
 
 
Preken– en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs 

Het leven ondersteboven 
 

 

Sinds de belijdenis van Petrus over zijn geloof in Jezus als dé langverwachte Messias, de Zoon van God 
(16:13-20), begint Jezus de ware aard van zijn koninkrijk te onthullen. Het koninkrijk van God wordt niet 
zichtbaar doorheen grote verwezenlijkingen in de ogen van mensen. Integendeel: in zwakheid, op de 
momenten waarop we menselijk gezien lijken te mislukken, kan de kracht van God het sterkst schijnen. Zo 
kondigt Jezus ook zijn eigen lijdensweg en sterven aan (16:21, 17:23, 20:18): als het hoogtepunt in het 
uitgestippeld plan van Gods strategie en niet als een jammerlijke afloop. Gods heerlijkheid zal het grootst 
zijn wanneer alles hopeloos lijkt. 

Daarna geeft Jezus onderwijs over ‘het leven zoals het is’, in het koninkrijk van God. Een leven waarin de 
menselijke logica plaats moet maken voor de Gods kijk op onze relaties, geld, macht, eer, … Het is een 
laatste uiteenzetting over hoe een gemeenschap er zou kunnen uitzien als ze er werkelijk voor kiest om 
Hem als koning te volgen. 

LEZING Mattheüs 17:23-20:28 
• Dit is een erg lang tekstgedeelte. Lees daarom eerst de onderstaande vragen zodat je al een beetje 

weet welke richting het uitgaat. 

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst 
1. Lees 18:1-5, 20:20-18. Eer, belangrijk gevonden worden… Als de ‘uitgekozen 12’ leken sommige 

discipelen zichzelf toch wel erg belangrijk te vinden. Wat leert Jezus in deze gedeeltes over ‘eer’ 
een ‘belangrijk’ zijn? Gaat dit ook over jou? Of niet echt? 

2. Lees 18:6-7. Jezus spreekt hier niet over ‘kinderen’, maar wel de andere mensen die in hem 
geloofden, naast zijn discipelen. Ben je je bewust van je verantwoordelijkheid tegenover andere 
gelovigen? Denk je zelf ook al een oorzaak tot struikelen bent geweest voor anderen? 

3. Lees 18:15-35. Let op vers 15: waarover gaat dit gedeelte? Wat betekent het om met iemand als 
‘tollenaar of heiden’ om te gaan (denk hoe Jezus hier mee om ging). Welke les geeft Jezus heel 
duidelijk in dit gedeelte? 

4. Lees 19:1-12. Jezus herneemt zijn visie op het huwelijk zoals in de Bergrede. Kijk eens naar de 
reactie van de discipelen in vers 10. Hoe denk je daarover? Wat wil Jezus zeggen met vers 12? 

5. Lees 19:16-20:16. Jezus maakt door twee verhalen duidelijk dat je niets kan ‘verdienen’ in het 
Koninkrijk van God. Wat spreekt jou het meest aan in dit gedeelte? Heb jij soms ook nog last van 
het ik-denk-mijn-hemel-te-kunnen-verdienen-syndroom? 
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