet 
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. De 
traditionele dienstbare rol van de vrouw blijkt "voorbeel
dig" te zijn voor alle mensen. 

Matteüs, de voordeur tot het Nieuwe Testament, maakt 
duidelijk dat jezus niet zomaar uit de lucht komt vallen , 
maar dat hij de vervuller is van het Oude Testament. 
Meteen in het eerste hoofstuk van het evangelie horen 
we de namen van de aartsvaders van Israël. Met het 
voorbeeld van de zogenaamde 'geslachtsregisters' uit 
Genesis VOOr ogen beschrijft Matteüs de wording van 
jezus Christus. Opvallend genoeg komen we daarin vijf 
vrouwen tegen: Tamar, Rachab, Ruth, "die van Uria", en 
Maria, Vier 'aartsmoeders' uit de heidenen, naast Maria. 
Met deze genealogie geeft Matteüs aan dat er in deze 
ene, jezus Christus, alle ruimte is, Ruimte voor mannen 
en vrouwen. Ruimte voor Israël en de volkeren. En, 
omdat jezus de vervulling is van de belofte uit het Oude 
Testament, ruimte voor God en mensen. 

Luther -Bulletin 
Kon enige tijd geleden de indruk bestaan, dat het aantal 
theologische periodieken slechts afnam, - één van de drijf
veren voor Interpretatie! - er komen er ook weer bij, Het 
gemeenschappelijke van de nieuwe bladen lijkt te zijn, dat 
zij vooral willen uitgaan van teksten. Zo is tenminste het 
geval met het Luther-Bulletin, waarvan het eerste nummer 
(de redactie spreekt van een zogenaamd O-nummer) 
onlangs uitkwam. 

Over Luther is reeds zoveel gezegd en geschreven, dat er 
nu toch echt niets nieuws meer te berde gebracht kan 
worden. Maar dan komt er een stel eigenwijze Nederlan
ders die eenvoudig teksten gaan lezen. Deze aanpak trekt 
internationaal de aandacht. Aan deze nieuwe benadering 
willen belangrijke kerkhistorici uit met name Duitsland 
graag meedoen, 
Het Bulletin en de Werkgroep Lutheronderzoek die het 
uitgeeft, zijn niet alleen een internationale maar ook een 
oecumenische zaak, Uiteraard voelen velen van de Duitse 
studenten die in Nederland studeren, zich betrokken bij de 
studie van Luther, zeker als het gebeurt in de vorm van 
teksten lezen. Diverse gereformeerde en roomskatholieke 
theologen werken mee. Het redactiesecretariaat is geves
tigd in Kampen: dr K.Zwanepol (p/a Theol.Universiteit, 
Postbus 5021, 8260 GA Kampen). De ondertitel luidt: 
'Tijdschrift voor interconfessioneel Lutheronderzoek'. 
De eerste bijdrage in jaargang 1 is geschreven door 
j.T.Bakker, emeritus-hoogleraar te Kampen: 'Waarom blijft 
Luther fascineren?', Th.BeIl pakt het thema van zijn proef
schrift nog eens aan vanuit het gezichtspunt van Luther: 
'Pater Bernardus. Luthers visie op Bernardus van Clair
vaux' , (Zijn studie over Luther en Bernhard van Clairvaux 
verschijnt binnenkort in Duitse vertaling.) j.P,Boenderma
ker beschrijft aan de hand van Luthers colleges over Gene
sis [1535] 'Luthers visie op de hof van Eden', met een zij
delingse blik op diens preken over Genesis uit 1523. 
Na deze drie Nederlandse bijdragen volgen drie Duitse. Er 
is een (gedeelte van een) artikel van G.Ebeling in vertaling 
opgenomen: 'De zondeopvatting van Luther'. "Luthers 
opvatting van zonde is een essentieel, maar tegelijk ook 
zeer weerbarstig element van zijn theologie. " (p.56) "Het 
wezenlijke daarvan kan in drie gezichtspunten worden 
samengevat: zonde is ongeloof. zonde moet geloofd wor
den, zonde wordt alleen in het geloofoverwonnen." 
(p.57) 
O.H.Pesch schrijft over "Rechtfertigung und Reformation, 
Von der reformatorische Grunderkenntnis zur 'Unterschei
dungslehre'" en K,H.Zur Mühlen tenslotte draagt bij over 
'Der wissenschaftliche Zugang zu Martin Luther' . Beide 
laatstgenoemde bijdragen in het Duits. 
AI met al is het een belangwekkend initiatief waarmee de 
Werkgroep Lutherstudie naar buiten treedt en laat zien 
hoe boeiend het is als schriftgeleerden in dubbele zin na te 
lezen hoe Luther in zijn tijd de bijbel en zijn voorgangers 
gelezen heeft, en hoe hij vervolgens zelf werd en wordt 
gelezen. 

D.Monshouwer 
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