
Het evangelie van
Mattheüs

Inleiding



Babylonische ballingschap

• 70 jaar in een vreemd land omwille van ongehoorzaamheid aan G-ds Tora
• 120 Mannen – “Mannen van de Grote Vergadering” 

• Mannen met een echt G-ddelijk karakter geleid door Ezra/Mordechai, Daniël, 
Zerubbabel, Nehemia, Haggai, Zacharia, Maleachi en vele anderen 

• Schreven het Amida om de Tempeldienst in herinnering te houden terwijl ze in 
gevangenschap waren

• Profeet Maleachi schrijft G-ds waarschuwingen van oordeel op Zijn volk 
neer 

• Gevolgd door een 400 jaar durende stilte 
• Geen enkele profeet spreekt, maar G-d werkt nog steeds doorheen politiek en 

overheden
• De Grieken komen aan de macht en hebben een invloed waardoor velen  in Israël in 

hun wegen gaan en assimileren



Israël worstelt om haar identiteit

• De Grieken verontreinigen de Tempel en de Makkabeeën staan op om 
hen te verslaan

• De Hasmonese overheersing begint
• De Romeinen verslaan de Grieken en komen aan de macht
• Deze periode wordt gekenmerkt door chaos, politieke corruptie, 

ongegronde haat, voortdurende onrust en verdeeldheid
• G-d stuurt Zijn enige Zoon Jesjoea om in deze periode te spreken
• Dit is het moment waarop Mattheüs uitgekozen wordt om een 

discipel te zijn



Wie is Mattheüs?

• Dit is het moment waarop Mattheüs uitgekozen wordt om een 
discipel te zijn

• Een belastingontvanger die werkt voor het Romeinse rijk
• Hij schrijft naar de Joden over de Joodse Messias
• Hij maakte de connectie tussen de vervulde profetieën en de wonderen die 

Jesjoea verrichtte

• Mattheüs begint zijn informatie over Jesjoea met Zijn stamboom
• Hij vertelt over Zijn aardse familieleden en daardoor krijgen we een schatkist 

aan bewijs
• Genealogieën werden in de dagen van Jesjoea bewaard omdat ze belangrijk 

waren op vlak van territoriale verdeling en zaken van familieafstamming



Mattheüs 1:1 De Zoon van Abraham

•Mattheüs 1:1 Het geslachtsregister van Jesjoea, de Zoon van David, de 
Zoon van Abraham
• Genesis 17:5-8 U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal 
Abraham zijn, want Ik zal u vader van een menigte van volken maken.
• Jesaja 49:6b Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de 
heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde
•Handelingen 7:8 En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo 
verwekte hij Izak en besneed hem op de achtste dag, en Izak verwekte 
en besneed Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders.



Jesjoea – Zoon van Abraham
• Jesaja 11:1a,4 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en 

een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Hij zal de armen recht doen in 
gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen.  

• “Netsèr” is het Hebreeuwse woord voor Loot. Hij zou de Loot zijn en Hij zou uit 
Nazareth komen; de Lootstad! 

• Jeremia 23:5,6 “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 
rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig 
handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost 
worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen 
zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

• Genesis 15:6 En hij (Abraham) geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot 
gerechtigheid

• Romeinen 3:22a Gerechtigheid van God door het geloof in Jesjoea de Messias, tot allen 
en over allen die geloven



De zegen

•Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken;
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

• Het Hebreeuwse woord voor zegenen is “bracha.” 
• Bracha heeft dezelfde stam als het woord “geënt op” – dat is barech. Barech is een 

landbouwterm dat ‘enten’ betekent

• Efeze 2:11a-12,13,19 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in 
het vlees… dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het 
burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de 
belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in 
Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus 
dichtbij gekomen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,…



De zegen - vervolg

• Romeinen 11:17 Als nu enige van die takken van Abrahams boom –
een deel van het volk van Israël – afgerukt zijn, en u, heidenen, die 
een wilde olijfboom bent, in hun bent geënt en mede deel hebt 
gekregen aan de zegen van God die Hij aan Abraham en zijn 
nageslacht beloofde, aan de wortel en de vettigheid van de 
olijfboom…

• Galaten 3:29 “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams
nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.” U bent 
Zijn ergenamen en G-ds belofte aan Abraham behoort u toe.



Mattheüs 1:1a Jesjoea de Messias, de Zoon van David
• Jeremia 23:5,6 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige

SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en 
gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. 
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

• Romeinen 3:22 …gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen 
die geloven, want er is geen onderscheid.

• Jesaja 9:5,6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op 
Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door 
recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de 
legermachten zal dit doen.

• 1 Korinthe 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God 
en gerechtigheid, heiliging en verlossing,…

• Johannes 5:27 …en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon 
des mensen is.



De stamboom van Jesjoea

• Mattheüs 1:2,3 Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; Juda
verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram.

• Genesis 49:8-11 Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; 
voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben je 
opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem 
doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat 
Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van 
zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed.

• Openbaring 5:5,6a,9c En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van 
Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. 
En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een 
Lam als geslacht… U hebt ons voor God gekocht met Uw bloed…



Genesis 38 – Juda en Tamar

• Juda nam Tamar als vrouw voor zijn oudste zoon Er, maar Er is slecht en sterft.
• Juda zegt tegen zijn zoon Onan om met Tamar te trouwen om nageslacht voor zijn 

dode broer te verwekken, maar hij is ook slecht en sterft ook.
• Juda zegt dat Tamar haar weduwekleed aan moet trekken en terug in het huis van 

haar vader moet gaan wonen, totdat zijn zoon Sela groot is en met haar kan 
trouwen.

• Juda houdt zich niet aan zijn belofte en Tamar gaat hem ermee confronteren.
• Ze hebben gemeenschap en zij wordt zwanger.
• Ze wordt beschuldigd van prostitutie en Juda zegt dat ze gestraft moet worden.
• Ze confronteert hem en zegt dat de eigenaar van de voorwerpen de vader is.
• Juda erkent dat zij rechtvaardiger is dan hij.



De stamboom van Jesjoea

• Mattheüs 1:3 Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar. 
• Hebreeuwse namen hebben een diepe betekenis. Hoewel deze kinderen op een niet erg 

oprechte manier in deze wereld kwamen, zijn hun namen verbonden met de Messias.
• Zerah betekent  (zons-)opgang of schijnen. Dit werd geprofeteerd door Bileam in 

Numeri 24:17: “Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van 
nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen;…

• Perez betekent bres, doorbreker of iemand die openbreekt 
• 2 Samuël 6:8 David ontstak in woede, omdat de HEERE een bres (pèrèts) in Uzza had 

geslagen (parats), en hij noemde die plaats Perez (pèrèts)-Uzza, tot op deze dag.
• 2 Samuël 5:20 Toen kwam David in Baäl-Perazim. David versloeg hen daar en zei: de 

HEERE is voor mij uit door mijn vijanden heen gebroken (parats) als een doorbraak
(kepèrèts) van water. Daarom gaf hij die plaats de naam Baäl-Perazim.



De Pèrèts – Doorbreker
• Micha 2:12,13 Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al. Ik zal het overblijfsel van 

Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra, als een 
kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De Doorbreker trekt vóór 
hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun 
Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat aan de spits.

• Johannes 10:7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de 
Deur voor de schapen.

• Als je Micha 2:13 in een chiastische structuur zet, zie je wie de breker is:
• De doorbreker gaat aan de spits. 
• Zij zullen doorbreken
• door de poort trekken
• daardoor naar buiten gaan
• en hun Koning gaat voor hen uit, 
• met de Heere aan de spits.



De stamboom van Jesjoea

• Mattheüs 1:2-6 Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en 
zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron
verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson
verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed
verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning.

• Mattheüs 1:17 Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en 
van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de 
Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

• De gematria van de Hebreeuwse naam David is:
• Dalet = 4  Vav = 6  Dalet = 4                Totaal 14 !! 
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