HET HEILIG EVANGELIE NAAR DE BESCHRIJVING VAN

MATTHEÜS
Het geslachtsregister van Jezus Christus

14 Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte
Het geslachtsregister van Jezus Achim, Achim verwekte Eliud;
Christus, de Zoon van aDavid, de 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verZoon van Abraham.
wekte Matthan, Matthan verwekte Ja2 bAbraham verwekte Izak, cIzak ver- kob;
wekte Jakob, dJakob verwekte Juda en 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Mazijn broers;
ria, uit wie geboren is Jezus, Die Chris3 eJuda verwekte Perez en Zerah bij Ta- tus genoemd wordt.
mar; fPerez verwekte Hezron, gHezron 17 Al de geslachten dus, van Abraham
verwekte Aram;
tot David, zijn veertien geslachten; en
4 Aram verwekte Aminadab, Aminadab van David tot de Babylonische ballingverwekte Nahesson, Nahesson verwek- schap zijn veertien geslachten; en van
te Salmon;
de Babylonische ballingschap tot Chris5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz tus zijn veertien geslachten.
verwekte Obed bij Ruth, Obed verwek- aLuk. 1:31,32 bGen. 21:2 cGen. 25:26 dGen. 29:35
eGen. 38:27,29 fRuth 4:18; 1 Kron. 2:5 gRuth 4:19;
te Isaï;
2:9 hRuth 4:22; 1 Sam. 16:1; 17:12;
6 hIsaï verwekte David, de koning; David, 11 Kron.
Kron. 2:15; 12:18 i1 Kon. 11:43; 1 Kron. 3:10
de koning, verwekte Salomo bij haar die j1 Kron. 3:16 k1 Kron. 3:17 lEzra 3:2
de vrouw van Uria was;
7 iSalomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa; De geboorte van Christus
8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte 18 De geboorte van Jezus Christus was
Joram, Joram verwekte Uzzia;
nu als volgt. aTerwijl Maria, Zijn moe9 Uzzia verwekte Jotham, Jotham ver- der, met Jozef in ondertrouw was, bleek
wekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia; zij, nog voordat zij samengekomen wa10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse ren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
verwekte Amon, Amon verwekte Josia; 19 Jozef, haar man, wilde haar onopge11 jJosia verwekte Jechonia en zijn broers, merkt verlaten, omdat hij rechtvaarten tijde van de Babylonische balling- dig was en haar niet in het openbaar te
schande wilde maken.
schap.
12 Na de Babylonische ballingschap ver- 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie,
wekte kJechonia Sealthiël, lSealthiël ver- een engel van de Heere verscheen hem in
wekte Zerubbabel;
een droom en zei: Jozef, zoon van David,
13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abi- wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij
hud verwekte Eljakim, Eljakim verwek- u te nemen, want wat in haar ontvangen* is, is uit de Heilige Geest;
te Azor;
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1:20 ontvangen - Letterlijk: verwekt.
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Mattheüs 1-2

7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig
naar de tijd dat de ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en
zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook
ik kom om Het te aanbidden.
9En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die
zij in het oosten gezien hadden, ging hun
voor, totdat hij boven de plaats kwam
te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij
zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden* zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het.
aLuk. 1:27,34 bLuk. 1:31 cHand. 4:12 dJes. 7:14 eLuk. 2:21 Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook
De wijzen uit het oosten
en mirre.
Toen nu Jezus ageboren was in Beth- 12 En nadat zij door een aanwijzing van
lehem, in Judea, in de dagen van ko- God in een droom gewaarschuwd waning Herodes, zie, wijzen uit het oosten ren om niet terug te keren naar Herokwamen in Jeruzalem aan,
des, keerden zij langs een andere weg
2 en zeiden: Waar is de pasgeboren Ko- terug naar hun land.
ning van de Joden? Want wij hebben Zijn aLuk. 2:4 bMicha 5:1; Joh. 7:42
ster in het oosten gezien en zijn gekoNaar Egypte
men om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raak- 13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een
te hij in verwarring en heel Jeruzalem engel van de Heere verschijnt Jozef in
een droom en zegt: Sta op, en neem
met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en het Kind en Zijn moeder met u mee,
schriftgeleerden van het volk bijeen en vlucht naar Egypte, en blijf daar
had laten komen, wilde hij van hen totdat ik het u zal zeggen, want Heroweten waar de Christus geboren zou des zal het Kind zoeken om Het om
worden.
te brengen.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, 14 Hij stond dan op, nam het Kind en
in Judea, want zo staat het geschreven Zijn moeder in de nacht met zich mee
door de profeet:
en vertrok naar Egypte.
6 bEn u, Bethlehem, land van Juda, bent 15 En hij bleef daar tot de dood van Herobeslist niet de minste onder de vorsten des, opdat vervuld werd wat door de
van Juda, want uit u zal de Leidsman Heere gesproken is door de aprofeet:
voortkomen Die Mijn volk Israël wei- Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.
den zal.
aHos. 11:1

21 en zij zal een Zoon baren, en bu zult
Hem de naam Jezus geven, want cHij zal
Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 Dit alles is geschied opdat vervuld
werd wat door de Heere gesproken is
door de profeet, toen hij zei:
23 dZie, de maagd zal zwanger worden
en een Zoon baren, en u zult Hem de
naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was,
deed hij zoals de engel van de Heere
hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw
bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met
haar* totdat zij haar eerstgeboren Zoon
gebaard had; een hij gaf Hem de naam
Jezus.
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De kindermoord in Bethlehem

Mattheüs 2-3
Johannes de Doper

16Toen werd Herodes, die zag dat hij door
de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk
kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en
bracht al de jongetjes om die er binnen
Bethlehem en in heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in
overeenstemming met de tijd die hij bij
de wijzen nauwkeurig nagevraagd had.
17 Toen is vervuld wat gesproken is door
de profeet Jeremia:
18 aEen stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er
niet meer zijn.
aJer. 31:15

Naar Nazareth
19 Toen Herodes gestorven was, zie, een
engel van de Heere verschijnt Jozef in
een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn
moeder met u mee, en ga naar het land
Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden,* zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en
Zijn moeder met zich mee, en kwam in
het land Israël.
22 Toen hij echter hoorde dat Archelaüs
in Judea koning was in de plaats van zijn
vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een
aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het
gebied van Galilea.
23 En toen hij daar gekomen was, ging
hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de aprofeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.
aJes. 11:1; 60:21; Zach. 6:12
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In die dagen atrad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk
der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het over wie gesproken
werd door de profeet Jesaja toen hij zei:
bDe stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed,
maak Zijn paden recht.
4 Deze Johannes had kleding cvan kameelhaar en een leren gordel om zijn
middel; zijn voedsel was sprinkhanen
en wilde honing.
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en
heel het land rondom de Jordaan naar
hem uit,
6 den zij werden door hem gedoopt in de
Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
7 Toen hij evelen van de Farizeeën en
Sadduceeën op zijn doop zag afkomen,
zei hij tegen hen: fAdderengebroed! Wie
heeft u laten weten dat u moet vluchten
voor de komende toorn?
8 gBreng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen:
hWij hebben Abraham als vader; want
ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen
voor Abraham kinderen kan verwekken.
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van
de bomen; ielke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt
en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering,
jmaar Hij Die na mij komt, is sterker dan
ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met
de Heilige Geest en met vuur.
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal
Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn

1:25 had geen gemeenschap met haar - Letterlijk: kende haar niet.
2:11 vonden - Letterlijk: zagen.
2:20 die het Kind naar het leven stonden - Letterlijk: die de ziel van het Kind zochten.
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Mattheüs 3-4

5 Toen nam de duivel Hem mee naar de
heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
aMark. 1:4; Luk. 3:3 bJes. 40:3; Mark. 1:3; Luk. 3:4;
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon
Joh. 1:23 cMark. 1:6 dMark. 1:5 eLuk. 3:7 fMatt. 12:34;
van God bent, werp Uzelf dan naar be23:33 gLuk. 3:8 hJoh. 8:39 iMatt. 7:19; Joh. 15:6
neden, want er staat geschreven cdat Hij
jMark. 1:7; Luk. 3:16; Joh. 1:15,26; Hand. 1:5; 11:16; 19:4
Zijn engelen voor U bevel zal geven, en
dat zij U op de handen zullen dragen,
Johannes doopt Jezus
opdat U Uw voet niet misschien aan
13 aToen kwam Jezus van Galilea naar de een steen stoot.
Jordaan, naar Johannes, om door hem 7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens
gedoopt te worden.
geschreven: dU zult de Heere, uw God,
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan niet verzoeken.
weerhouden en zei: Ik heb het nodig 8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu
door U gedoopt te worden, en komt U naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem
naar mij?
al de koninkrijken van de wereld zien,
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: met hun heerlijkheid,
Laat het nu gebeuren, want op deze wij- 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geze past het ons alle gerechtigheid te ver- ven, als U knielt en mij aanbidt.
vullen. Toen liet hij het Hem toe.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, sa16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij tan, want er staat geschreven: eDe Heere,
meteen op uit het water; en zie, de he- uw God, zult u aanbidden en Hem almelen werden voor Hem geopend, en leen dienen.
Hij zag bde Geest van God als een duif 11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie,
engelen kwamen en dienden Hem.
neerdalen en op Zich komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: aMark. 1:12; Luk. 4:1 bDeut. 8:3 cPs. 91:11,12
cDit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik dDeut. 6:16 eDeut. 6:13; 10:20
Mijn welbehagen heb!
Het begin van Jezus’ prediking
aMark. 1:9; Luk. 3:21 bJes. 11:2; 42:1; Joh. 1:32 cJes. 42:1;
tarwe in de schuur verzamelen en Hij
zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

12 Toen Jezus gehoord had dat aJohannes overgeleverd was, keerde Hij terug
De verzoeking in de woestijn
bnaar Galilea.
Toen awerd Jezus door de Geest weg- 13 Hij verliet Nazareth en ging wonen in
geleid naar de woestijn om verzocht Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het
gebied van Zebulon en Naftali,
te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig 14 opdat vervuld zou worden wat door
nachten had gevast, kreeg Hij ten slot- de profeet Jesaja gesproken werd toen
te honger.
hij zei:
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: 15 cLand Zebulon en land Naftali, gebied
Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken,
stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat 16 het volk dat in duisternis zat, heeft
geschreven: bDe mens zal niet van brood een groot licht gezien; en voor hen die
alleen leven, maar van elk woord dat uit zaten in het land en de schaduw van de
dood, is een licht opgegaan.
de mond van God komt.
Matt. 12:18; 17:5; Luk. 9:35; Kol. 1:13; 2 Petr. 1:17

4

Mattheüs 4-5
17 Van toen af begon Jezus te prediken De zaligsprekingen
en te zeggen: dBekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
aMark. 1:14; Luk. 4:14 bLuk. 4:16,31;
Joh. 4:43 cJes. 8:23; 9:1 dMark. 1:15

De eerste discipelen
18 aEn Jezus liep langs de zee van Galilea
en zag twee broers, namelijk Simon, die
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij
waren vissers.
19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij,
en Ik zal u vissers van mensen maken.
20 Zij lieten meteen de netten achter en
volgden Hem.
21Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon
van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer,
in het schip met hun vader Zebedeüs,
terwijl zij hun netten aan het herstellen
waren, en Hij riep hen.
22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.
aMark. 1:16

De toeloop van de menigte
23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf
onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en
Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.
24 En het gerucht over Hem verspreidde
zich* over heel Syrië; en zij brachten bij
Hem allen die er slecht aan toe waren
en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.
25 En grote menigten volgden Hem, uit
Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en
Judea, en van over de Jordaan.

4:24 verspreidde zich - Letterlijk: ging uit.
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5

Toen Jezus de menigte zag, ging Hij
de berg op, en nadat Hij was gaan
zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
2 En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
3 aZalig zijn de armen van geest, want
van hen is het Koninkrijk der hemelen.
4 bZalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
5 cZalig zijn de zachtmoedigen, want zij
zullen de aarde beërven.
6 dZalig zijn zij die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan
hen zal barmhartigheid bewezen worden.
8 eZalig zijn de reinen van hart, want zij
zullen God zien.
9 Zalig zijn de vredestichters, want zij
zullen Gods kinderen genoemd worden.
10 fZalig zijn zij die vervolgd worden om
de gerechtigheid, want van hen is het
Koninkrijk der hemelen.
11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, gomwille van Mij.
12 hVerblijd en verheug u, want uw loon
is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór
u geweest zijn.
aLuk. 6:20 bLuk. 6:21 cPs. 37:11 dJes. 55:1 ePs. 15:2;
24:4; Hebr. 12:14 f2 Kor. 4:10; 2 Tim. 2:12;
1 Petr. 3:14 g1 Petr. 4:14 hLuk. 6:23

Het zout van de aarde en het licht op
de kandelaar
13 aU bent het zout van de aarde; maar
als het zout zijn smaak verloren heeft,
waarmee zal het gezouten worden?
Het deugt nergens meer voor dan om
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Mattheüs 5

weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
14 U bent het licht van de wereld. Een
stad die boven op een berg ligt, kan niet
verborgen zijn.
15 bEn ook steekt men geen lamp aan en
zet die onder de korenmaat, maar op de
standaard, en hij schijnt voor allen die
in het huis zijn.
16 cLaat uw licht zo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede werken zien
en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
aMark. 9:50; Luk. 14:34 bMark. 4:21;
Luk. 8:16; 11:33 c1 Petr. 2:12

Jezus en de Wet
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de
Wet of de Profeten af te schaffen; Ik
ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
18 Want, voorwaar, Ik zeg u: aTotdat
de hemel en de aarde voorbijgaan, zal
er niet één jota of één tittel van de
Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
19 bWie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden
in het Koninkrijk der hemelen; maar
wie ze doet en onderwijst, die zal groot
genoemd worden in het Koninkrijk der
hemelen.
20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid
niet overvloediger is dan die van de
schriftgeleerden en de Farizeeën, zult
u het Koninkrijk der hemelen beslist
niet binnengaan.
aLuk. 16:17 bJak. 2:10

Jezus en de traditie
21 U hebt gehoord dat tegen de ouden
gezegd is: aU zult niet doden; en: Wie
doodt, zal door de rechtbank schuldig
bevonden worden.

22Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos
is op zijn broeder, zal schuldig bevonden
worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig
bevonden worden door de Raad; maar al
wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.*
23 Als u dan uw gave op het altaar offert
en u zich daar herinnert dat uw broeder
iets tegen u heeft,
24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met
uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.
25 bStel u zo snel mogelijk welwillend op
tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog
met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de
gerechtsdienaar overlevert en u in de
gevangenis geworpen wordt.
26 Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist
niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant* betaald hebt.
27 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: cU zult geen overspel plegen.
28Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw
dkijkt om haar te begeren, in zijn hart al
overspel met haar gepleegd heeft.
29 eAls dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u
weg, want het is beter voor u dat een
van uw lichaamsdelen te gronde gaat
en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
30 En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u
weg, want het is beter voor u dat een
van uw lichaamsdelen te gronde gaat
en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt.
31 Er is ook gezegd: fWie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven.

Mattheüs 5-6
32 gMaar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij,
maakt dat zij overspel pleegt; en wie met
de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.
33 Verder hebt u gehoord dat tegen de
ouden gezegd is: hU zult de eed niet
breken, maar u zult voor de Heere uw
eden houden.
34 Maar Ik zeg u: iZweer in het geheel
niet, niet bij de hemel, want dat is de
troon van God;
35 niet bij de aarde, jwant dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij
Jeruzalem, kwant dat is de stad van de
grote Koning.
36 Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of
zwart maken;
37 laat uw woord ja echter ja zijn en uw
nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit
de boze.
38 U lhebt gehoord dat er gezegd is: Oog
voor oog en tand voor tand.
39 Ik zeg u echter mdat u geen weerstand
moet bieden aan de boze; maar wie u
op de rechterwang slaat, keer hem ook
de andere toe;
40 en als iemand u voor het gerecht wil
dagen en uw onderkleding nemen, geef
hem dan ook het bovenkleed;
41 en wie u zal dwingen één mijl te gaan,
ga er twee met hem.
42 nGeef aan hem die iets van u vraagt,
en keer u niet af van hem die van u lenen wil.
43 U hebt gehoord dat er gezegd is: oU
moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44 Maar Ik zeg u: pHeb uw vijanden lief;
zegen hen die u vervloeken; doe goed
aan hen die u haten; en qbid voor hen
die u beledigen en u vervolgen;
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45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat
Zijn zon opgaan over slechte en goede
mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46 rWant als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook
de tollenaars niet hetzelfde?
47 En als u alleen uw broeders groet, wat
doet u meer dan anderen? Doen ook de
tollenaars niet zo?
48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.
aEx. 20:13; Deut. 5:17 bLuk. 12:58; Efez. 4:26 cEx. 20:14;
Deut. 5:18 dJob 31:1; Ps. 119:37 eMatt. 18:8; Mark. 9:43
fDeut. 24:1 gMatt. 19:7; Mark. 10:4,11; Luk. 16:18;
1 Kor. 7:10 hEx. 20:7; Lev. 19:12; Deut. 5:11 iJak. 5:12
jJes. 66:1 kPs. 48:3 lEx. 21:24; Lev. 24:20; Deut. 19:21
mSpr. 24:29; Luk. 6:29; Rom. 12:17; 1 Kor. 6:7;
1 Thess. 5:15; 1 Petr. 3:9 nDeut. 15:8; Luk. 6:35
oLev. 19:18 pLuk. 6:27; Rom. 12:20 qLuk. 23:34;
Hand. 7:60; 1 Kor. 4:13; 1 Petr. 2:23 rLuk. 6:32

Het geven van liefdegaven

6

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid
van de mensen om door hen gezien te
worden; anders hebt u geen loon bij uw
Vader, Die in de hemelen is.
2 aWanneer u dan een liefdegave geeft,
laat het niet voor u uitbazuinen, zoals
de huichelaars in de synagogen en op de
straten doen, opdat zij door de mensen
geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg
u: Zij hebben hun loon al.
3 Maar als u een liefdegave geeft, laat
dan uw linkerhand niet weten wat uw
rechterhand doet,
4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het bopenbaar
vergelden.
aRom. 12:8 bLuk. 14:14

5:22 het helse vuur - Letterlijk: de hel van het vuur.
5:26 De kwadrant was in die tijd de kleinste munteenheid van het Romeinse Rijk.
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Het bidden

Mattheüs 6

5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de
huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om
door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
6 Maar u, wanneer u bidt, aga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw
Vader, Die in het verborgene is; en uw
Vader, Die in het verborgene ziet, zal het
u in het openbaar vergelden.
7 Als u bidt, bgebruik dan geen omhaal
van woorden zoals de heidenen, want
zij denken dat zij door de veelheid van
hun woorden verhoord zullen worden.
8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw
Vader weet wat u nodig hebt, voordat u
tot Hem bidt.
a2 Kon. 4:33; Hand. 10:4 b1 Kon. 18:28; Jes. 1:15

Het gebed des Heeren
9 Bidt u dan zo: aOnze Vader, Die in de
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
12 En vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaren vergeven.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de bboze. Want van U is
het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
14 cWant als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader
u ook vergeven.
15 dMaar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw
overtredingen ook niet vergeven.
aLuk. 11:2 bMatt. 13:19 cMark. 11:25;
Kol. 3:13 dMatt. 18:35; Jak. 2:13

Het vasten
16 aEn wanneer u vast, toon dan geen
droevig gezicht, zoals de huichelaars.

Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden
als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij
hun loon al hebben.
17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd
en was uw gezicht,
18 zodat het door de mensen niet gezien
wordt als u vast, maar door uw Vader,
Die in het verborgene is; en uw Vader,
Die in het verborgene ziet, zal het u in
het openbaar vergelden.
aJes. 58:3; Matt. 9:14; Mark. 2:18; Luk. 5:33

Bezorgdheid
19 Verzamel ageen schatten voor u op
de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
20 maar bverzamel schatten voor u in
de hemel, waar geen mot of roest ze
verderft, en waar dieven niet inbreken
of stelen;
21 want waar uw schat is, daar zal ook
uw hart zijn.
22 De lamp van het lichaam is chet oog;
als dan uw oog oprecht is, zal heel uw
lichaam verlicht zijn;
23 maar als uw oog kwaadaardig is, zal
heel uw lichaam duister zijn. Als het
licht dat in u is, duisternis is, hoe groot
is dan de duisternis zelf!
24 dNiemand kan twee heren dienen,
want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de
één hechten en de ander minachten. U
kunt niet God dienen en de mammon.
25 eDaarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd
over uw leven, over wat u eten en wat u
drinken zult; ook niet over uw lichaam,
namelijk waarmee u zich kleden zult. Is
het leven niet meer dan het voedsel en
het lichaam meer dan de kleding?
26fKijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen
niet in schuren; uw hemelse Vader voedt
ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Mattheüs 6-7
27 Wie toch van u kan met bezorgd te
zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28En wat bent u bezorgd over de kleding?
Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze
groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn
heerlijkheid niet gekleed ging als één
van deze.
30 Als God nu het gras op het veld, dat
er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u
niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet:
Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij
drinken? of: Waarmee zullen wij ons
kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat
u al deze dingen nodig hebt.
33 gMaar zoek eerst het Koninkrijk van
God en Zijn gerechtigheid, en al deze
dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag
van morgen, want de dag van morgen
zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft
genoeg aan zijn eigen kwaad.
aSpr. 23:4; Hebr. 13:5; Jak. 5:1 bLuk. 12:33;
1 Tim. 6:19 cLuk. 11:34 dLuk. 16:13 ePs. 37:5;
55:23; Luk. 12:22; Filipp. 4:6; 1 Tim. 6:8; 1 Petr. 5:7
fJob 39:3; Ps. 147:9 g1 Kon. 3:13; Ps. 37:25; 55:23

De splinter en de balk

7

Oordeel aniet, opdat u niet geoordeeld wordt;
2 bwant met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en
met welke maat u meet, zal er bij u ook
gemeten worden.
3 cWaarom ziet u wel de splinter in het
oog van uw broeder, maar merkt u de
balk in uw eigen oog niet op?
4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw
oog haal; en zie, er is een balk in uw
eigen oog?
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5 dHuichelaar, haal eerst de balk uit uw
oog en dan zult u goed kunnen zien om
de splinter uit het oog van uw broeder
te halen.
6 eGeef het heilige niet aan de honden,
en werp uw parels niet voor de zwijnen,
opdat die ze niet op enig moment met
hun poten vertrappen, zich omkeren en
u verscheuren.
aLuk. 6:37; Rom. 2:1; 1 Kor. 4:3,5 bMark. 4:24;
Luk. 6:38 cLuk. 6:41,42 dSpr. 18:17 eSpr. 9:8; 23:9

Gebedsverhoring
7 Bid, aen u zal gegeven worden; zoek,
en u zult vinden; klop, en er zal voor u
opengedaan worden.
8 bWant ieder die bidt, die ontvangt; wie
zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal
opengedaan worden.
9 Of is er iemand onder u die zijn zoon
een steen zal geven, als hij om brood
vraagt?
10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal
hij hem een slang geven?
11 Als u, cdie slecht bent, uw kinderen
dan goede gaven weet te geven, hoeveel
te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die
tot Hem bidden.
12 dAlles dan wat u wilt dat de mensen
u doen, doet u hun ook zo, want dat is
de Wet en de Profeten.
aMatt. 21:22; Mark. 11:24; Luk. 11:9; Joh. 14:13;
16:24; Jak. 1:5,6; 1 Joh. 3:22; 5:14 bSpr. 8:17;
Jer. 29:12 cGen. 6:5; 8:21 dLuk. 6:31

De nauwe poort
13 aGa binnen door de nauwe poort, want
wijd is de poort en breed is de weg die
naar het verderf leidt, en velen zijn er
die daardoor naar binnen gaan;
14 bmaar de poort is nauw en de weg is
smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
aLuk. 13:24 bHand. 14:22
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De boom en zijn vruchten

Mattheüs 7-8

15 aMaar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u
toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif
van doornstruiken of vijgen van distels?
17 bZo brengt iedere goede boom goede
vruchten voort en een slechte boom
brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte
vruchten voortbrengen en een slechte
boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht
voortbrengt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten
herkennen.
21 cNiet ieder die tegen Mij zegt: Heere,
Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet
van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 dVelen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw
Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel
krachten gedaan?
23 eDan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik
heb u nooit gekend; fga weg van Mij, u
die de wetteloosheid werkt!
aDeut. 13:3; Jer. 23:16; Matt. 24:4; Rom. 16:17; Efez. 5:6;
Kol. 2:8; 1 Joh. 4:1 bMatt. 3:10; 12:33; Mark. 11:13;
Luk. 8:8 cMatt. 25:11; Luk. 6:46; 13:25; Hand. 19:13;
Rom. 2:13; Jak. 1:22 dJer. 14:14; 27:15; Luk. 13:26 ePs. 6:9;
Matt. 25:12; Luk. 13:25,27 fMatt. 25:41; Luk. 13:25,27

en stortten zich op dat huis, maar het
stortte niet in, want het was op de rots
gefundeerd.
26 bEn ieder die deze woorden van Mij
hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis
op zand gebouwd heeft;
27 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden
en sloegen tegen dat huis, en het stortte
in en zijn val was groot.
28 Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
29 cwant Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.
aJer. 17:8; Luk. 6:47; Rom. 2:13; Jak. 1:25 bEzech. 13:11;
Rom. 2:13; Jak. 1:23 cMark. 1:22; 6:2; Luk. 4:32

De reiniging van een melaatse

8

Toen Hij van de berg afgedaald was,
volgde een grote menigte Hem.
2 aEn zie, er kwam een melaatse. Die
knielde voor Hem neer en zei: Heere,
als U wilt, kunt U mij reinigen.
3 En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem
aan en zei: Ik wil het, word gereinigd.
En meteen werd hij gereinigd van zijn
melaatsheid.
4 Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u
dit tegen niemand zegt; maar bga heen,
laat uzelf aan de priester zien, en offer de
gave die cMozes voorgeschreven heeft,
tot een getuigenis voor hen.
aMark. 1:40; Luk. 5:12 bLuk. 5:14 cLev. 13:2; 14:2

De hoofdman in Kapernaüm
De wijze en de dwaze bouwer
24 aDaarom, ieder die deze woorden van
Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn
huis op de rots gebouwd heeft;
25 en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden

5 aToen Jezus Kapernaüm binnengegaan
was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte:
6 Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis
en lijdt hevige pijn.
7 En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen
en hem genezen.

Mattheüs 8
8 De hoofdman antwoordde en zei:
Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar bspreek slechts
een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.
9 Want ook ik ben een mens onder het
gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga!
en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en
hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat!
en hij doet het.
10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde
Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in
Israël zo’n groot geloof niet gevonden.
11 cMaar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan
tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob
in het Koninkrijk der hemelen,
12 den de kinderen van het Koninkrijk
zullen buitengeworpen worden in de
buitenste duisternis; edaar zal gejammer zijn en tandengeknars.
13 En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga
heen, en het zal u gaan zoals u geloofd
hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.
aLuk. 7:1 bPs. 107:20 cLuk. 13:29 dMatt. 21:43
eMatt. 13:42; 22:13; 24:51; Luk. 13:28

De schoonmoeder van Petrus
14 aEn Jezus kwam in het huis van Petrus
en zag zijn schoonmoeder met koorts
op bed liggen.
15 En Hij raakte haar hand aan en de
koorts verliet haar; en zij stond op en
diende hen.
16 Toen het nu avond geworden was,
brachten ze velen die door demonen
bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de
boze geesten uit met een enkel woord,
en Hij genas allen die er slecht aan toe
waren,
8:18 te varen - Letterlijk: te gaan.
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17 zodat vervuld werd wat gesproken was
door de profeet Jesaja toen hij zei: bHij
heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
aMark. 1:29; Luk. 4:38 bJes. 53:4; 1 Petr. 2:24

Het volgen van Jezus
18 Toen Jezus een grote menigte om Zich
heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.*
19 aEn er kwam een schriftgeleerde naar
Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik
zal U volgen, waar U ook heen gaat.
20 En Jezus zei tegen hem: De vossen
hebben holen, en de vogels in de lucht
nesten, maar de Zoon des mensen heeft
niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.
21 Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst
wegga en mijn vader begraaf.
22 Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij,
en blaat de doden hun doden begraven.
aLuk. 9:57 b1 Tim. 5:6

De storm gestild
23 aEn toen Hij aan boord van het schip
gegaan was, volgden Zijn discipelen
Hem.
24 En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door
de golven bedekt werd; maar Hij sliep.
25 En Zijn discipelen kwamen bij Hem,
wekten Hem en zeiden: Heere, red ons,
wij vergaan!
26 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u
angstig, kleingelovigen? bToen stond Hij
op en bestrafte de winden en de zee, en
er kwam een grote stilte.
27 De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de
winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?
aMark. 4:35; Luk. 8:22 bJob 26:12; Ps. 107:29; Jes. 51:10

