
 Matteüs als geheel laat zien:          Jezus als de leeuw van Juda,      de Koning der joden     de vervulling der Schriften  ( In het kort hoofdstuk 1 en 2) 
 OPGANG    TOT    HET    LIJDEN INGANG    TOT    HET    LIJDEN DOORGANG  TOT  HET  LIJDEN 

G E T U I G E N I S 
v a n : 

H E T      K O N I N K R I J K      V A N      G O D      I S : 

 Jezus, de Messias uit Israël juist voor "armen" (kinderen) ook voor buiten Israël door lijden heen tot heerlijkheid naar vervulling de weg alleen 
=Johannes 
 BEREIDT DE WEG ! 

3:1-12 wan 
Bekeert u want het KdH is nabij ge-
komen 

11:2-24 
=het Koninkrijk komt met kracht 
=kom er niet door ten val 

14:1-12 
=prediking aan Herodes 

16:21-28 lijden voorzegd 
GA ACHTER MIJ SATAN: 
=anti-getuigenis Petrus 

21:23-32 bevoegdheid 
de weg der gerechtigheid 

26:17-29 overlevering voorzegd 
=dit is Mijn lichaam en bloed 
=het nieuwe verbond 

=de Vader 
 GEEFT HET MANDAAT ! 

3:13-17 doop 
Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik 
mijn welbehagen heb 

11:25-30 
Vader heeft verborgen voor 
wijzen maar geopenbaard een 
kinderkens 

14:13-36: 1e spijziging 
=de Vader geeft: Jezus dankt 
=is waarlijk Gods Zoon 

17:1-13 verheerlijking 
Mijn Zoon, de geliefde in wie Ik mijn 
welbehagen heb, hoort naar Hem 

21:33-46 
de afgekeurde steen wordt door de 
Vader gekozen tot HOEKSTEEN 

26:30-35 verloochening voorzegd 
=allen nemen aanstoot 
= de Vader slaat de Herder 

=de Heilige Geest: 
 
 LEIDT TOT HET WOORD ! 
EN BRENGT WOORD TOT LEVEN ! 

4:1-11 verzoeking 
Weerstaan door het Woord: 
-de mens leeft van alle woord dat 

van God uitgaat, 
-gij zult de Here uw God niet ver-

zoeken, 
-GA WEG SATAN, de Here uw God zult 

ge aanbidden. 

12:1-37 
Heer over sabbat om goed doen: 
=arenplukken 
=genezing 
="Hij zal geknakte ... niet breken" 
="indien Ik door de Geest Gods 

de boze geesten uitdrijf, dan 
is het KvG over u gekomen 

15:1-20 
=lippendienst 
=hart maakt onrein 

17:14-27 lijden voorzegd 
=heb geloof als mosterdzaad, 
=bid/vast en vaar daardoor uit, 
=recht als zoon, maar geef geen 

aanstoot 
= ga de onderste weg 

22:1-14  ben je bekleed met 
blijdschap (vervuld met H.Geest) 
Vriend, hoe ben je tot de bruiloft ge-
komen zonder bruiloftskleed 

26:36-46 veroordeling voorzegd 
=niet Mijn wil, maar Uw wil geschied 

=Jezus zelf: 
 KONINKRIJK VAN GOD ! 

4:12-11:1 
 WAT 
 ↓ 

12:38-13:58 
 WIE 
 ↓ 

15:21-16:20 
 HOE naar God / van binnen 
 ↓ 

18:1-20:28 
 HOE naar elkaar / van buiten 
 ↓ 

22:15-26:16 
 WIE 
 ↓ 

26:47-28:20 
 WAT 
 ↓ 

1e prediking: 
- BEKERING 
- GOD EREN ALS EEN KIND 
- OVERGAVE 

4:12-17 te beginnen bij Galilea 
Bekeert u: het KdH is nabij geko-
men 

12:38-45 1e teken van JONA 
mannen van Nineve bekeerden 
zich op prediking en Israël ver-
langt een teken?! 
 
EENVOUDIG GELOVEN 
 
heb geen leeg hart, 
anders wordt het in het einde 
erger dan in het begin 

15:21-27 
=brood der kinderen ook voor de 

honden 

18:1-20:16  Leer rede 
wil voor het KvG lijden 
-accepteer een kind 
-zet alles in voor kind 
-* daarvoor krijg je macht 
-wees vergevingsgezind 
-wees opofferingsgezind 
-wees kind:  
voor zodanigen is het KvG : 
-* onverdiende zaligheid 
-* alles prijsgeven 
-* beloning staat vrij: dat is 
 tegelijk genade en rechtvaardig 

22:15-40 
Heer van het Koninkrijk : 
-geef keizer wat des keizers is 
-geef Gode wat Godes is 
-God is een God van levenden 
-aan 2 geboden hangt de ganse wet 

en de profeten 

26:47-27:26 
als Vriend en Meester: 
- overgeleverd door Judas 
 
als Christus, Zoon van God: 
-veroordeeld door de wet 
-verworpen door het volk 
-verlaten door de Vader 
 
als Hoofd van de gemeente: 
-verloochend door Petrus 
 
als Dienstknecht van Israël: 
-geschat op 30 zilverlingen 
 

2e discipelschap - geroepen: 
- DIENEN 
- VOLGEN 

4:18-22 1e discipelen 
Als Jezus roept: volg terstond 

12:46-50 
wie de wil van de Vader doet is 
mijn broeder, zuster en moeder 

15:28 
=door groot geloof ook buiten Israël 

20:17-28 lijden voorzegd 
-dienen en leven geven 

22:41-46 
Heer van David: Messias 

als Koning der Joden: 
-bespot door de wereld/heidenen (wij) 
-veroordeeld door wereldlijke rechter 

3e inhoud 1e "prediking": 
- EVANGELIE 
- GENEZING 

4:23-25 1e genezingen 
=verkond. evangelie v/h Koninkrijk 
=en Hij genas hen 

13:1-9 
=zaaier ging uit om te zaaien 
=.... wie oren heeft die hore 

15:29-39 2e spijziging 
=spijziging door ontferming 
=gaat naar Magadan 

20:29-34 de schare echt blind 
ontferming en genezing 2 blinden 
die niet blind zijn: ZOON VAN DAVID 

23:1-39 
Heer voor de "armen" 
= rede tegen de schriftgeleerden 

27:27-50 kruisiging 
= het evangelie van het zwijgen 
= zijn striemen: onze genezing 

4e grondprincipes: 
- VERVULLING VAN DE WET 
- EEN NIEUW VERBOND: 
→  NIEUWE BELOFTEN EN EISEN 

5:1-7:29 Grondwet rede 
=gij zijt het ..., laat zo uw licht ....... 
=wet niet ontbinden maar vervullen 
=gij dan zult volmaakt zijn, gelijk . 

13:10-52 
=zalig ogen/oren als zien/horen 
=die hoort, verstaat, vrucht draagt 
=bekeerde oude/nieuwe dingen 

16:1-4+12 2e teken van JONA 
=Farizeeën onderscheiden niet de 

tekenen der tijden   (buiten Isr.) 
=wacht u voor de leer der Farizeeën 

21:1-11 intocht 
Koning: 
=zachtmoedig en als dienaar 
=Hosanna de  ZOON VAN DAVID 

24:1-25:46 
Heer ook buiten Israël 
= rede over de eindtijd 

27:51-66 verzegeling graf 
=het oude heeft afgedaan 
= een nieuw verbond 
=nieuw graf, bij rijken in zijn dood 

5e inhoud 4e "grondprincipes": 
- GENEZING 
- vergeving 

8:1-9:38 
A  Jezus: reinigt, trouw, macht, 

ontferming 
B  wij : antwoord met geloof 

13:53-57 
A Jezus = wijsheid en krachten 
B wij = antwoord met geloof 

16:5-11 
A Jezus = tekenen 
B wij = onderscheid de tekenen 

21:12-17 rovershol 
A Jezus = reiniging tempel, 

geneest 
B wij = door kleinen lof bereid 

26:1-5 lijden voorzegd 
A Jezus = Heer als dienaar in het 
lijden 
B wij = u weet  

28:1-15 opstanding 
A Jezus = de dood overwonnen: genezing 
B wij = wees niet bevreesd, maar geloof 

het, en vertel het: er is vergeving 
 
6e inhoud 2e "discipelschap": 
- MACHT ALS EN VAN JEZUS 
- UITZENDING 

 
10:1-11:1 Mandaat rede 
=predik KvG, reinig, genees, drijf 

uit, wek op 

 
13:58 
zonder geloof bij ons 
geen krachten door Jezus 

 
16:13-20 belijdenis Petrus 
=macht tot binden en ontbinden 
=op deze Petra bouw Ik gemeente 

 
21:18-22 vijgeboom geen vijg 
al wat ge in gebed gelovig vraagt 
zult ge ontvangen 

 
26:6-16 zalving 
Heer der heerlijkheid 
=zal altijd getuigenis van uitgaan 

UITGANG TOT HET LIJDEN 
het kvg in haar uitwerking 
    Heer der vervulling 

- GETUIGEN      28:16-20 KURIOS 
=Mij is gegeven alle macht 
=gaat dan heen: maakt discipelen 

 


