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Mattheüs

INLEIDING Mattheüs is het eerste van de vier Evangeliën. Een evangelie is een boek 
waarin het leven van Jezus wordt beschreven en dat als doel heeft de lezer 
op te roepen in Jezus als de Christus, de Zoon van God, te geloven. Het 
eerste evangelie staat op naam van de tolontvanger Mattheüs en is ergens 
tussen 60 en 90 na Christus geschreven. Mattheüs werd door Jezus al vroeg 
in zijn openbare optreden geroepen om Hem te volgen. Hij begint met een 
uitvoerige beschrijving van Jezus’ geboorte en zijn doop en verzoeking in 
de woestijn. Jezus spreekt over het hemelse Koninkrijk en zegt dat het bin-
nengaan in dat Koninkrijk eeuwig leven betekent. Dat Koninkrijk kan men 
binnengaan door bekering en geloof. Mattheüs groepeert het onderricht 
van Jezus in vijf gedeelten, die gaan over: zijn leefregels, de verkondiging 
van het goede nieuws, de gelijkenissen, de omgang met zijn volgelingen en 
de komst van het Koninkrijk. Het boek eindigt met Jezus’ dood en opstan-
ding en zijn opdracht aan zijn leerlingen om de wereld in te trekken met 
het goede nieuws.

 Het belangrijkste doel dat Mattheüs met zijn boek voor ogen stond, was 
aan te tonen dat Jezus de Messias is die door God in het Oude Testament 
beloofd was. Daarom wordt in de eerste verzen over Jezus gezegd dat Abra-
ham en David zijn voorouders waren. Mattheüs maakt gebruik van veel pro-
fetieën en citaten uit het Oude Testament om duidelijk te maken dat Jezus 
de beloofde Messias is. Jezus kwam als Redder van Israël (hoofdstuk 1:21), 
maar ook van de heidenen (hoofdstuk 4:13-16 en 28:19). De leefregels die 
vereist zijn voor wie deel wil hebben aan Gods Koninkrijk, zijn te vinden in 
de Bergrede (hoofdstukken 5, 6 en 7), waarin de normen en waarden van 
de wereld worden verworpen en de rechtvaardigheid van Gods Koninkrijk als 
enige geldt (hoofdstuk 6:33).

De afkomst van Jezus 0 

1  1 Stamboom van Jezus Christus, 
een afstammeling van David, die 

een afstammeling van Abraham was. 
 2  Abraham was de vader van Isaak, 
Isaak de vader van Jakob, Jakob de 
vader van Juda en zijn broers,
 3  Juda was de vader van Peres en 
Zerah, Tamar was hun moeder. Peres 
was de vader van Chesron, Chesron de 
vader van Aram,  4  Aram was de vader 
van Amminadab, Amminadab de vader 

van Nachson, Nachson was de vader 
van Salmon,  5  Salmon de vader van 
Boaz, Rachab was zijn moeder. Boaz 
was de vader van Obed, Ruth was 
zijn moeder. Obed was de vader van 
Isaï  6  en Isaï de vader van David, de 
koning. David was de vader van Salo-
mo, Salomo’s moeder was de vrouw 
van Uria.  7  Salomo was de vader van 
Rechabeam, Rechabeam de vader van 
Abia. Abia was de vader van Asaf, 
 8  Asaf de vader van Josafat, Josafat de 

Hetboek_NT.indb   1Hetboek_NT.indb   1 19-03-2008   11:12:3219-03-2008   11:12:32



Mattheüs 12

vader van Joram, Joram was de vader 
van Uzzia,  9  Uzzia de vader van Jotam, 
Jotam de vader van Achaz, Achaz 
de vader van Hizkia,  10  Hizkia was de 
vader van Manasse, Manasse de vader 
van Amos, Amos de vader van Josia, 
 11  Josia was de vader van Jechonja en 
zijn broers, die geboren werden in de 
tijd van de verbanning naar Babel.
 12  Na die verbanning werd Jechonja 
vader van een zoon, die Sealtiël heet-
te. Sealtiël was de vader van Zerubba-
bel,  13  Zerubbabel de vader van Abiud, 
Abiud was de vader van Eljakim, 
Eljakim de vader van Azor,  14  Azor 
de vader van Sadok, Sadok de vader 
van Achim, Achim de vader van Eliud, 
 15  Eliud was de vader van Eleazar, 
Eleazar de vader van Mattan, Mattan 
was de vader van Jakob,  16  Jakob de 
vader van Jozef, die getrouwd was 
met Maria, de moeder van Jezus, die 
Christus genoemd wordt.
 17  Van Abraham tot David zijn dus 
veertien generaties, van David tot de 
verbanning naar Babel ook veertien 
generaties en van de verbanning tot 
de geboorte van Christus nog eens 
veertien generaties. 

De ouders van Jezus

 18  De geboorte van Jezus Christus 
gebeurde als volgt. Toen zijn moeder 
Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was 
maar nog niet met hem samenwoon-
de, bleek zij in verwachting te zijn 
door de Heilige Geest.  19  Omdat Jozef 
een rechtschapen mens was en haar 
de schande wilde besparen, besloot 
hij om in stilte van haar te scheiden. 
 20  Terwijl hij hierover lag na te denken, 
verscheen hem een engel van de Here 
in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ 
zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw 

Maria bij u in huis nemen. Zij is in 
verwachting door de Heilige Geest. 
 21  Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus 
moet noemen. Dat betekent “God 
redt”. Want Hij zal zijn volk redden 
van de zonden.’  22  Daardoor zal in ver-
vulling gaan wat God door de profeet 
Jesaja heeft gezegd:  23  ‘De maagd zal 
zwanger worden en een zoon baren! 
En men zal het kind Immanuël noe-
men, dat betekent: “God is met ons.”’
 24  Daarna werd Jozef wakker. Hij deed 
wat de engel had gezegd en nam zijn 
vrouw bij zich in huis.  25  Maar hij had 
geen gemeenschap met haar tot na 
de geboorte van het kind. En Jozef 
noemde Hem Jezus.

Bezoekers uit het oosten en de reactie 
van Herodes 1 

2  2 Jezus werd geboren in Bethlehem 
in de provincie Judea. Koning 

Herodes was toen aan het bewind. In 
dezelfde tijd kwamen er enkele magi-
ers uit het oosten naar Jeruzalem. 
 2  ‘Waar kunnen wij de pasgeboren 
koning van de Joden vinden?’ vroe-
gen zij. ‘Want wij hebben een ster 
zien opgaan die daarop duidde. Wij 
zijn gekomen om Hem eer te bewij-
zen.’
 3  Toen koning Herodes dit hoorde, 
schrok hij erg en de hele stad met 
hem.  4  Hij riep de leidende priesters 
en de bijbelgeleerden bijeen en vroeg 
of zij wisten waar de Christus zou 
worden geboren.  5  ‘In Bethlehem,’ 
antwoordden zij. ‘In Judea, want 
de profeet Micha heeft geschreven: 
 6  “Bethlehem in Juda, u bent beslist 
niet de kleinste onder de leiders van 
Juda, want u zult de geboorteplaats 
zijn van een leider die een herder voor 
mijn volk Israël zal zijn.”’
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 7  Herodes liet de magiërs in het 
geheim bij zich komen. Nadat hij 
precies had uitgezocht wanneer zij de 
ster voor het eerst hadden gezien, liet 
hij hen gaan en zei:  8  ‘Ga naar Bethle-
hem en zoek het kind. Als u het hebt 
gevonden, kom dan terug om mij 
er alles over te vertellen. Want ik wil 
Hem ook eer gaan bewijzen.’  9  Nadat 
ze de koning hadden aangehoord, 
reisden de magiërs verder. Tot hun 
verrassing ging de ster die zij hadden 
zien opgaan, voor hen uit en bleef 
stilstaan boven het huis waar het kind 
zich bevond.  10  Toen ze dat zagen, 
werden ze enorm blij.  11  Zij gingen 
naar binnen en vonden het kind en 
zijn moeder Maria. Vol eerbied kniel-
den zij voor Hem neer. Zij gaven Hem 
kostbare geschenken: goud, wierook 
en mirre.
 12  Maar zij gingen niet via Jeruzalem 
naar hun land terug. God had hen 
in een droom gewaarschuwd niet bij 
Herodes langs te gaan. Daarom kozen 
zij een andere weg.
 13  Nadat zij waren vertrokken, ver-
scheen aan Jozef een engel van de 
Here in een droom en die zei: ‘Vlucht 
met het kind en zijn moeder naar 
Egypte en blijf daar tot ik zeg dat 
u kunt terugkomen. Want Herodes 
zal alles doen om het kind te doden.’ 
 14  Jozef stond meteen op en vertrok 
nog diezelfde nacht met Maria en het 
kind naar Egypte.  15  Hij bleef daar tot 
Herodes gestorven was. Daarmee wer-
den de woorden van de profeet Hosea 
werkelijkheid: ‘Uit Egypte haalde Ik 
mijn zoon.’ 
 16  Herodes werd woedend toen hij 
ontdekte dat de magiërs hem misleid 
hadden. Hij gaf de opdracht om in 
Bethlehem en de hele omgeving alle 

jongens van twee jaar en jonger te 
doden. De magiërs hadden namelijk 
gezegd dat het ongeveer twee jaar 
geleden was dat zij de ster voor het 
eerst hadden gezien.  17  Zo gebeurde 
wat de profeet Jeremia al lang gele-
den had gezegd:  18  ‘In Rama wordt 
luid gehuild en gejammerd, Rachel 
huilt om haar kinderen en wil zich 
niet laten troosten, omdat ze er niet 
meer zijn.’ 
 19  Na de dood van koning Herodes 
zag Jozef in een droom opnieuw een 
engel van God.  20  Hij zei: ‘Ga met het 
kind en zijn moeder terug naar Israël. 
Want de mensen die Hem wilden 
doden, zijn gestorven.’  21  En Jozef 
ging met zijn gezin naar Israël terug. 
 22  Hij durfde echter niet naar Judea 
te gaan, omdat hij had gehoord dat 
Herodes’ zoon Archelaüs daar nu de 
macht in handen had. In een droom 
zei God hem naar de provincie Galilea 
te gaan.  23  Daar gingen zij wonen in 
de stad Nazareth. Dat klopte met wat 
de profeten hadden voorspeld: ‘Hij zal 
Nazarener genoemd worden.’

Johannes de Doper roept op tot 
bekering 2 

3  3 In die tijd begon Johannes de 
Doper met zijn verkondiging in de 

woestijn van Judea.  2  Hij riep iedereen 
toe: ‘Bekeer u, want het Konink-
rijk van de hemelen is vlakbij!’  3  De 
profeet Jesaja doelde op deze man, 
toen hij zei: ‘Luister! Ik hoor de stem 
van iemand die roept in de woestijn: 
“Baan een weg voor de Here, maak 
zijn wegen recht.”’  4  Johannes droeg 
kleren van kameelhaar en had een 
leren riem om. Hij at sprinkhanen en 
honing van wilde bijen.  5  De mensen 
kwamen van alle kanten naar hem 
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toe, uit Jeruzalem, uit de Jordaan-
vallei en uit heel Judea.  6  Ieder die 
zijn zonden beleed, werd door hem 
gedoopt in de rivier de Jordaan.
 7  Er kwamen ook verscheidene Fari-
zeeën en Sadduceeën naar hem toe 
om zich te laten dopen. Toen hij 
hen zag, zei hij tegen hen: ‘Stelletje 
sluwe slangen! Wie heeft u verteld 
dat u aan het komende oordeel van 
God kunt ontsnappen?  8  Laat eerst 
maar eens in uw leven zien dat u 
zich bekeerd heeft  9  en denk niet dat 
u vrijuit gaat omdat u van Abraham 
afstamt. Want Ik verzeker u dat 
God zelfs deze stenen in kinderen 
van Abraham kan veranderen.  10  De 
bijl van Gods oordeel ligt al aan de 
wortel van de bomen: elke boom die 
geen goede vruchten draagt, wordt 
omgehakt en in het vuur gegooid. 
 11  Ik doop met water als teken van de 
bekering. Na mij komt er Iemand die 
belangrijker is dan ik. Ik ben het niet 
eens waard zijn sandalen te dragen. 
Hij zal u dopen met de Heilige Geest 
en met vuur. 
 12  Hij staat klaar om het kaf van het 
koren te scheiden. Het koren zal Hij 
opslaan in de schuur. Maar het kaf zal 
Hij verbranden in een vuur dat nooit 
uitgaat.’

Jezus door Johannes de Doper 
gedoopt

 13  Jezus verliet Galilea en ging naar 
Johannes om Zich ook door hem in 
de Jordaan te laten dopen.  14  Maar 
Johannes hield Hem tegen. ‘Ik moet 
door U worden gedoopt,’ protesteerde 
hij, ‘in plaats van U door mij.’ 
 15  ‘Doe het maar,’ antwoordde Jezus, 
‘want we moeten precies doen wat 
God van ons verlangt.’ Toen doopte 

Johannes Hem.  16  Meteen toen Jezus 
gedoopt was en uit het water kwam, 
scheurde de hemel open en Johannes 
zag dat de Geest van God in de vorm 
van een duif op Jezus neerdaalde. 
 17  Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is 
mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn 
hart.’

Jezus door de duivel op de proef 
gesteld 3 

4  4 Daarna werd Jezus door de Geest 
naar de woestijn geleid om door 

de duivel op de proef te worden 
gesteld.  2  Nadat Hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, kreeg Hij 
ten slotte honger.  3  Op dat moment 
stelde de duivel Hem op de proef en 
zei: ‘U bent toch de Zoon van God? 
Zeg dan dat deze stenen brood moe-
ten worden.’  4  ‘Nee,’ antwoordde Jezus, 
‘want in de Boeken staat dat eten niet 
het belangrijkste is, maar dat de mens 
ook leeft van ieder woord dat God 
spreekt.’ 
 5  Toen nam de duivel Hem mee naar 
het dak van de tempel in Jeruzalem. 
 6  ‘Als U de Zoon van God bent,’ zei 
hij, ‘spring dan naar beneden. Er staat 
immers in de Boeken dat God zijn 
engelen zal sturen om U te bescher-
men. Zij zullen U op handen dragen 
en U zult niet struikelen.’  7  Jezus ant-
woordde: ‘Er staat ook: “Stel de Here, 
uw God, niet op de proef.”’
 8  De duivel nam Hem weer mee, nu 
naar een heel hoge berg. Hij liet Hem 
alle landen van de wereld zien, met 
al hun pracht en praal.  9  ‘Dat zal ik U 
allemaal geven,’ zei hij, ‘als U voor mij 
neerknielt en mij aanbidt.’  10  ‘Ga weg, 
Satan,’ zei Jezus. ‘Er staat immers in 
de Boeken: “Aanbid de Here, uw God, 
en geef niemand anders eer.”’  11  Toen 
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liet de duivel Jezus met rust. En er 
kwamen engelen om voor Jezus te 
zorgen.
 12  Toen Jezus hoorde dat Johannes de 
Doper was gevangengenomen, ging 
Hij terug naar Nazareth in Galilea. 
 13  Niet lang daarna verhuisde Hij naar 
Kafarnaüm, een stadje aan het Meer 
van Galilea, in het gebied van Zebu-
lon en Naftali.
 14  Dat was in overeenstemming met 
wat de profeet Jesaja had gezegd: 
 15  ‘Land van Zebulon en Naftali, het 
gebied aan de weg naar zee, aan de 
andere zijde van de Jordaan, Galilea, 
het woongebied van de heidenen: 
 16  dit volk dat in duisternis leeft, zal 
een groot Licht zien, en over hen 
die wonen in het land waar de dood 
heerst, zal een Licht opgaan.’ 
 17  Van toen af begon Jezus de men-
sen in het openbaar toe te spreken. 
‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de 
hemelen is vlakbij,’ zei Hij. 
 18  Op een dag liep Hij langs het Meer 
van Galilea en zag twee vissers hun 
net in het water gooien. Het waren 
twee broers: Simon, die ook wel 
Petrus wordt genoemd, en zijn broer 
Andreas.  19  Jezus zei tegen hen: ‘Ga 
met Mij mee. Dan zal Ik een ander 
soort vissers van jullie maken. Vissers 
die mensen voor Mij vangen.’  20  Zij 
lieten meteen hun netten liggen en 
gingen met Hem mee.
 21  Iets verderop zag Jezus nog twee 
broers: Jakobus en Johannes, de 
zonen van Zebedeüs. Zij zaten bij hun 
vader in de boot netten te repareren. 
Hen riep Hij ook.  22  Zij lieten direct de 
boot en hun vader achter en gingen 
met Jezus mee.
 23  Jezus trok door heel Galilea. Hij 
sprak in de synagogen en vertelde 

overal het goede nieuws van het 
Koninkrijk. Hij genas de mensen van 
alle ziekten en kwalen.  24  Het nieuws 
over Hem bereikte zelfs heel Syrië. 
Van alle kanten werden ernstig zieke 
mensen bij Hem gebracht. Sommige 
hadden boze geesten. Andere leden 
aan vallende ziekte. Weer andere 
waren verlamd. Maar wat zij ook had-
den, Hij genas hen allemaal.
 25  Grote groepen mensen volgden 
Hem, zij kwamen uit Galilea, Deka-
polis, Jeruzalem, Judea en van de 
andere zijde van de Jordaan. 

Jezus onderwijst zijn leerlingen 4 

5  5 Op een dag, toen Jezus zag dat er 
weer veel mensen gekomen waren, 

liep Hij de berg op en ging zitten. 
Zijn leerlingen kwamen bij Hem.
 2  Hij onderwees hun:
 3  ‘Gelukkig zijn zij die nederig zijn, 
want het Koninkrijk van de hemelen is 
voor hen bestemd.
 4  Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, 
want zij zullen getroost worden.
 5  Gelukkig zijn de zachtmoedigen, 
want de aarde is voor hen.
 6  Gelukkig zijn de mensen die ernaar 
hunkeren dat Gods wil wordt uit-
gevoerd, want zij zullen volkomen 
tevreden worden gesteld.
 7  Gelukkig zijn de mensen met een 
liefdevol en helpend hart, want zij 
zullen zelf liefde ontmoeten en hulp 
ontvangen.
 8  Gelukkig zijn de mensen met een 
zuiver hart, want zij zullen God zien.
 9  Gelukkig zijn de mensen die vrede 
brengen, want zij zullen kinderen van 
God worden genoemd.
 10  Gelukkig zijn de mensen die ver-
volgd worden omdat zij Gods wil 
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doen, want het Koninkrijk van de 
hemelen is voor hen.
 11  Gelukkig bent u als u beledigingen, 
vervolgingen, leugens en laster te ver-
dragen krijgt omdat u bij Mij hoort. 
 12  Juich van blijdschap, want in de 
hemel ligt een geweldige beloning 
voor u klaar. Vroeger zijn de profeten 
immers ook zo vervolgd.
 13  U bent als zout voor de wereld. 
Maar als het zout zijn kracht verliest, 
hoe moet je het dan smaak geven? 
Waar is het dan nog goed voor, 
behalve om weggegooid en door de 
mensen vertrapt te worden?
 14  U bent het licht van de wereld, een 
stad op een berg kan iedereen zien. 
 15  Men steekt immers geen lamp aan 
om er vervolgens een emmer overheen 
te zetten? Die lamp moet toch op een 
standaard staan en licht geven voor 
iedereen in huis?  16  Laat daarom ook 
uw licht voor alle mensen schijnen. 
Als zij dan de goede dingen zien die 
u doet, zullen zij uw hemelse Vader 
eren.
 17  Denk niet dat Ik ben gekomen om 
de wetten van Mozes en de woorden 
van de profeten af te schaffen. Ik 
ben juist gekomen om er de volle 
betekenis aan te geven.  18  Ik zeg u 
met nadruk: tot het moment waarop 
hemel en aarde vergaan, blijft iedere 
letter, ieder leesteken van de wet 
van kracht, totdat alles gebeurd zal 
zijn.  19  Wie zelfs maar het kleinste 
gebod afschaft en anderen leert dat 
ook te doen, zal de kleinste zijn in 
het Koninkrijk van de hemelen. Maar 
wie zich aan Gods wetten houdt en 
anderen leert dat ook te doen, zal in 
dat Koninkrijk in hoog aanzien staan. 
 20  Want Ik waarschuw u. Als u zich 
niet méér houdt aan Gods wetten dan 

de bijbelgeleerden en de Farizeeën, 
komt u het Koninkrijk van de heme-
len zeker niet binnen.
 21  U hebt gehoord dat tegen onze 
voorouders gezegd is: “U mag nie-
mand doodslaan” en “wie iemand 
doodslaat, zal veroordeeld worden.” 
 22  Maar Ik zeg zelfs: iedereen die 
kwaad is op een ander, zal veroor-
deeld worden. En wie een ander uit-
scheldt, moet zich voor de rechtbank 
verantwoorden, ja, die zal voor het 
hellevuur komen te staan.  23  Stel dat 
u in de tempel voor het altaar staat 
om God een offer te brengen. Als u 
zich daar dan herinnert dat iemand 
iets tegen u heeft,  24  moet u het offer 
naast het altaar laten liggen. Ga eerst 
naar die ander toe, maak het met 
hem in orde en breng daarna pas uw 
offer aan God.  25  Zorg ervoor dat u 
het op tijd eens wordt met uw tegen-
partij. Want als hij u voor de rechter 
sleept, wordt u misschien wel in de 
gevangenis gegooid.  26  En daar komt 
u pas weer uit als u de laatste cent 
betaald hebt.
 27  De wet van Mozes zegt: “U mag 
geen overspel plegen.”  28  Maar Ik 
zeg: wie met begerige ogen naar een 
vrouw kijkt, heeft in zijn hart al over-
spel met haar gepleegd.  29  Als uw oog 
u tot verkeerde dingen brengt, ruk het 
dan uit en gooi het weg. Want het is 
beter één lichaamsdeel kwijt te raken 
dan dat uw hele lichaam in de hel 
wordt gegooid.  30  En als uw hand u 
tot verkeerde dingen brengt, hak hem 
dan af en gooi hem weg. Want het is 
beter één lichaamsdeel kwijt te raken 
dan dat uw hele lichaam in de hel 
wordt gegooid.
 31  De wet van Mozes zegt: “Als 
iemand van zijn vrouw wil scheiden, 
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moet hij haar wel een brief meegeven 
waarin staat dat zij niet langer zijn 
vrouw is.”  32  Maar Ik zeg: als u zich 
van uw vrouw laat scheiden zonder 
dat zij met een andere man gemeen-
schap heeft gehad, drijft u haar 
tot overspel. En wie met een weg-
gezonden vrouw trouwt, pleegt ook 
overspel.
 33  In de wet van Mozes staat ook: “U 
moet zich aan uw eed houden. Wat 
u voor God hebt gezworen, moet 
u nakomen.”  34  Maar Ik zeg: zweer 
nooit! Zeg niet: “Ik zweer bij de 
hemel,” want de hemel is de troon 
van God.  35  Of: “Ik zweer bij de aarde,” 
want de aarde is Gods voetenbank. 
Of: “Ik zweer bij Jeruzalem,” want 
dat is de stad van de grote Koning. 
 36  Zeg ook niet: “Ik zweer bij mijn 
hoofd,” want u kunt niet één haar wit 
of zwart maken.  37  Houd u aan uw 
woord. Ja is ja en nee is nee. Wat u 
meer zegt, komt van de duivel. 
 38  De wet van Mozes zegt: “Oog om 
oog en tand om tand.”  39  Maar Ik zeg 
u: verzet u niet tegen wie u kwaad 
doet. Als iemand u een klap op de 
ene wang geeft, keer hem dan ook 
uw andere wang toe.  40  Als iemand 
in een proces uw hemd opeist, geef 
hem dan ook uw jas.  41  Als iemand u 
dwingt om één kilometer met hem 
mee te lopen, ga dan twee kilometer 
met hem mee.  42  Als iemand u iets 
vraagt, geef het hem. En als iemand 
geld van u wil lenen, weiger het dan 
niet.
 43  U hebt gehoord dat er gezegd is: 
“Heb uw naaste lief en haat uw vijan-
den.”  44  Maar Ik zeg: houd ook van 
uw vijanden! En bid voor wie u ver-
volgen!  45  Als u dat doet, bent u echt 
kinderen van uw hemelse Vader. Want 

Hij laat zijn zon opgaan voor goede 
en slechte mensen. Hij laat het rege-
nen voor rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen.  46  Als u alleen maar houdt 
van mensen die ook van u houden, 
krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs 
bedriegers.  47  Als u alleen maar vrien-
delijk bent voor uw vrienden, doet 
u niets bijzonders. Dat doet immers 
iedereen.  48  Wees volmaakt, zoals ook 
uw hemelse Vader volmaakt is.’

Onderricht voor het leven 5 

6  6 ‘Let erop dat u uw goede werken 
niet doet om bij de mensen op te 

vallen. Want dan krijgt u geen belo-
ning van uw hemelse Vader.  2  Wan-
neer u een arme iets geeft, bazuin het 
dan niet rond. Dat doen schijnheilige 
mensen. Het gaat hen erom iedereen 
in de synagoge en op straat te laten 
zien hoe goed zij zijn. Zij willen door 
de mensen geprezen worden. Daar-
mee hebben zij hun beloning al.  3  Als 
u goed voor iemand bent, houd het 
dan geheim. Laat uw linkerhand niet 
weten wat uw rechterhand doet.  4  Uw 
Vader ziet wat er in het verborgene 
gebeurt en Hij zal u ervoor belonen.
 5  Nu iets over het bidden. Wees niet 
zoals de schijnheiligen: die bidden zo 
dat iedereen het kan horen en zien, 
op de hoek van de straat en in de 
synagoge. Zij hebben hun beloning al. 
 6  Als u bidt, ga dan uw kamer in, doe 
de deur achter u dicht en bid tot uw 
Vader in het verborgene. En uw Vader, 
die ziet wat er in het verborgene 
gebeurt, zal u belonen.  7  En wees bij 
het bidden niet langdradig en gebruik 
geen zinloze woorden, zoals de 
andere volken doen. Want die denken 
dat hun gebeden worden verhoord als 
zij veel woorden gebruiken.  8  Doe niet 
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zoals zij. Bedenk dat uw Vader precies 
weet wat u nodig hebt, al voor u Hem 
erom vraagt!
 9  Bid daarom dit gebed:
Onze Vader in de hemel, laat uw 
naam alle eer ontvangen.  10  Laat uw 
Koninkrijk komen. Laat uw wil op de 
aarde worden gedaan, net zoals in de 
hemel.  11  Geef ons vandaag het eten 
dat wij nodig hebben.  12  Vergeef ons 
onze schulden, zoals wij anderen hun 
schulden vergeven.  13  Breng ons niet 
in beproeving, maar verlos ons van de 
duivel.  14  Want als u de mensen ver-
geeft wat zij verkeerd hebben gedaan, 
zal uw hemelse Vader ook u vergeven 
wat u verkeerd hebt gedaan.  15  Maar 
als u hen niet vergeeft, zal uw hemel-
se Vader ook u niet vergeven.
 16  Nu iets over het vasten. Als u vast, 
doe dat dan niet opvallend zoals 
schijnheilige mensen. Want die probe-
ren, door er somber en onverzorgd uit 
te zien, de mensen te laten weten dat 
zij vasten. Dat is dan ook de enige 
beloning die zij er ooit voor krijgen. 
 17  Maar als u vast, zorg dan dat u er 
verzorgd uitziet.  18  Dan zal niemand 
merken dat u vast, behalve uw Vader, 
die in het verborgene is. En die Vader, 
die ziet wat er in het verborgene 
gebeurt, zal u belonen.
 19  Verzamel op aarde geen kostbaar-
heden, want die vergaan of worden 
gestolen.  20  U kunt beter kostbaar-
heden in de hemel verzamelen, waar 
ze nooit zullen vergaan of worden 
gestolen.  21  Want waar u uw kost-
baarheden bewaart, daar zal ook uw 
hart naar uitgaan.
 22  Het oog is de lamp van het lichaam. 
Als uw oog zuiver is en alleen op het 
goede gericht, leeft uw hele lichaam 
in het licht.  23  Maar als uw oog boos-

aardig is, leeft u geheel in het donker. 
En als het licht in uw innerlijk ver-
duisterd is, in welk een duisternis leeft 
u dan niet.
 24  U kunt niet twee heren dienen. 
Want u zult de ene haten en de ande-
re liefhebben, of omgekeerd. Zo kunt 
u ook niet God dienen en tegelijk uw 
hart op het geld zetten.  25  Ik geef u 
deze raad: maak u geen zorgen over 
eten, drinken en kleren. Uw leven is 
belangrijker dan het voedsel! En uw 
lichaam is belangrijker dan kleding! 
 26  Let eens op de vogels. Die maken 
zich geen zorgen over wat zij moeten 
eten. Zij hoeven niet te zaaien of te 
oogsten of te bewaren, want God 
geeft hun wat zij nodig hebben. U 
bent voor Hem toch meer waard dan 
de vogels!  27  Al die zorgen maken uw 
leven geen dag langer.  28  Waarom zou 
u zich zorgen maken over kleding? 
Kijk eens naar de bloemen in het veld. 
Die staan daar te bloeien zonder zich 
druk te maken.  29  En toch zag koning 
Salomo, met al zijn pracht en praal, 
er niet zo mooi uit als zij.  30  Als God 
zo goed zorgt voor de bloemen, die 
vandaag in het veld staan en morgen 
weg zijn, zal Hij dan niet nog veel 
beter voor u zorgen? Wat hebt u toch 
weinig vertrouwen in Hem!  31  Maak u 
dus geen zorgen over wat u zult eten 
of aantrekken.  32  Met dat soort din-
gen vullen de ongelovigen hun leven. 
Uw hemelse Vader weet heel goed wat 
u allemaal nodig hebt.
 33  Geef het Koninkrijk van God en het 
doen van zijn wil de hoogste plaats 
in uw leven. Al het andere zal u dan 
geschonken worden.  34  Maak u geen 
zorgen voor de dag van morgen. Ook 
morgen zal God u weer geven wat u 
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nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg 
aan zijn eigen problemen.’

De autoriteit van Jezus 6 

7  7 ‘Spreek geen oordeel uit, dan zal 
er over u ook geen oordeel uitge-

sproken worden. 
 2  Want God zal u op dezelfde manier 
beoordelen als waarop u anderen 
beoordeelt.  3  Waarom maakt u zich 
druk over een splinter in het oog 
van uw broeder, terwijl u niet eens 
merkt dat in uw eigen oog een balk 
zit?  4  Hoe kunt u dan zeggen: “Kom, 
ik zal die splinter even uit uw oog 
halen”? Met die balk in uw eigen oog 
ziet u immers niets? 
 5  Hoe kunt u dan uw broeder helpen? 
Huichelaar! Zorg eerst dat die balk 
uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u 
tenminste wat u doet, als u die splin-
ter uit het oog van uw broeder haalt. 
 6  Geef de dingen van God niet aan de 
vijanden van God. Geef wat heilig is 
niet aan de honden, want ze komen 
terug om u te verscheuren, en gooi 
geen parels voor de zwijnen, want ze 
zullen die vertrappen.
 7  Bid en u zult ontvangen waarvoor 
u bidt. Zoek en u zult vinden wat u 
zoekt. Klop en de deur zal voor u 
worden opengedaan.  8  Want ieder die 
bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En 
voor wie klopt, gaat de deur open. 
 9  Als uw zoon u om een brood vraagt, 
geeft u hem dan een steen?  10  En als 
hij u om een vis vraagt, geeft u hem 
dan een slang?  11  Natuurlijk niet! Al 
bent u slecht, u geeft uw kinderen 
wat goed is. Hoeveel te meer zal uw 
hemelse Vader het goede geven aan 
wie Hem erom vragen.  12  Behandel 
anderen zoals u wilt dat zij u behan-
delen. Dat is in het kort wat Mozes 

en de profeten hebben gezegd.
 13  Ga door de smalle poort het 
Koninkrijk van de hemelen binnen. 
De weg naar de vernietiging is breed 
en komt uit bij een wijde poort. En 
wat gaan daar veel mensen door! 
 14  Maar de poort naar het leven is 
nauw. En de weg erheen smal. Weinig 
mensen vinden hem.  15  Pas op voor 
valse profeten. Zij komen naar u toe 
en doen zich voor als onschuldige 
schapen. Maar in werkelijkheid zijn 
het verscheurende wolven.  16  Aan hun 
doen en laten kunt u zien wat zij zijn, 
zoals men een boom kan herken-
nen aan zijn vruchten. U hoeft aan 
doornstruiken geen druiven te zoe-
ken en aan distels geen vijgen.  17  Als 
u wilt weten of een boom goed of 
slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. 
 18  Aan een goede boom komen geen 
slechte vruchten en aan een slechte 
boom geen goede.  19  Alle bomen waar 
geen goede vruchten aan komen, 
worden omgehakt en verbrand.  20  Ik 
bedoel dit: aan zijn doen en laten 
kunt u zien hoe iemand is.  21  Niet 
alle mensen die Here tegen Mij zeg-
gen, komen in het hemelse Koninkrijk. 
Want daar komt u alleen als u doet 
wat mijn hemelse Vader wil.  22  Op 
de dag van het grote oordeel zullen 
velen tegen Mij zeggen: “Here, wij 
hebben in uw naam geprofeteerd. 
Here, wij hebben uw naam gebruikt 
om duivelse geesten te verjagen en 
wonderen te doen.”  23  Maar Ik zal hun 
antwoorden: “Ik heb u nooit gekend. 
Ga weg! U bent slecht en hebt alleen 
maar uw eigen zin gedaan.”
 24  Wie naar Mij luistert en doet wat Ik 
zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man 
die zijn huis op een rots bouwt.  25  Het 
kan regenen, er kan een overstroming 
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komen en het kan stormen. Maar het 
huis blijft staan, want het heeft een 
goede fundering.  26  Maar wie hoort 
wat Ik zeg en zich er niets van aan-
trekt, is dom. Hij lijkt op een man die 
zijn huis op zand bouwt.  27  Als dat 
huis te lijden krijgt van regen, over-
stroming en storm, stort het met veel 
lawaai in.’
 28  Jezus zweeg. Ieder die Hem had 
gehoord, stond perplex. Want Hij 
sprak zo heel anders dan de bijbelge-
leerden.  29  Hij wist waar Hij het over 
had en hoefde niet aan te halen wat 
anderen hadden gezegd.

Jezus geneest vele mensen 7 

8  8 Jezus ging de berg af en vele 
mensen liepen met Hem mee.  2  Er 

kwam een melaatse man naar Jezus 
toe. Die viel voor Hem op de knieën, 
keek naar Hem op en zei: ‘Here, als U 
het wilt, kunt U mij genezen.’  3  Jezus 
raakte de man aan. ‘Ik wil het,’ zei 
Hij. ‘Word weer gezond.’ Hij had het 
nog maar net gezegd of de melaats-
heid was verdwenen.  4  Daarop zei Hij 
tegen de man: ‘Praat er met niemand 
over. Ga meteen naar de priester om 
u te laten onderzoeken. Neem ook 
het offer mee dat volgens de wet van 
Mozes moet worden gebracht voor de 
genezing van melaatsheid. Dan zal 
iedereen weten dat u genezen bent.’
 5  Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep 
een offi cier van het Romeinse leger 
op Hem toe.  6  Hij vertelde dat zijn 
knecht verlamd in bed lag en verging 
van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets 
aan wilde doen.  7  ‘Ja,’ zei Jezus, ‘zal 
Ik meegaan om hem te genezen?’ 
 8  ‘Nee, nee,’ antwoordde de offi cier. 
‘U hoeft niet bij mij thuis te komen. 
Daar ben ik niet goed genoeg voor. U 

kunt gewoon hier blijven. Als U zegt 
dat mijn knecht beter moet worden, 
wórdt hij beter.  9  Want ik moet doen 
wat mijn commandant mij opdraagt, 
en mijn soldaten moeten doen wat 
ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: 
“Ga,” dan gaat hij. Als ik tegen een 
ander zeg: “Kom,” dan komt hij. En 
als ik tegen mijn knecht zeg: “Doe 
dit eens,” dan doet hij het. Zo is het 
ook met U. Als U zegt dat de ziekte 
uit mijn knecht moet verdwijnen, 
gebeurt dat!’  10  Jezus was verbaasd en 
zei tegen de mensen om Hem heen: 
‘Nergens in Israël heb Ik iemand ont-
moet die zoveel geloof heeft! 11  Ik zeg 
u dat uit alle delen van de wereld een 
stroom van mensen het Koninkrijk 
van de hemelen zal binnengaan. Zij 
zullen met Abraham, Isaak en Jakob 
aan tafel zitten.  12  Maar veel van 
wie recht dachten te hebben op het 
Koninkrijk zullen in de diepste duis-
ternis worden gegooid. Daar zullen zij 
jammeren van wroeging en verdriet.’ 
 13  Jezus zei tegen de Romeinse offi -
cier: ‘Ga naar huis. Het gebeurt zoals 
u gelooft.’ Op datzelfde moment werd 
de knecht genezen.
 14  Jezus kwam in het huis van Petrus 
en zag dat Petrus’ schoonmoeder met 
koorts in bed lag.  15  Hij raakte haar 
hand aan en de koorts verdween. De 
vrouw stond op en ging voor Hem 
zorgen.
 16  ’s Avonds werden verscheidene 
mensen bij Jezus gebracht die boze 
geesten hadden. Hij hoefde maar één 
woord te spreken en de boze geesten 
gingen uit de mensen weg. Ieder die 
ziek was, werd genezen.  17  Daarmee 
werd werkelijkheid wat de profeet 
Jesaja had gezegd: ‘Hij heeft onze 
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