
DE GELIJKENISSEN

IN HET 

MATTHEÜSEVANGELIE



Studie 1 (David)
Komst van de Koning en het Koninkrijk 
(Matt. 1)

Studie 2 (Piet)
Wetten van het Koninkrijk (Matt. 5-7)

Studie 3 (Ton) 
Eindtijdrede (Matt. 24)



Eindtijdrede
En dit Evangelie van het 
Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden… 

Matt. 24:14



De Gelijkenissen

Deze twaalf zond Jezus uit en Hij gebood 
hun: U zult u niet op weg begeven naar de 
heidenen en u zult geen enkele stad van 
de Samaritanen binnengaan, maar ga 
liever naar de verloren schapen van het 
huis van Israël. En als u op weg gaat, 
predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is 
nabijgekomen.

- Matt. 10:5, 6 -

Wanneer uitgesproken? Tot wie? Context?



Kananese vrouw:
Heere, Zoon van David, ontferm 
U over mij! 

Hij antwoordde haar met geen
woord… Ik ben alleen maar 
gezonden naar de verloren 
schapen van het huis van Israël.

- Matt. 15:23, 24 -



De Gelijkenissen

Mattheüs 13: 8 gelijkenissen
Mattheüs 15: 1 gelijkenis
Mattheus 16-22: 5 gelijkenissen
Mattheüs 24-25: 4 gelijkenissen

Lezen: Matt. 13:10-17



Israël doof en blind
Want het hart van dit volk is vet 
geworden, en zij hebben met de oren
slecht gehoord, en hun ogen hebben 
zij dichtgedaan, opdat zij niet op 
enig moment met de ogen zouden 
zien en met de oren horen en met het 
hart begrijpen, en zij zich zouden 
bekeren en Ik hen zou genezen.

- Matt. 13:15 -



Twee momenten 
van verwerping

1. De Evangeliën

2. Handelingen 28



Handelingen
Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 
Koninkrijk weer herstellen? 
Hand. 1:6

Eerst een volk uit de heidenen… Hierna
zal Ik terugkeren en de vervallen hut 
van David weer opbouwen, en wat 
daarvan is afgebroken, weer opbouwen 
en Ik zal hem weer oprichten, 
Hand. 15:14-16 Zie ook: Hand. 3:19-21



• De wijze en de dwaze bouwer 
Matt. 7:24-28

• Steden komen niet tot bekering 
Matt. 11:20-24

• Man met de verschrompelde hand
Matt. 12:9-14

Israël doof en blind



Jezus en Beëlzebul 
Sleutelgeschiedenis: Matt. 12:22-32

Want het hart van dit volk is vet geworden, en 
zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun 
ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op 
enig moment met de ogen zouden zien en met 
de oren horen en met het hart begrijpen, en zij 
zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.
vers 15 

Is dit niet de Zoon van David? 
Vers 23

Climax: Mattheüs 23



Toen antwoordden sommigen van de 
schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij 
zouden van U een teken willen zien. 
Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een 
verdorven en overspelig geslacht verlangt een 
teken, maar het zal geen teken gegeven 
worden dan het teken van Jona, de profeet. 
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in 
de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon 
des mensen drie dagen en drie nachten in het 
hart van de aarde zijn.” 

Verzen 39, 40



Doel van de gelijkenissen 

En de discipelen kwamen naar Hem 
toe en zeiden tegen Hem: Waarom 
spreekt U tot hen door 
gelijkenissen? Hij antwoordde en zei 
tegen hen: Omdat het u gegeven is
de geheimenissen van het 
Koninkrijk der hemelen te kennen, 
maar aan hen is het niet gegeven. 
Mat. 13:10, 11



Doel van de gelijkenissen 
De gelijkenissen van Mattheüs 13 
vertellen ons in de eerste plaats 
iets over het aanbreken van het 
Koninkrijk voor Israël in de 
periode dat de Koning 
verworpen werd.



Indeling van de gelijkenissen

Buitenshuis Binnenshuis

De eerste vier
gericht tot de 
menigte
Matt. 13:1

De andere 
vier aan Zijn 
discipelen
Matt. 13:36



Indeling

1. De zaaier 
2. Het onkruid in de voleinding der wereld (eeuw)

3. Het mosterdzaad
4. Een zuurdesem
5. De schat
6. Mooie parels
7. Het visnet in de voleinding van de wereld (eeuw) 

8. De Schriftgeleerde 



Het onkruid
Matt. 13:24-30, 36-43

Waarom geweigerd? “Een vijandig mens 
heeft dat gedaan” vs. 28

Tweeërlei zaad: 
- goed zaad 
- onkruid  (Gr. ‘zizania’ lijkt op goed tarwe)

Jezus geeft zelf de verklaring:
- Hij is de Zaaier
- De vijandige mens is de boze 
die het onkruid zaait



Strijd
Genesis 3:15

Zaad van 
de vrouw

Zaad van 
de slang< >

Climax in de eindtijd!



Christus overwint!

1. Hij zal zijn engelen uitzenden om de 
uitverkorenen bijeen te brengen. 
Matt. 24:31

2. Verzamelen in de woestijn van de 
volken Ezech. 20:27-44

3. Dan zullen de rechtvaardigen stralen 
als de zon, in het Koninkrijk van hun 
Vader. Wie oren heeft om te horen, laat 
hij horen. Matt. 13:43



Het visnet
Matt. 13:47-50

1. Vissen staan voor Israël
Matt. 24:31 - Deut. 30:1-5

de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, 
en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle 
struikelblokken, en hen die 
de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en 
tandengeknars.” Matt. 13:41, 42



2. De vissen staan voor de volkeren
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn 
heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan 
zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En 
voor Hem zullen al de volken bijeengebracht 
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de 
herder de schapen van de bokken scheidt.
Matt. 25:31-32 - Joël 3:1, 2 - Sef. 3:8



Mooie parels
Matt. 13:45,46

> Parel ontstaat door lijden

> Koopman is opzoek naar ‘mooie parels’

> Parels is een beeld van het gelovig 
overblijfsel die uit de Grote Verdrukking 
komen Dan. 7:22; 12:3; 11:33-35; Opb. 20:4



Mattheüs 15

Mattheüs 16-22

Mattheüs 23-24

> 1 Gelijkenis

> 5 Gelijkenissen

> 4 Gelijkenissen

Vervolg indeling 
gelijkenissen



Twee belangrijke momenten
1. Van toen af begon Jezus te prediken en te 
zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der 
hemelen is nabijgekomen. Matt. 4:17

2. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te 
laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en 
veel zou moeten lijden van de kant van de 
oudsten en de overpriesters en 
de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou 
worden en op de derde dag zou worden 
opgewekt. Matt. 16:21



5 gelijkenissen

1. De niet-vergevende slaaf (Matt. 18:23-35)
2. De arbeiders in de wijngaard (Matt. 20:1-16)
3. De twee zonen en de wijngaard (Matt. 

21:28-32)
4. De onrechtvaardige pachters en de 

wijngaard (Matt. 21:33-46)
5. De Koninklijke bruiloftsmaal (Matt. 22:1-14)

Mattheüs 16-22

Kern: verwerping



4 gelijkenissen

1. De vijgenboom (Matt. 24:32-44) 
2. De trouwe en slechte slaven (Matt. 24:45-51)
3. De wijze en dwaze maagden (Matt. 25:1-13) 
4. De trouwe en luie slaven (Matt. 25:14-30)

Mattheüs 24-25

Kern: waakzaamheid


