
 
 
Preken– en studiereeks bij het Evangelie volgens Mattheüs 

Er is méér onder de zon 
 

 

Wanneer Jezus de berg afdaalt na de Bergrede komt Hij in de mensenwereld. Hij brengt overal waar Hij 
komt het Koninkrijk. Hij wordt het middelpunt van de belangstelling en toont dat het Koninkrijk helemaal 
anders is dan de wereld waarin ze leven. Het is geen koninkrijk van woorden van een mens, maar er gaat 
een goddelijke kracht van uit. Het koninkrijk van God gaat verder en dieper dan wat er aan de oppervlakte 
te zien is. Er is méér … 

Daarom ontstaat er een grote verwachting bij mensen (8:2 en 9:21). Ook zien we dat mensen zich 
verootmoedigen (8:2 en 8). Hoe mooi is het te zien hoe mensen zich verwonderen over Zijn aanwezigheid 
en Zijn daden (8:27; 9:26 en 33). Er vinden ook grote veranderingen plaats bij individuele mensen (9:9 en 
15). Het is echter niet alleen positief. Er is ook een verwijdering tussen Hem en de leiders van het volk (8:34; 
9:4 en 11). De mensen die door Hem worden aangeraakt komen in beweging en gaan Hem volgen (8:15 en 
19). Daarom maant Jezus zijn discipelen aan om te bidden voor vele ‘arbeiders’, om de oogst van Zijn werk 
binnen te halen. Hij wil mensen inschakelen om dit Koninkrijk te verspreiden over de hele wereld.  

 

LEZING Mattheüs 8:1-9:38 
• Lees het tekstgedeelte een keer helemaal door zonder onderbrekingen  

o Gebruik hiervoor eventueel een vertaling met een verhalende schrijfstijl (Het Boek, Groot 
Nieuws, Bijbel in Gewone Taal) 

 

VRAAG & ANTWOORD bij de tekst 
1. Verwachting: Lees 8:1-4 en 9:18-22.  

Welke verwachting koesteren de mensen? Wat geeft Jezus hen? Wat verwacht jij van God in je 
leven? Welke verwachting heb je als je samenkomt met de gemeente? 

2. Verootmoediging (neerbuigen, onderwerpen): Lees 8:5-13.  
Voor sommige mensen wordt duidelijk dat Jezus met een bijzonder autoriteit optreedt. Er gaat een 
ongewone kracht uit van zijn woorden en daden. De aanwezigheid van Jezus brengt dan ook een 
diepe verootmoediging teweeg. Wat spreekt je aan bij de hoofdman? Ervaar je zulke 
verootmoediging tegenover Jezus als iets positief, of eerder niet? 

3. Verwondering: Lees 9:32-34. 
Er ontstaat bij de mensen een diepe verwondering over Jezus. Is er nog verbazing in jouw leven 
over dat wat God heeft gedaan? Zo ja, vertel eens waarover. 

4. Verandering: Lees 9:9-13. 
Welke verandering heeft Levi (Mattheüs) ondergaan. Probeer te beschrijven hoe zijn omgeving 
reageerde na zijn omkeer? Herken je die reacties vandaag? 

5. Verwijdering: Lees 9:1-8. 
Jezus aanwezigheid roept ook grote weerstand op. Waarom komen de leiders zo in opstand als 
Jezus de lamme geneest? Heb je ervaring met zo’n verwijdering tussen mensen omwille van (het 
geloof in) Jezus? 
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