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VOORWOORD 

Deze monografie over de eschatologie van Natteüs biedt een verdere uit

werking van het onderwerp van mijn doctoraalscriptie (Nijmegen, 1971), die 

handelde over "Mt 25,31-46. Het sluitstuk van de Eschatologische Rede". De 

aanvankelijke opzet was, dat deze uitwerking deel zou uitmaken van een redak

tionsgeschichtliche analyse van het geheel van de Eschatologische Rede. Aan 

dit project zou ook worden deelgenomen door mijn vroegere studiegenoten van 

de Nijmeegse Theologische Faculteit, Drs. H. van Geene, Drs. A. Hakvoort en 

Drs. E. Weersink. Tussen eind 1973 en medio 1975 hebben we een serie gesprek

ken met elkaar gevoerd over de literaire structuur van de Eschatologische 

Rede van Matteüs. De resultaten daarvan zijn door H. van Geene en mij op 

schrift gesteld. Dit scriptum is -enigszins gewijzigd en uitgebreid- verwerkt 

in hoofdstuk I van dit boek. 

Toen het genoemde samenwerkingsverband in 1975 door omstandigheden moest 

worden opgegeven, ben ik alleen verder gegaan op de ingeslagen weg. Uiteraard 

moesten de grenzen van mijn onderzoeksterrein toen opnieuw worden afgebakend. 

Deze noodzaak werd nog versterkt door het verschijnen van de studie van P. 

Christian over Mt 25,31-46 (1975) en de dissertatie van S. Vadakumpadan over 

Mt 24-25 (1976), die een belangrijke bijdrage leverden aan het redaktions

geschichtliche onderzoek van deze tekstgedeelten. Het resultaat van deze tus

sentijdse koerskorrektie is, dat de studie die hierbij wordt aangeboden, zich 

niet beperkt tot de relatie tussen Mt 25,31-46 en de rest van de Eschatolo

gische Rede, maar zich ook uitstrekt tot de slotgedeelten van de vier andere 

hoofdredevoeringen in Mt. De tekst van het manuscript is afgesloten in het 

vroege voorjaar van 1979. Met literatuur die na 1978 verschenen is, kon geen 

rekening meer worden gehouden. 

Aan de v/ordingsgeschiedenis van deze studie is af te lezen, dat het 

schrijven van dit boek gaandeweg het karakter heeft gekregen van een eenzaam 

avontuur. Op het einde van de weg realiseer ik me, dat ik veel te danken heb 

aan gidsen en reisgenoten. Ik denk daarbij aan mijn ouders, die indertijd 

mijn gestamel verstaan hebben en kosten noch moeiten gespaard hebben om me op 

weg te helpen. Ook denk ik aan mijn vrouw, die als reisgenote van het eerste 

uur de hitte van de dag heeft gedragen. Een belangrijke bijdrage aan de 

voortgang van het onderzoek leverden allen die hun belangstelling voor de 

stand van zaken wisten te kruiden met een dosis ongeduld. In de technische 

fase van het productieproces van deze monografie hebben velen me met raad en 

daad geholpen. Bijzondere dank kont toe aan Marianne van de Glind, die met 
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een grote accuratesse het manuscript heeft uitgetypt, en aan mevr. van den 

Hoven, die het typoscript gereed gemaakt heeft voor de camera. Dank ook aan 

Bart Jan Koet voor zijn assistentie bij het samenstellen van de lijst van af

kortingen en van het tekstregister en aan Rien en Ineke Schenk voor de zorg

vuldige vertaling van de samenvatting. 

Amsterdam, juni 1979 Wim Weren 
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INLEIDING 

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot een tekst. In 

deze monografie over eschatologische teksten in Mt bedienen we ons van de his

torisch-kritische methode.(1) Het is kenmerkend voor deze onderzoeksmethode, 

dat ze inzicht in de wordingsgeschiedenis van een tekst van belang acht voor 

het verstaan van die tekst. De toepassing van deze methode op de drie paral

lelle geschriften die bekend staan als de synoptische evangelies, heeft in de 

afgelopen decennia belangrijke resultaten opgeleverd. Tot die resultaten be

hoort ook, dat de gehanteerde onderzoeksmethode verder werd verfijnd en soms 

belangrijke correcties onderging. Zo vond de literaire kritiek, die tot een 

reconstructie poogt te komen van de literaire bronnen van een tekst, een aan

vulling in de formgeschichtliche vraagstelling. De Formgeschichte legt de na

druk op de voorstadia van de literaire eenheden waaruit de evangelies zijn op

gebouwd; zij probeert de oorspronkelijke vorm van deze eenheden te achterhalen 

en zicht te krijgen op de geschiedenis die zij hebben doorgemaakt, alvorens ze 

in de evangelies werden vastgelegd. Na de tweede wereldoorlog is de redakti

onsgeschichtliche Methode tot ontwikkeling gekomen.(2) In haar toepassing op 

de evangelies is zij gericht op de reconstructie van het eigen theologisch 

perspectief van de auteurs van deze geschriften en van de situatie in de 

christelijke gemeente waarvan de evangelisten deel uitmaakten. De Redaktions

geschichte kan beschouwd worden als een aanvulling en correctie op bepaalde 

eenzijdigheden van de formgeschichtliche tekstbenadering. De Formgeschichte 

legt de nadruk op het proces van mondelinge overlevering van de kleinste lite

raire eenheden vóór de schriftelijke fixatie en besteedt weinig aandacht aan 

de geschriften (i.e. de evangelies) die het eindpunt zijn van dit proces. Voor 

de Redaktionsgeschichte daarentegen zijn de evangelies geen verzamelingen van 

kleine literaire eenheden die zonder samenhang naast elkaar staan; deze onder

zoeksmethode houdt zich juist ook bezig met de evangelies als geheel. Terwijl 

de evangelisten binnen de Formgeschichte vooral gelden als "Sammler und Tra-

denten"(3) van traditie-iuateriaal en hun inbreng in het traditieproces beperkt 

blijft tot het aanbrengen van raamopmerkingen, worden ze binnen de Redaktions

geschichte gezien als auteurs met een eigen theologisch perspectief, die ten 

aanzien van de betekenis van het in de loop van de traditie gevormde materiaal 

een zekere vrijheid aan de dag leggen. Terwijl de Formgeschichte aanvankelijk 

vooral oog had voor de creativiteit van de oergemeente en bedacht was op de 

"Sitz im Leben der Gemeinde" van de verschillende literaire eenheden, stelt de 

Redaktionsgeschichte ten aanzien van de evangelies als geheel de vraag naar de 
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"Sitz im Leben des Evangelisten". 

Behalve van de historisch-kritische methode, die een diachronisch onder

zoeksmodel hanteert, wordt in de bijbelwetenschappen -in toenemende mate- ge

bruik gemaakt van synchronische manieren van tekstbeschouwing. Een voorbeeld 

daarvan is de zgn. structurele tekstanalyse.(4) Deze zoekt aansluiting bij de 

methodes van de linguïstiek en de moderne literatuurwetenschap, die de aan

dacht concentreren op de tekst zoals die in feite voor ons ligt en deze be

schouwen als een autonoom, in zichzelf functionerend geheel. Niet de factoren 

die op de wording van de tekst invloed hebben uitgeoefend vormen het object 

van het onderzoek, maar de wijze waarop de verschillende elementen in de tekst 

zich tot elkaar verhouden. Dit onderzoeks- en leesmodel en de vraagstelling 

van de historisch-kritische methode vertonen sterke verschillen, maar sluiten 

elkaar niet uit. Men kan zelfs stellen, dat vooral de redaktionsgeschichtliche 

tekstbenadering en de structurele tekstanalyse tot op zekere hoogte gekenmerkt 

worden door eenzelfde interesse. De Redaktionsgeschichte immers is gericht op 

het onderzoek van de literaire en theologische conceptie van een bepaald evan

gelie. Een van de wegen waarlangs het eigen theologisch perspectief van een 

evangelist kan worden achterhaald, is een analyse van de structuur van zijn 

evangelie als geheel en van grotere en kleinere literaire eenheden binnen dat 

geschrift. Bij het bepalen van de literaire (oppervlakte)structuur van deze 

tekstgehelen wordt het onderscheid tussen tekstgegevens die uit de traditie 

stammen en elementen die wijzen op redactie, overstegen; het gaat om de wijze 

waarop deze elementen, die een verschillende herkomst hebben, samen een nieuwe 

eenheid vormen. Dit raakvlak tussen beide onderzoeksmodellen bevestigt, dat de 

historisch-kritische methode en de structurele tekstanalyse niet strijdig zijn 

met elkaar, maar elkaar complementeren.(5) 

Deze methodische prolegomena stellen in het licht, dat ons redaktionsge

schichtlich onderzoek van eschatologische teksten in Mt eigen mogelijkheden 

heeft, maar ook duidelijke begrenzingen kent. De door ons gehanteerde vraag

stelling vertoont een openheid voor een aanvullend onderzoek vanuit het metho

disch perspectief van de structurele tekstanalyse. On een grensvervaging tus

sen beide wegen in de exegese te voorkomen, stellen we opmerkingen vanuit de 

structurele tekstanalyse in deze studie in een excurs aan de orde.(6) 

Deze monografie is bedoeld als een bijdrage aan de reconstructie van de 

eschatologie van de redactor van het Mt-evangelie.(7) Het vertrekpunt van ons 

onderzoek wordt gevormd door Mt 25,31-46. Deze tekst is het sluitstuk van de 

Eschatologische Rede (Mt 24,4b-25,46). Het onderzoek van de literaire en in

houdelijke contactpunten tussen fit 25,31-46 en de rest van de Eschatologische 
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Rede neemt in deze studie een grote plaats in. Gezien de opvallende plaats van 

Mt 25,31-46 op het einde van de laatste hoofdredevoering in Mt richten we onze 

aandacht ook op de slotgedeelten van de vier andere hoofdredevoeringen in dit 

evangelie (Mt 7,13-27; 10,40-42; 13,47-50; 18,23-35). Ook deze tekstgedeelten 

worden aan een analyse onderworpen. 

De indeling van dit werk berust op de door ons gehanteerde onderzoeksme

thode. Hoofdstuk I is gewijd aan de literaire structuur van de Eschatologische 

Rede van Mattelis. Uit de opbouw van deze redevoering blijkt, dat Mt 25,31-46 

binnen dat geheel functioneert als een eigen sectie. Het overzicht van de li

teraire structuur van de Eschatologische Rede vormt de voorbereiding op de 

redactiecritische detailanalyse van Mt 25,31-46 in de hoofdstukken II en III. 

Omdat Mt 25,31-46 een duidelijk afgrensbare teksteenheid is, kan deze passage 

aan een detailanalyse onderworpen worden, zonder dat deze analyse zich uit

strekt tot het geheel van de rede. 

In hoofdstuk II gaan we na, of we met een redelijke waarschijnlijkheid 

teksten kunnen aanwijzen of reconstrueren die beschouwd kunnen worden als Vor

lage van Mt 25,31-46. Het onderzoek naar de verhouding tussen traditie en re

dactie is in dit geval niet eenvoudig. Onze passage behoort immers tot het 

Sondergut van Mt; een vergelijking met een rechtstreekse paralleltekst in Mc 

of Lc behoort niet tot de mogelijkheden.(8) We proberen aan deze moeilijkheid 

het hoofd te bieden door een analyse door te voeren van het vocabulaire en de 

theologische motieven van Mt 25,31-46. Daarbij stellen we ons de vraag, welke 

elementen wijzen op het gebruik van traditiemateriaal en welke elementen kun

nen gelden als indicaties voor redactie. In aansluiting hierop gaan we in op 

de aard en de herkomst van het traditiemateriaal waarop Mt 25,31-46 teruggaat, 

en op de traditionele voorstellingen die hier benut zijn. 

In hoofdstuk III bestuderen we de redactionele elementen die in het voor

afgaande zijn afgebakend. De bedoeling van deze redaktionsgechichtliche ana

lyse is, dat we zicht krijgen op het theologisch perspectief, van waaruit het 

aandeel van Matteüs in de wording van deze passage begrepen kan worden. In de

ze fase van ons onderzoek komen we gegevens op het spoor die als bouwstenen 

kunnen dienen voor de reconstructie van de eschatologie van Matteüs. We beper

ken ons niet tot termen, zinsdelen en zinnen, waaraan de theologische bedoe

ling van de auteur af te lezen is. We stellen ons ook een aantal vragen die op 

de passage als geheel betrekking hebben. Wat is de literaire vorm van Mt 25, 

31-46? Is in dit tekstgedeelte de verhalende of de besprekende taal dominant? 

Hoe verhouden de apocalyptische en de ethische elementen zich in deze tekst 

tot elkaar? 
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In hoofdstuk IV verbreden we ons onderzoek door eschatologische teksten 

elders in Mt te analyseren en deze te vergelijken met Mt 25,31-46. De volgorde 

waarin deze teksten in dit boek aan de orde komen, wordt bepaald door de mate 

waarin ze met Mt 25,31-46 verbonden zijn. We beginnen dit onderdeel met een 

beschrijving van de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen redac

tionele elementen in Mt 25,31-46 en de rest van de Eschatologische "Rede. Ver

volgens stellen we ons de vraag, of ook de slotgedeelten van de vier andere 

hoofdredevoeringen verwijzingen naar het eindoordeel bevatten, hoe in deze 

tekstgedeelten de verhouding is tussen traditie en redactie en welke relatie 

de verschillende teksten vertonen met datgene wat in het sluitstuk van de Es

chatologische Rede naar voren komt. Tenslotte vestigen we de aandacht op het 

verschijnsel, dat het eschaton in Mt ook buiten de slotgedeelten van de hoofd

redevoeringen naar voren komt. Deze teksten worden in deze monografie niet aan 

een detail onderzoek onderworpen. Wel worden door de inventariserende bespre

king die we ervan geven, de eerder door ons verrichte waarnemingen aangevuld 

of genuanceerd. 

Het vijfde en laatste hoofdstuk biedt een redaktionsgeschichtliche syn

these, die gebaseerd is op de tekstanalyse in de vier andere hoofdstukken. In 

deze beschrijving van de eschatologie van Matteüs gaat het om thematische sa

menhangen die het geheel van het Mt-evangelie viseren. Gezien de vraagrichting 

van onze onderzoeksmethode staan hierbij die aspecten op de voorgrond waarin 

Matteüs zich onderscheidt van de hem voorgegeven traditie. 
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HOOFDSTUK I: DE LITERAIRE STRUCTUUR VAN DE ESCHATOLOGISCHE REDE VAN MATTEUS 

In dit eerste hoofdstuk richten we ons op de tekst van de Eschatologische 

Rede zoals die in feite voor ons ligt en proberen we toegang te krijgen tot 

deze tekst door een analyse van de literaire structuur. In de verschillende 

paragrafen komt het volgende aan de orde: 

1. De literaire structuur van Mt 24-25 in de exegetische literatuur; 

2. De Eschatologische Rede als een van de vijf hoofdredevoeringen in Mt; 

3. Mt 24,4Ь-25,46
 a
i

s
 literaire eenheid; 

4. De drie secties van de redevoering: Mt 24,4b-35; Mt 24,36-25,30 en Mt 25, 

31-46; 

5. Overzicht van de literaire structuur; 

6. Verantwoording van de structurering binnen de secties. 

Paragraaf 1: De literaire structuur van Mt 24-25 in de exegetische literatuur 

De literaire structuur van Mt 24-25 krijgt in de exegetische literatuur 

weinig aandacht. Veel studies worden beheerst door een thematische interesse. 

Men groepeert de onderdelen van de Eschatologische Rede nogal eens in twee ca

tegorieën: onderdelen die betrekking hebben op de verwoesting van Jeruzalem en 

gedeelten die handelen over de parousie.(l) Zo is men in staat de lange ter

mijn waarmee Mt 24,14 rekening houdt als ook de nabijheid waarvan sprake is in 

Mt 24,32-34 te verklaren. Deze indelingen beperken zich veelal tot Mt 24. 

De resultaten lopen nogal ver uiteen. De kritiek die men op al deze themati

sche structureringen kan uitoefenen, is als volgt samen te vatten: het inde

lingsprincipe is willekeurig, de toepassing ervan wordt onvoldoende met lite

raire argumenten verantwoord, men gaat concordistisch te werk en motiveert de 

scheiding tussen Mt 24 en 25 niet. 

De indeling van de Eschatologische Rede in Mt wordt vaak afgeleid uit het 

Marcus-evangel ie. Dit blijkt met name bij de beginverzen van Mt 24 en bij Mt 

24,36. Mc 13 en Mt 24 kennen op veel plaatsen woordelijke overeenkomsten. Op 

grond daarvan meent men vaak ook de literaire structuur van Mc 13 op Mt 24 te 

kunnen toepassen. Als men echter de structuurbepalende elementen van Mc 13 na

loopt, blijken er grote verschillen te bestaan.(2) Het structuurelement 

Βλέπετε in de Marcus-apocalyps (Mc 13,5b.9.23.33) ontbreekt als zodanig in Mt 

(vgl. Mt 24,4). Ook de ηταν-constructies (Mc 13,4.7.14.28-29) spelen in de re

dactie van Matteüs een veel geringere rol (Mt 24,15.32-33). Bovendien is in de 

Eschatologische Rede van Matteüs sprake van twee belangrijke herstructurerin-
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gen (Mt 24,9-14.26-20) en van een onvangrijke uitbreiding (Mt 24,37-25,46). 

Het gemak waarmee de literaire structuur van Mc 13 wordt toegepast op Mt ver

liest door dergelijke gegevens minstens zijn vanzelfsprekendheid. 

Gaechter maakt in zijn studie over literaire structuren in Mt tweemaal 

een opmerking over Mt 24. De ene keer spreekt hij van "ein hoffnungsloses 

Durcheinander", de andere keer van "ein wahres Nest von literarischer Unord

nung". Hij besluit met de constatering: "Es dürfte bis heute noch niemandem 

gelungen sein, Mt 24 ohne Zwangsdeutung dieser oder jener Partie inhaltlich 

oder formal auf einen Nenner zu bringen".(3) 

Niettemin probeert Marzotto -met behulp van een aantal paralleli ismen, chias-

mes en strofen die Gaechter in enkele onderdelen van de redevoering onderken

de- de literaire structuur van Mt 24-25 als geheel te bepalen.(4) Hij be

schouwt Mt 24,l-4a en 25,31-46 als de proloog en de epiloog van de redevoe

ring. Deze passages, die allebei de vorm hebben van een dialoog, omsluiten sa

men de rest van Mt 24-25. In dat resterende gedeelte (24,4b-25,30) zijn vier 

secties te onderscheiden. De eerste sectie omvat 24,4b-28 en handelt over de 

gebeurtenissen die aan het einde voorafgaan. Dat er een cesuur is tussen 24,28 

en 24,29 leidt Marzotto af uit de inclusio die zich via πλανάω en ò χρηστός 

voordoet tussen vss 4b-5 en vss 23-24 en uit het verschil in thematiek tussen 

24,4b-28 en 24,29-31. Binnen de eerste sectie vormen vss 4b-14 een literaire 

eenheid; hierin komt aan de orde wat nog binnen deze generatie te gebeuren 

staat. Vss 15-28 daarentegen gaan over datgene wat onmiddellijk aan het einde 

voorafgaat. Het einde zelf, de komst van de Mensenzoon, vormt het onderwerp 

van de tweede sectie (24,29-31). Marzotto beschouwt dit gedeelte als het hoog

tepunt van de gehele redevoering. De derde sectie (24,32-35) grijpt terug op 

de eerste en geeft antwoord op de vraag naar het wanneer van de άρχη ώδύνων in 

vs 8, een term die volgens Marzotto de inhoud van vss 4b-14 samenvat. Zo ook 

grijpt de vierde sectie (24,36-25,30) terug op de tweede en handelt over de 

vraag naar het wanneer van het einde. Na een inleiding over de onwetendheid 

van dag en uur (24,36-39) wordt in vier parabels de noodzaak onderstreept om 

waakzaam te zijn. 

Marzotto probeert in zijn studie over de literaire structuur van Mt 24-25 

rekening te houden met de literaire eigenheid van deze passage. Interessant is 

zijn voorstel om 24,36 te beschouwen als het begin van een nieuwe sectie, 

waarin où« οΰδα en hvt'oa en ωρα een grote rol spelen en de onbekendheid van 

dag en uur de basis vormt van de oproep tot waakzaamheid. Daarentegen is de 

inclusio die hij aanneemt tussen 24,l-4a en 25,31-46 uitermate gekunsteld. Het 

"gesprek" tussen Jezus en zijn leerlingen in 24,l-4a kan immers niet op ëén 
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lijn gesteld worden met de dialoog tussen de Mensenzoon-rechter en de twee 

groepen in 25,37-40.44-45. 'Αποκρίνομαι, en λέγω komen behalve in 24,l-4a en 

25,31-46 ook voor in 25,1-13.14-30. In feite plaatst Marzotto 25,31-46 buiten 

de redevoering. Tenslotte kan worden opgemerkt, dat het discutabel is of de 

cesuren tussen 24,28 en 24,29 en tussen 24,31 en 24,32 zo diep zijn, dat 24, 

4b-35 in drie secties uiteenvalt; dat de tweede en de derde sectie qua omvang 

niet te vergelijken zijn met de eerste en de vierde sectie; dat de waardering 

van 24,29-31 als het hoogtepunt van Mt 24-25 niet duidelijk steunt op lite

raire overwegingen. 

De eerder vermelde conclusie van Gaechter, dat Mt 24 geen zgn. "gesloten 

vorm" is, die door getal, symmetrie of chiasme een hechte eenheid vormt, wordt 

ook in de studie van Smit Sibinga over de literaire structuur van Mt 24-25 ter 

discussie gesteld.(5) Smit Sibinga analyseert verschillende teksten uit het 

Mt-evangelie (6) met de bedoeling om aannemelijk te maken dat Matteüs zich bij 

het schrijven van zijn evangelie bediend heeft van een bepaalde literaire 

techniek: de structuur van zowel kleine als grote tekstfragmenten geeft hij 

aan door het aantal lettergrepen dat hij gebruikt. Ook de literaire structuur 

van Mt 24-25 kan langs deze weg duidelijk worden. De rede over de parousie be

vat in totaal 3296 {+4} = 3300 lettergrepen (7) en bestaat uit twee delen: Mt 

24,1-31 en Mt 24,32-25,46. Mt 24,1-31 is als een eenheid herkenbaar aan de in-

inclusio tUSSen VS 3 (τύ το σημεόον της ση s, ішроіюшь ) en VS 30 (...το 

σημεϋον του υί,οϋ του άνθρωπου). 

De inleiding op de redevoering (24,l-4a) en de beschrijving van het komen van 

de Mensenzoon (24,29-31) bevatten sanen 351 lettergrepen, terv;ijl 24,4b-28 702 

(= 2x351) lettergrepen telt. Smit Sibinga beschouwt fit 24,32-25,46 als een se

rie van zeven gelijkenissen, die zich als zodanig duidelijk onderscheidt van 

"the apocalyptic vision of the future which ends with 24:31".(8) Binnen deze 

reeks onderkent hij de volgende relaties: 

- Mt 25,14-30 en 25,31-46 horen bij elkaar; dit blijkt uit het feit dat deze 

passages nagenoeg dezelfde omvang hebben (resp. 612 en 613 lettergrepen); 

samen beslaan ze ongeveer een derde van de redevoering. 

- Dat flatteus ook 24,42-25,13 als een geheel presenteert, is duidelijk uit het 

gegeven dat door de omraming van 24,43-25,12 met 24,42 en 25,13 het totale 

aantal lettergrepen van 24,42-25,13 het dubbele bedraagt van het aantal van 

de parabel van de tien meisjes (nl. 694 = 2x347). 

- De plaats van 24,32-41 in het geheel van de redevoering is niet bijzonder 

duidelijk. Te overwegen is de mogelijkheid, dat 24,32 (47 lettergrepen) de 

verbinding vormt tussen 24,1-31 als het eerste gedeelte (1053 lettergrepen) 
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en 24,33-25,46 als het tweede gedeelte (2200 lettergrepen) van de redevoe

ring. Een andere mogelijkheid is, dat 24,32 met 24,31 (47 + 53 lettergrepen) 

beschouwd wordt als de overgang tussen 24,1-30 (1000 lettergrepen) en 24,33-

25,46 (2200 lettergrepen). Een derde mogelijkheid is tenslotte, dat men 24, 

32-41 (325 ΐ+3> = 328 lettergrepen) verbindt met 25,14-46 (1225 lettergre

pen). In dat geval ontstaat een totaal van 1553 lettergrepen. Deze verbin

ding is plausibel, omdat ook elders in Mt 24-25 het getal 53 -evanals 47-

een grote rol speelt.(9) 

De uiteenzetting van Smit Sibinga bevat een aantal opmerkelijke gegevens, 

die nauwelijks aan het toeval toegeschreven kunnen worden. Het vaststellen van 

het aantal lettergrepen kan een bijdrage vormen tot de beantwoording van de 

vraag welke onderdelen een literaire eenheid als de Eschatologische Rede van 

Matteüs vertoont en hoe die zich tot elkaar verhouden. Terecht combineert Smit 

Sibinga de toepassing van dit exacte middel met de observatie van andere feno

menen in de tekst. Het is echter opvallend dat hij op dat terrein grote on

nauwkeurigheden aan de dag legt. Waarom doet hij wel recht aan de inclusio 

tussen 24,3 en 24,30 en tussen 24,42 en 25,13 maar niet aan de herhaling van 

24,51b in 25,30b? Hoe is zijn voorkeur voor het hanteren van ondubbelzinnige 

criteria bij de vaststelling van de literaire structuur van een tekst te com

bineren met de ongenuanceerde aanduiding van 24,32-25,46 als een serie van 

zeven gelijkenissen? Tenslotte, moeten de moeilijkheden die zich voordoen bij 

de bepaling van de plaats van 24,32-41 niet begrepen worden als een aanwij

zing, dat de voorgestelde tweedeling van de redevoering en de structurering 

binnen de tweede sectie een problematisch karakter hebben? 

Lambrecht onderscheidt in de rede over de parousie, die volgens hem in 

24,l-4a wordt ingeleid, drie secties (24,4b-35; 24,36-25,30; 25,31-46).(10) 

De eerste en derde sectie informeren over de toekomst; de tweede sectie heeft 

een overwegend parenetisch karakter. De eerste sectie geeft een beschrijving 

van de toekonstfasen (vss 4b-14: nog niet het einde; vss 15-28: de grote ver

drukking; vss 29-31: de parousie; vss 32-35: de zekerheid van de nabijheid 

van de komst). Ook Lanbrecht beschouwt 24,36 als het begin van de tweede sec

tie. Mt 24,36-44 en 25,1-13 hebben verschillende elementen met elkaar gemeen: 

in beide gevallen komt de onbekendheid van het tijdstip van de komst aan de 

orde; beide passages bevatten de termen с-гощос, en γρηγορέω en worden besloten 

met een oproep in de tweede persoon meervoud. Ook Mt 24,45-51 en 25,14-30 zijn 

met elkaar verwant: deze twee parabels geven te verstaan, dat de waakzaamheid 

waartoe 24,36-44 en 25,1-13 oproepen, een actieve houding impliceert.(11) De 

derde sectie sluit aan bij de beschrijving van het komen van de Mensenzoon in 
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de eerste sectie en bij de beloning en bestraffing waarover in de tweede sec

tie verhalenderwijs gesproken wordt. 

Deze driedeling van de Eschatologische Rede is overtuigender dan de inde

ling in vier secties die Vadakumpadan voorstelt.(12) Hij beschouwt Mt 24,4-28 

als een literaire eenheid, omdat πλανάω (vss 4.5.11.24), ψευδοπρορηταο (vss 

11.24) en ψευδόχρι,στοι, (vs 24) binnen deze redevoering alleen in dit onderdeel 

voorkomen en omdat μή in combinatie met een aonstus zich hier vier keer voor

doet (vss 4.23.26).(13) Deze eerste sectie bevat een waarschuwing voor pseudo-

profeten en pseudomessiassen. De tweede sectie (24,29-36) is gewijd aan de pa-

rousie van de Mensenzoon en vormt volgens Vadakumpadan het centrum van de re

devoering. (14) De derde sectie (24,37-25,30) bevat zes parousiegelijkemssen. 

De rede wordt besloten met het oordeel over alle volken in 25,31-46. 

De indelingen van Marzotto, Smit Sibinga, Lambrecht en Vadakumpadan lopen 

nogal uiteen. De grootste verschillen doen zich voor in hun beantwoording van 

de vraag naar het begin van de inleiding van deze redevoering (in 24,1 of in 

24,3?), naar het begin van de tweede sectie (in 24,32 of in 24,36 of in 24, 

37?) en naar de structurering binnen 24,36(37)-44 en de relatie tussen dit on

derdeel en de rest van de redevoering. In de volgende paragrafen proberen we 

op deze vragen een bevredigend antwoord te geven. 

Paragraaf 2: De Eschatologische Rede als een van de vijf hoofdredevoeringen 

in Mt 

Het Mt-evangelie bevat vijf hoofdredevoeringen. 

Mt 5,3-7,27 : de Bergrede 

Mt 10,5b-42 : de Zendingsrede 

Mt 13,3b-52 : de Parabelrede 

Mt 18,3-35 : de zgn. "Gemeindeordnung" 

Mt 24,4b-25,46: de Eschatologische Rede. 

Ze worden naar achteren afgegrensd door de overgangsformule: паі έγένετο ότε 

έτέλεσεν ό Ίησοϋς... (vgl. Mt 7,28; 11,1; 13,53; 19,1 en 26,1). De inleidin

gen op de redevoeringen zijn m e t zo stereotiep. Toch zijn er wel enkele con

stanten aanwijsbaar. De onmiddellijke inleiding introduceert Jezus als spreker 

(Mt 5,2; 10,5a; 13,3a; 18,3 en 24,4a). Een aantal malen is sprake van het zit

ten van Jezus (Mt 5,1; 13,lv; 24,3), van het komen van de leerlingen (Mt 5,1; 

18,1; 24,3) en van een berg (Mt 5,1; 24,3). In Mt 5,1; 9,36 en 13,2 worden de 

όχλου vermeld (15); aan het begin van de laatste twee redevoeringen staat een 

leerlmgenvraag (Mt 18,1, 24,3). Deze verschuiving hangt waarschijnlijk samen 
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met het keerpunt in de centrale redevoering (Mt 13,36), waar sprake is van het 

weggaan van de όχλου en een leerlingenvraag. Verder kennen alle redevoeringen 

een eenheid van plaats, behalve Mt 13 (vgl. Tit 5,1 en 8,1; 11,1; 13,1.36.53; 

17,22.24 en 19,1; 24,3 en 26,3.6). De Bergrede, de Zendingsrede en de Eschato

logische Rede vormen een ononderbroken redevoering. De zgn. "Gemeindeordnung" 

bevat in 18,21 een vraag van Petrus. De onderbrekingen in (het eerste gedeelte 

van) de Parabelrede zijn echter talrijk (Mt 13,10.24.31.33.34v.36). 

In een overzicht zijn de formele kenmerken van de vijf hoofdredevoeringen 

in Mt en de spreiding ervan als volgt weer te geven. 

FORMELE KENMERKEN 

De inleiding op de redevoering: 

Jezus bestijgt een berg. 

Jezus gaat zitten. 

De leerlingen naderen. 

De menigte wordt vermeld. 

De leerlingen stellen een vraag. 

Jezus neemt het woord. 

De redevoering zelf: 

Eenheid van plaats. 

Ononderbroken redevoering. 

De afsluiting van de rede: 

De overgangsformule. 

DICHTHEID VAN DE FORMELE KENMERKEN 

DE VIJF REDEVOERINGEN 

-1- -2- -3- -4- -5-

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X X X X X 

X X X X 

X X X 

X X X X X 

8 5 4 5 8 

Hieruit blijkt dat de eerste en de laatste redevoering het grootste aantal 

formele overeenkomsten vertonen, terwijl de centrale redevoering wat de forme

le kenmerken betreft een wat uitzonderlijke positie inneemt. 

Dat Mt 24,1-2 geen deel uitmaakt van de inleiding op de Eschatologische 

Rede, blijkt uit het feit dat de formele kenmerken van een redevoeringsinlei

ding zich concentreren in 24,3-4a. De functie van 24,1-2 kan als volgt verdui

delijkt worden, καύ in 24,1 legt een relatie met het voorafgaande, terwijl ór' 

in 24,3 wijst op een lichte cesuur tussen 24,1-2 en 24,3vv. Ook wat de locali-

sering betreft maakt 24,lv deel uit van het voorafgaande (vgl. і-іч το ùtpòv in 

21,23 met άπδ τοΟ ί,εροΰ in 24,1) en niet van 24,3-25,46 (vgl. ini του όρους 
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των έλαLUV in 24,3). Mt 24,2 heeft enkele termen gemeen met 23,36 (ταϋτα πάντα 

en άμην λέγω ϋμίν; vgl. λέγω γαρ OyCv in 23,39) en net 23,38 (acpLnUL). Qua 

thematiek sluit 24,2 aan bij 23,38: de verwoesting van de tempel vormt een 

concretisering van de uitspraak dat het huis van Israël aan zijn lot wordt 

overgelaten. Behalve met het voorafgaande is 24,1-2 ook verbonden met hetgeen 

volgt. Dit blijkt uit de parallellie tussen de formulering van 24,1-2 en die 

van 24,3-4a (προσηλθον (...) οι, μαθηταί: 24,1.3; άποΗροθεΊς ( . . . )ε£τιεν 

aUTOLs24,2.4a) en uit het retrospectieve ταΰτα in 24,3b.(16) Uit deze gege

vens kan men besluiten, dat 24,1-2 functioneert als een overgangseenheid tus

sen de polemiek tegen de godsdienstige leiders van het Jodendom in 21,23-23, 

39 en de Eschatologische Rede in 24,3-25,46. 

Fenton beschouwt de Strafrede tegen de Farizeeën (Mt 23,1-39) als het 

begin van de laatste redevoering.(17) Hèt argument voor deze zienswijze is het 

evenwicht tussen de eerste redevoering beginnend met makarismen en de laatste 

redevoering beginnend met weespreuken. Allereerst moet men echter vaststellen 

dat 23,1-39 strikt genomen niet opent met weespreuken, maar dat pas na 23,2-

12 sprake is van het herhaalde OÛOL' (23,13.15.16.23.25.27.29). Alleen al door 

hun lengte staan de weespreuken in een zeer onevenwichtige relatie met de ma

karismen. Verder is de zienswijze van Fenton in strijd met wat hierboven ge

zegd is over de formele kenmerken van de hoofdredevoeringen in Mt met betrek

king tot de inleiding (vgl. 23,1) en de rede zelf (vgl. 21,23 en 24,1-2). Ten

slotte vormt ook wat omtrent 24,1-2 is opgemerkt een contra-indicatie voor de 

mening dat de laatste redevoering in Mt begint in 23,1. 

Paragraaf 3: Mt 24,4b-25,46 als literaire eenheid 

De Eschatologische Rede wordt formeel tot een eenheid gemaakt door de in

leiding op de redevoering (24,3-4a), de thema-aanduidende beginvraag (24,3b), 

de volgehouden literaire fictie van een redevoering (geen leerlingenvragen), 

de eenheid van plaats (vgl. 24,3 met 24,lv en 26,3.6) en door de overgangsfor

mule (26,1a). Maar er zijn ook meer specifieke gegevens die de eenheid van Mt 

24,4b-25,46 waarborgen. We beperken ons hier tot de belangrijkste eenheid-

brengende factoren die betrekking hebben op de totaliteit van de redevoering. 

Als men de synoptische versies van de Eschatologische Rede (vgl. Mc 13,5-

37 en Lc 21,8-36) met elkaar vergelijkt, blijkt dat de titel ò υιός τοϋ 

άνθρωπου kwantitatief en kwalitatief in Mt 24,4b-25,46 een bijzondere positie 

inneemt. Wordt de Mensenzoon in Mc slechts één keer (13,26) en in Lc maar twee 

keer (21,27.36) genoemd, in Mt wordt deze titel zevenmaal herhaald (24,27.30a. 
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30c.37.39.44; 25,31). De spreiding van de term over de redevoering is welis

waar niet gelijkmatig, maar in geen van de drie secties van Mt 24,4b-25,46 

(die in de volgende paragraaf aan de orde zullen komen) ontbreekt hij. In ML 

wordt de Mensenzoon bovendien nogal uitdrukkelijk geïdentificeerd met Jezus 

als de redenaar (vgl. 24,3b met 24,27.37.39) en met "jullie Heer" (vgl. 24,42 

met 24,44). De titel Mensenzoon moet dan ook als een belangrijke, eenheid-

brengende factor in Mt 24,4b-25,46 beschouwd worden. 

Een ander sterk bindelement is het gebruik van werkwoordsvormen die 

het konen van een persoon of een situatie uitdrukken (vgl. έρχϋ'μτνος in 

24,30; έρχεται, in 24,42.43.44; 25,19; έλθών in 24,46; 25,27; ίλθεν in 

24,39; 25,10; ελθΓΐ in 25,31 en ήζευ in 24,14.50). Het subject van het 

komen wordt in besprekende taal (18) aangeduid als "de Mensenzoon" (24,30. 

44; 25,31), "jullie Heer" (24,42) of als "het einde" (24,14) en "de 

zondvloed" (24,39) en in verhalende taal als "een dief" (24,43), "een 

heer van slaven" (24,46.50; 25,19.27) en "een bruidegom" 

(25,10). 

Eenzelfde functie komt toe aan de term παρουσύχ (24,3b; 24,27.37.39), een 

woord dat in de evangeliën slechts in de laatste redevoering in Mt voorkomt. 

Παρουσία staat in de beginvraag en functioneert als thema-aanduiding boven het 

geheel. Het refrein οϋτως εσταυ...ή παρουσία του υί.οϋ του ανθρώπου (24,27.37. 

39) omsluit de beschrijving van het komen van de Mensenzoon in 24,30-31, een 

beschrijving die - blijkens de terugkerende elementen - in 25,31-32a op de een 

of andere manier hernomen wordt. 

De πότε-vraag van de leerlingen in 24,3b keert in de slotpassage terug 

als een viermaal herhaalde τιο'τε-vraag van rechtvaardigen en vervloekten (25, 

37.38.39.44). Vraagt het eerste ZÓIL vanuit het heden naar de toekomst, het 

laatste πότε vraagt vanuit de toekomst naar het verleden, waartoe ook het he

den van de toegesprokenen behoort. Behalve van een inclusio (vgl. Mc 13,4.33. 

35) is hier tevens sprake van een transpositie. 

De eenheid van de Eschatologische Rede wordt tenslotte gewaarborgd door 

de thematiek van "het (niet) weten", die herkenbaar is aan de termen γυνώσκω, 

οίδα, δοχέω en προσδοκάω. De genoemde termen zijn te vinden in Mt 24,32-25,26. 

Op drie verschillende manieren komt deze thematiek achtereenvolgens naar 

voren: 

"Het WEL WETEN dat το' τέλος nabij is" (Mt 24,32-33//Mc 13,28-29; 

vgl. Le 21,30-31). 

"Het NIET WETEN van dag en uur van het komen" (Mt 24,36//Mc 13,32). Vooral dit 

gegeven krijgt in Mt een bijzonder accent, doordat het als een "Leitmotiv" 
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functioneert in 24,36-25,13 (vgl. Mt 24,36.39.42-44.50; 25,13). 

"Het WEL WETEN dat degene die komt een streng rechter is". Deze gedachte treft 

men aan in Mt 25,24 en 25,26 (//Lc 19,22). 

Men zou zich kunnen afvragen of de thematiek van "het (niet) weten" niet nog 

op een vierde manier naar voren komt. Het herhaalde εΕδορεν in 25,37.38.39.44 

roept wat klank betreft associaties op met οίδα eerder in de Eschatologische 

Rede. Inhoudelijk gaat het in 25,31-46 om het niet weten dat de Mensenzoon 

zich op de daar beschreven wijze manifesteert. 

Als men deze eenheidbrengende factoren overziet, kan men concluderen dat 

Mt 24,4b-25,46 een eenheid vormt en dat het geheel het best te karakteriseren 

is als "Redevoering over het komen van de Mensenzoon" of als "Eschatologische 

Rede". 

Paragraaf 4: De drie secties van de redevoering: Mt 24,4b-35;Mt 24,36-25,30 en 

Mt 25,31-46 

Een duidelijk in het oog springend verschijnsel in Mt 24,4b-25,46 is de 

tweevoudige, sterk verwante beschrijving van het komen van de Mensenzoon. Er 

bestaan grote overeenkomsten tussen 24,30-31 en 25,31-32a. In 24,30 en 25,31 

is sprake van ερχομαυ in verband met ό υί,δς του ανθρώπου. Maast het komen van 

de Mensenzoon μετά...δόξης πολλής in 24,30 Staat het komen έν τξί δο'ξτι αΰτοΟ 

in 25,31. De formulering ou, άγγελοι, αώτου in 24,31 is vergelijkbaar met πάντες 

oí. αγγέλου μετ' αύτοϋ in 25,31. Zowel in 24,31 als in 25,32 is sprake van 

(έπι,)συνάγω. Tenslotte vertonen ook de aanduidingen πδσαυ αί. »υληί της γης 

(24,30) en πάντα τ5ι εθεη (25,32) verwantschap. Mt 24,30-31 en 25,31-32a 

vomer de twee toppen in de Eschatolonische Rede. (19) 

Ook de context van beide passages vertoont duidelijke overeenkomsten. Di

rect duidelijk is, dat Mt 25,31-32a behoort tot het grotere geheel 25,31-46 

en dat Mt 24,30-31 alleen al blijkens de tijdsaanduidingen (vgl. 24,6d.14b.29a) 

verbonden is met het voorafgaande vanaf 24,4b. De afgrenzing naar achteren 

echter kan in het laatste geval problemen oproepen. Het gaat dan om de waar

dering van de cesuren tussen 24,31.32 (άπδ δε της συχης...) en 24,35.36 (περυ 

δε της ημέρας εχπ,νης паи ώρας...). 

Er zijn een aantal aanwijzingen, dat de cesuur tussen 24,31.32 minder diep is 

dan die tussen 24,35.36. Immers, 24,31-35 is op verschillende manieren verbon

den met het voorafgaande: θε'ρος in 24,32 vertoont een relatie met τε'λος in 24, 

6.14 en έγνύς έστυν έπυ θύραις in 24,33 met χολοβωθησονται. αί ήμέραυ έκευναυ 

in 24,22; het samenvattende πάντα ταΟτα in 24,33.34 en het feit dat de redenaar 
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zichzelf uitdrukkelijk poneert in 24,34.35 (αμήν λέγω ύμϋν en οι. λόγου uou)dui-

den erop, dat 24,33-35 als de afsluiting functioneert van het voorafgaande. Hier 

staat tegenover dat vs 36 eerder deel uitmaakt van hetgeen volgt dan van het 

voorafgaande. Dit is af te leiden uit het feit dat 24,37vv een toelichting is op 

vs 36 in de vorm van een vergelijking (ωσπερ γαρ), waarbij γάρ de verbinding 

aangeeft met het vorige vers; verder, de thematiek van het niet weten die in vs 

36 voor het eerst aan de orde komt, speelt in het vervolg een grote rol (24,39. 

42.44.50; 25,13); tenslotte, ook ήμερα naC ώρα als object van dat niet weten 

vormt een belangrijk bindelement tussen vs 36 en hetgeen volgt (24,42.44.50; 25, 

13). Op grond van deze gegevens kan men 24,4b-35 beschouwen als de context waar

in 24,30-31 primair functioneert. Uelnu, de context van 24,30-31 en die van 25, 

31-32a komen hierin met elkaar overeen, dat in beide gevallen het futurum een 

grote rol speelt en dat de gebruikte taal eerder besprekend dan verhalend is. 

Maar er bestaan ook opvallende verschillen tussen Mt 24,4b-35 en 25,31-

46. Het komen van de Mensenzoon is in het eerste geval het eindpunt, in het 

laatste geval het begin van de beschrijving. De beweging in 24,4b-35 is er een 

van nu naar straks; de beweging in 25,31-46 verloopt van straks naar nu. Het 

eerste gedeelte van de Eschatologische Rede spreekt over de nood van de toege-

sprokenen; de slotpassage richt de aandacht op anderen die in nood verkeren. 

In het eerste geval heeft het komen van de Mensenzoon het karakter van een 

verschijning van Jezus (vgl. φανησεται, en όψονταυ in 24,30), terwijl in de fu-

tura-zinnen van 25,31-46 de betekenis van het komen van de Mensenzoon met de 

term "scheiding" kan worden aangeduid (vgl. het herhaalde άφορυςω άπο' in 25,32 

en de afsluiting van de passage in termen van loon en straf in 25,46). Hier 

staat tegenover, dat in de directe rede van 25,31-46 ook het zien van de Men

senzoon ter sprake komt en wel in de herhaalde vraag πο'τε σε εί'δομευ. 

Het oog hebben voor anderen die in nood verkeren, wordt volgens de slotpassage 

bij het komen van de Mensenzoon retrospectief gelijk gesteld met "de Mensen

zoon gezien hebben". Terwijl in 24,4b-35 over het zien van de Mensenzoon ge

sproken wordt als over een toekomstig gebeuren, gaat het in 25,34-45 over de 

ondoorzichtige confrontatie met de Mensenzoon in het verleden. 

Als men deze overeenkomsten en verschillen overziet, kan men Mt 24,4b-

35 en 25,31-46 samenvattend beschouwen als twee verwante spanningsbogen met 

een tegengestelde beweging. We noemen deze passages resp. de eerste en de der

de sectie van de Eschatologische Rede. 

Mt 24,36-25,30 is duidelijk te onderscheiden van de eerste en de derde 

sectie. In deze tweede sectie overheerst het praeteritum en speelt de verha

lende taal gaandeweg een steeds grotere rol. Mt 24,36-41 en 24,42-44 zijn geen 
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verhalende teksten, zij het dat resp. in vss 38-39a en in vs 43 elementen aan

wijsbaar zijn die een verhalend karakter hebben. In 24,45-51 speelt het verha

lend element een duidelijker rol, doordat in deze passage een parabel verwerkt 

is die regelmatig doorbroken wordt door een betoog (vgl. vss 46 en 47). In 25, 

1-30 tenslotte hebben we te maken met verhalende taal (parabels), waarin op 

elkaar volgende handelingen beschreven worden in de verleden tijd. In de twee

de sectie gaat het om de vraag, welke houding het komen van de Mensenzoon ver

onderstelt. Het gaat hier niet om eenmalige gedragingen in een sterk waar

schuwende parenese, zoals men die in 24,15-28 als onderdeel van sectie 1 aan

treft. In 24,36-25,30 gaat het om gedragspatronen. De parenese heeft een posi

tief, appellerend karakter. De houding waartoe wordt opgeroepen speelt een rol 

bij het oordeel. In oppositie tot "houding" als karakterisering van sectie 2, 

kunnen de secties 1 en 3 waarschijnlijk het best gekarakteriseerd worden als 

"visie". 

Zoals de Eschatologische Rede van Matteüs twee visies op het komen van de Men

senzoon geeft, zo vertoont die ook een zekere tweeledigheid waar het gaat om 

de houding. Binnen sectie 2 doet zich immers een verschuiving voor van de op

roep tot alert zijn op grond van het niet weten van dag en uur van het komen 

van de Mensenzoon, naar de oproep tot actief zijn op grond van de gestrengheid 

van de rechter. Deze overgang is niet in een vers te localiseren, maar vindt 

plaats in Mt 24,45-25,13. 

Het thema van "het niet weten van dag en uur van het komen van de Mensen

zoon" speelt een rol in Mt 24,36-25,13. Deze thematiek is herkenbaar aan de 

volgende trefwoorden: ontkenning + οίδα (24,36.42; 25,13; vgl. 24,43); γυνώσκω 

(24,39.50); δοκέω (24,44); προσδοθώ (24,50) en ήμερα + ωρα (24,36.42-44.50; 

25,13). Met dit thema correspondeert de oproep tot alert zijn (γρηγορέω: 24, 

42; 25,13; vgl. ετουμος γύνομαυ in 24,44). Men zou deze oproep kunnen karak

teriseren met de vaak gebruikte term "waakzaamheidsparenese". Ook een aantal 

adjectieven functioneren binnen deze oproep, nl. ετουμοί, (24,44; 25,10) en 

φρόνυμος/μωρός (24,45; 25,2-9). 

Het thena van "de komende Mensenzoon ?ls streng rechter" treft men aan in 

Mt 24,45-25,30. In 25,24 en 26 wordt deze thematiek uitdrukkelijk geformuleerd 

in termen van "wel wetefi". Ook dit thema wordt als motief voor de praxis ge

bruikt. Het correspondeert met de oproep tot actief zijn (πουε'ω: 24,46). Dit 

appèl, dat meestal wordt aangeduid met de term "oordeelsparenese", is herken

baar aan het gegeven van twee groepen, die een bepaalde verantwoordelijkheid 

dragen tijdens de langdurige afwezigheid van een heer (vgl. χρονίζω in 24,48; 

25,5 en μετά πολύν χρόνον in 25,19). De volgende adjectieven, steeds binair 
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met elkaar verbonden, karakteriseren het handelen van Ö O Ö X O L met het oog op 

het strenge oordeel door hun heer: πυστός (24,45; 25,21.23), αγαθός (25,21. 

2 3 ) , κακός (24,48), πονηρός (25,26), οκνηρός (25,26) en αχρείος (25,30). 

Een opvallend gegeven binnen de oproep tot alert zijn is het γρηγορεϋτε 

оЗ Зги ούκ οϊδατε... in 24,42 dat terugkeert in 25,13 (vgl. ook 24,50) en het 

karakter heeft van een refrein (X). Ook binnen de oproep tot actief zijn is 

een dergelijk refrein te vinden ( Y ) , nl . έκεϊ: εσταυ ό χλαυθμδς иаь ό Βρυγμος 

τών οδόντων (24,51; 25,30). Door de herhaling van deze refreinen wordt 24,36-

25,30 tot een literaire eenheid met de structuur Χ Υ Χ Y. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat zich in sectie 2 een verschuiving 

voordoet van de oproep tot alert zijn naar de oproep tot actief zijn. Binnen 

deze verschuiving zijn drie fasen te onderscheiden. In Mt 24,42-44 is de aan

dacht alleen gericht op de oproep tot alert zijn en het daarmee corresponde

rende motief van het niet weten van dag en uur. In Ut 25,14-30 gaat het alleen 

over het actief zijn in verband met het weten dat de rechter streng is. Een 

samengaan van beide vormen van parenese zien we in Mt 24,45-25,13, waarin zo

wel het alert zijn op grond van het niet weten van dag en uur als het handelen 

in verband met het strenge oordeel een rol spelen. Binnen dit samengaan vol

trekt zich de overgang van waakzaamheidsparenese naar oordeelsparenese. 

Visueel kan de indeling van de Eschatologische Rede van flatteus in drie 

secties als volgt worden weergegeven. 

VISIE 

t komen van 
Mensenzoon 

s scheiding 

De huidige ι 
nood van ι 
anderen ι 

24,4b 24,36 24,45 25,13 25,31 25,46 

sectie 1 sectie 2 sectie 3 
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zoon als ver
schijning 
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sprokenen 

HOUDING 

Alert zijn op grond 
van het niet weten 
van dag en uur 

Χ ν X 

Actief ziin omdat de 
rechter streng zal 
zijn j 

¡4c 
¡de 
lal 



Deze visualisering kan misverstanden oproepen. De driedeling van Mt 24,4b-

25,46 is niet zoiets als een triptiek. De voorstellingswijze hierboven kan 

een gelijktijdigheid suggereren die Mt 24,4b-25,46 als tekst mist. Voor 

een geschreven of (voor)gelezen tekst is immers juist het temporeel na el

kaar van de opeenvolgende woorden, verzen en passages een wezenlijk aspect. 

Het bovenstaande overzicht bedoelt uitdrukkelijk het dynamische taalproces 

in de Eschatologische Rede aan te geven. Uit de visualisering mag niet 

worden afgeleid, dat het zowel bij de openingsvisie en de slotvisie als bij 

het appèl tot alert zijn en het appèl tot actief zijn gaat om twee evenwaar

dige visies en twee evenwaardige vormen van parenese. Het ligt inmers gezien 

de beweging in de Eschatologische Rede veel meer voor de hand, dat de hoofd

aandacht in de redevoering valt op de laatste vorm van parenese en op de 

slotvisie, waarin de spanningsboog een laatste climax bereikt en dan tot 

rust kont. 

Paragraaf 5: Overzicht van de iiteraare structuur 

In deze paragraaf geven we een overzicht van de literaire structuur van 

de Eschatologische Rede. In de volgende paragraaf zullen we een verantwoording 

bieden van de structurering binnen de secties. 

24,3-4a: 

Inleiding op de Eschatologische Rede met de leerlingenvraag: πότε ταϋτα 

εσταυ naZ TU' τδ σημευον της σης παρουσύας nal συντελευ'ας τοϋ αί,ωνος; 

Sectie 1 

24,4b-35: 

Een apocalyptische visie, waarin het komen van de Mensenzoon wordt 

voorgesteld als verschijning van Jezus. 

1. De noodsituatie die aan το' τε'λος voorafgaat (24,4b-28). 

1.1. ferste fase: άρχη ώδύνων (24,4b-8). 

άλλ' οϋπω έστου τδ τέλος (24,6d). 

Α. πλανάω (24,4.5). 

1.2. Tweede fase: θλίψι,ς (24,9-28). 

лаі το'τε ηξευ τδ τέλος (24,14b). 

1.2.1. Beschrijving van de θλϋψι,ς (24,9-14). 

С. θλίψης (24,9) 

Л. πλανάω (24,11). 
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1 2.2. Waarschuwingen voor die situatie (24,15-28) 

Β. θλΓψις V-cyáXr) (24,21) 

Λ. πλανάω (24,24) door middel van 
ariMtta μεγάλα (pseudoparousie) 

2. то τέλος: de konst van de Mensenzoon als verschijning van Jezus 

(24,29-31). 

Ευθέως δε μετά την θλμψιν των ημερών έχεύνων (24,29). 

Β. μετά την θλϋψυν (24,29). 

Α. σημεϋον του υίου του άνθρωπου (24,30). 

3. De zekerheid van de nabije ιε'λος (24,32-35). 

Sectie 2 

24,36-25,30 

Welke houding veronderstelt het komen van de Mensenzoon? In deze sec

tie vindt een geleidelijke verschuiving plaats van het niet weten van 

dag en uur van het komen van de Mensenzoon naar het weten dat de ko

mende Mensenzoon een strenge rechter is. 

1. De motieven voor de houding: wat we van het komen van de Mensenzoon 

v/eten en met weten (24,36-41). 

C. Uitspraak over het met weten van dag en uur, toegelicht aan de 

hand van een vergelijking met de dagen van Noach (24,36-39). 

D. Uitspraak over de komende scheiding (24,40-41). 

2. De houding van alert zijn (γρηγορε'ω) en actief zijn (ποιχω)(24,42-

25,30). 

2.1. Over huisheer en dief (24,42-44). 

E. Oproep tot de houding van alert zijn: 

- γρηγορέω = έτοιμος γύνομαι^ (vgl. VSS 42 en 44); 

- dag (vs 42) en uur (vs 44) zijn onbekend; 

- refrein Χ: 

γρηγορεΰτε ουν οτμ ούχ ομδατε... (vs 42). 

2.2. Over een wijze, trouwe knecht en een slechte knecht (24,45-51). 

E. Oproep tot de houding van alert zijn: 

- φρο'ν μος (VS 45) ; 

- dag en uur zijn onbekend (vs 50). 

Γ. Oproep tot de houding van aktief zijn: 

- loon en straf (vss 47 en 51); 

- I-LO-IOC, boi Xos-iirtxòq δούλος tegenover χΰρι ος (VSS 4 5 . 4 8 ) , 

- χρονύζίL μςυ с xúpooc (vs 4 8 ) ; 
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- refrein Y: íncZ Εσται, ö χλαυθμος xaC ö βρυγμδς των 

οδόντων (VS 51). 

2.3. Over wijze en dwaze meisjes (25,1-13). 

E. Oproep tot de houding van alert zijn: 

- φρόνυμου = ετοι,μοι, (vs 10); 

- daçi en uur zijn onbekend (vs 13); 

- refrein X: 

γρηγορείτε oöv δτυ оои ο'δατε... (VS 13). 

F.'Oproep tot de houding van aktief zijn: 

- loon en straf (vss lOvv); 

- παρθένου φρόνιμοι, - παρθένου μωραυ tegenover χύρυος 

(νυμφόος) (vss Ivv); 

- χρονίζοντος δε του νυμφύου (VS 5). 

2.4. Over trouwe, goede knechten en een luie, slechte knecht (25, 

14-30). 

F. Oproep tot houding van aktief zijn: 

- loon en straf (vss 21.23.26-30); 

- πυστδς δοΟλος - όχνηρός δούλος tegenover κύρυος (vss 

14vv); 

- μετά δε πολύν χρόνον έρχεται, ò χυρι,ος (vs 19) ; 

- refrein Υ: еисС εσται. ό χλαυθμος καί ò Βρυγμδς των 

οδόντων (vs 30). 

Sectie 3 

25,31-46: 

Een slotvisie, waarin het komen van de Mensenzoon wordt voorgesteld 

als scheiding. 

1. Het komen van de Hensenzoon als scheiding van alle volken in twee 

groepen (vss 31-33). 

2. De rechtspraak over deze twee groepen, die gesteld is in de directe 

rede (vss 34-45). 

2.1. De rechtspraak over de gezegenden (vss 34-40): 

- het vonnis (vs 34); 

- de notivering van het vonnis (vss 35-36); 

- de vraag om toelichting (vss 37-39); 

- het identificatiebeginsel (vs 45). 

2.2. Üe rechtspraak over de vervloekten (vss 41-45): 

- het vonnis (vs 41); 
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- de motivering van het vonnis (vss 42-43); 

- de vraag om toelichting (vs 44); 

- het identificatiebeginsel (vs 45). 

3. Loon en straf (vs 46). 

Paragraaf 6: Verantwoording van de structurering binnen de secties 

Sectie 1 is te karakteriseren als een apocalyptische visie die culmineert 

in een beschrijving van het komen van de Mensenzoon, voorgesteld als verschij

ning. Als men Mt 24,40-35 vergelijkt met Mc 13,5b-31 en Lc 21,8b-33 kan men in 

Mt een groter aantal futura constateren (25 in Mc; 22 in Lc; 33 in Mt).(20) 

Het Sondergut in Mt 24,9-12.30a staat in het futurum en bevat geen enkele di

recte vermaning. Ook het surplus aan apocalyptische details (vgl. 24,29-31) en 

apocalyptische terminologie (vgl. 24,3.9-12.14b) geeft Mt 24,4b-35 meer het 

karakter van een apocalyptische beschrijving. Omdat βλέηττε in Mt niet als een 

structuurbepalend element functioneert, is het onjuist om sectie 1 in zijn 

geheel te karakteriseren als een eschatologische "Warn- und Mahnrede".(21) 

Als men de apocalyptische visie van Mt 24,4b-35 vergelijkt met de paral

leltekst in Mc, dan kan men constateren dat de eerstgenoemde passage een dui

delijker en meer expliciet verbonden geheel is. Op de eerste plaats zijn er 

meer redengevende (vgl. γάο in 24,5.6.24), aaneenschakelende (vgl. яаь in 24,7 

(2х). 10 (2х). 11 (2х). 12.30; τότε in 24,9.21 en иса' το'τε in 24,10.14.30) en 

hernemende partikels (vgl. οδν in 24,15.26). Vervolgens treft men in Mt drie

maal een samenvattend πάντα (...) тсш-га aan, en wel in 24,8 in verband met 

24,4b-7 en in 24,33.34 in verband 24,4b-28 (vgl. Mc 13,8.29.30 en Lc 21,31. 

32).(22) Verder draagt ook de herhaling van constante fenomenen ertoe bij, dat 

het accent valt op Mt 24,4b-41 als totaliteit (vgl. θλεψι,ς in 24,9.21.29; 

ηλαυάω in 24,4.5.11.24). Deze fenomenen vertonen een voortschrijdende beweging 

in de richting van een climax. θλί:
ν
ι,ς groeit uit tot θλυψι,ς μεγάλη. Het op

treden van de pseudofiguren en het effect daarvan (г^а аш) nemen steeds gro

tere vormen aan (vgl. 24,5.11.24). Hun optreden, dat tenslotte vergezeld gaat 

van οημεϊ,α μεγάλα иаь τε'ρατα en zelfs voor de εκλεκτού een bedreiging bete

kent, resulteert in een pseudoparousie (24,23-28), die scherp onderscheiden 

moet worden van n ̂ агооаь'а του υίο" TOO άνθρ^-ου (24,27) en van το σ^μεχον ίου 

υί,οϋ τοϋ άνΰ„(>.ο'; (2ΐ,3ϋ). Tenslotte waarborgen ook de tijdsaanduidinqen 

de eenheid van de eerste sectie (vgl. άλλ' οΰπω έστμν το τε'λος in verband met 

άρχη ¿,4'νων; καμ' το'τε ηζί μ το τε'λος in verband net de θλΓ,ώμς en ευθέως fir μετά 

τηυ -Λ/μψμν τί,ν ήμε^Γν έ^μ'^ν ІП verband riet το τέλος). 
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Binnen deze literaire eenheid springt de formulering van Mt 24,29 in het 

oog. Geïsoleerd beschouwd geeft ευθέως δε reeds een scherpe cesuur aan (vgl. 

Mc 13,24). In het geheel van Mt 24,4b-35 waarin de totaliteit wordt benadrukt, 

wordt deze cesuur nog sprekender. Het gaat hier over de scheiding tussen wat 

aan het einde voorafgaat (24,4b-28) en het einde zelf (24,29-31). De vooraf

gaande noodsituatie wordt ingedeeld in twee fasen, die blijkens 24,6d en 14b 

niet als het einde beschouwd mogen worden. De eerste fase wordt aangeduid met 

άρχπ ώδ^υων (Mt 24,С) en de tweede net θλΐψι,ς (24,9). 

Een vergelijking van Mt 24,4b-8 met het sterk overeenkomende Mc 13,5b-8 

kan de ogen openen voor de eigen dynamiek van de tekst van Mt. Άρχη ώδιίνων 

ταΰτα in Mc 13,8d moet volgens Pesch niet geparafraseerd worden met "nur" 

maar met "schon".(23) Het voorafgaande is weliswaar het einde nog niet (Mc 13, 

7d), maar wel reeds het begin van de weeën (Mc 13,8d). In Mt ligt de situatie 

belangrijk anders. De vertaalmogelijkheid "nur" is in Mt zonder meer gegeven 

( v g l . δέ i n 2 4 , 3 ) . Άρχη ώδύνωυ ÍS ІП f i t p r a k t i s c h SVnonien r e t άλλ' οϋιιω 

έστυν το τέλος.(24) Ook het vervolg bevestigt het nuanceverschil tussen Mc en 

lit net betrokking tot de άρχη ώδόνων. Па de opmerking dat de genoemde zaken 

reeds het begin van de weeën vormen (Mc 13,8) is een vermaning op zijn plaats 

(Mc 13,9), terwijl na een "dit alles is pas het begin van de weeën" (Mt 24,8) 

een voortgaande beschrijving meer geëigend is (Mt 24,9vv). Het is niet waar

schijnlijk dat ώδυ'νων beschouwd moet worden als een genitivus epexegeticus. 

Immers, wat in het verdere verloop van de redevoering ter sprake komt (θλϋψΐΛ, 

toenemende ongerechtigheid) wordt in het algemeen tot de ¿δύνες gerekend.(25) 

Men kan zich bovendien afvragen of men het beeld van "de weeën" niet krachte

loos maakt, wanneer men tussen "de weeën" en de geboorte van de nieuwe tijd 

andere zaken gaat invoegen. 

De beschrijving van de tweede fase, de θλεψυς (24,9-28), bestaat uit twee 

gedeelten: 24,9-14 en 15-28. Het eerste gedeelte heeft een louter beschrijvend 

karakter en is gesteld in het futurum. Het tweede gedeelte wordt gekenmerkt 

door imperatieve vormen. Na de beschrijving van de θλΐνι-ς in 24,9-14 wordt in 

24,15-28 die noodsituatie versterkt hernomen (vgl. οΰν in 24,15; θλϋψυς μεγάλη 

in 24,21; πλανάω in 24,24) met aandacht voor de handelingen die voor de toe-

gesprokenen in die situatie van belang zijn. 

Mt 24,29-31 wordt tot een duidelijke eenheid door de scherpe cesuur in 

24,29, het uitsluitend beschrijvend karakter van de passage, het vijfmaal her

haalde ούρανο'ς (vgl. Mc 13,24-27: drie keer; Lc 21,25-28: een keer) en de 

duidelijke overgang in 24,32 (δε na zesmaal xat en t
1
.'eeraal χαί IÓ-IL). Tegen

over αρχή in vs ü zou nen hier kunnen spreken van το τέλος. Met nadruk wordt in 
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de vss 6 en 14 gezegd, dat fase 1 en 2 niet net το τέλος vereenzelvigd moeten 

worden. Pas na de voltooiing van de universele verkondiging van het evangelie 

en μετά την θλΐψι,ν is sprake van het verschijnen van het teken van de Mensen

zoon en zijn parousie. 

Mt 24,32-35 is herkenbaar als eenheid door een herhaling van dezelfde 

woorden: 

VS 32: όταν - γενηταυ - γι,νώσχετε ότι, έγγυς 

VS 33: ΰμεϋς - πάντα ταύτα - δταν - γυνώσχετε OTL έγγυς 

VS 34: ύμΰν - πάντα ταϋτα - γενηται, - παρέλθΓ: - ού μη 

VS 35: παρελεύσεται, - οΰ μη 

παρέλθωσι,ν 

Het afsluitend karakter van deze verzen kont tot uitdrukking in het tweemaal 

herhaalde πάντα ταύτα. Ook het duidelijk poneren van de redenaar in de vss 34 

en 35 geeft deze verzen afsluitende kwaliteit, te meer daar in 24,36vv het di

recte "ik-jullie-taalgebruik" praktisch afwezig is (vgl. Mc 13,32-37). In deze 

eenheid wordt de nabijheid van το τε'λος vergeleken met de nabijheid van το 

θέρος. Oit is een woordspeling, zowel op grond van klankovereenkomst als op 

grond van het feit dat beide begrippen inhoudelijk met elkaar verwant zijn. De 

conclusie van sectie 1 is de zekerheid van de nabijheid van το τέλος. 

In de tweede sectie van de Eschatologische Rede gaat het om de vraag, 

v/elke houding het komen van de Mensenzoon veronderstelt. Matteüs heeft ook 

hier een doorv/erkte eenheid tot stand gebracht, waarvan de onderdelen stevig 

met elkaar verbonden zijn. De verschillende bindelementen staan in het over

zicht kort aangeduid. 

Mt 24,36-41 noet als een eenheid worden opgevat, waarin de motieven naar 

voren komen voor de houding waartoe 24,42-25,30 oproept. Het thema van het 

niet weten van dag en uur van het komen van de Mensenzoon doet zich voor het 

eerst voor in de uitspraak van 24,36. Die tijd te kennen is geen mens gegeven 

en voorbehouden aan de Vader. Men zou hier kunnen denken aan een objectief 

niet weten. Deze uitspraak wordt echter via γάρ (24,37.38) verbonden met een 

vergelijking met de dagen van Noach (Mt 24,37-39; vgl. Mc 13,32vv; Lc 17,26-

27) en zo nader gespecificeerd. Het tertium comparationis wordt gevormd door 

het ontbreken van enige VOOrkenr\iS (έν ταυς ήμέραι,ς προ...ούΜ έγνωσαν). Hier 

verschijnt het niet weten niet als objectief en noodzakelijk, maar als moge

lijk. Het niet weten blijkt straf op te roepen (καί ίρεν απαντάς) en wekt de 

suggestie van schuld (vgl. 24,49-51). In de vergelijking van de vss 37-39 

heeft Matteüs het komen van de Mensenzoon twee keer verwoord met de termen ή 
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παρουσία του υίοϋ τοϋ ανθρώπου. Deze situatie van de παρουσυ'α is door middel 

van ia-ie (vs 40) verbonden met de vss 40-41, waarin tv/ее voorbeelden van situ

aties uit het leven van alledag worden opqeroepen om te verduidelijken, dat 

het komen van de Hensenzoon een scheiding inhoudt. Deze scheiding wordt in 

deze verzen nog niet inhoudelijk bepaald, maar vormt een voorbereiding op Mt 

24,4Ь v/aarin het criterium van de scheiding wordt uitgewerkt. 

In 24,42 begint de eigenlijke parenese met een oiüv-pareneticum en een im-

perativus. Door ό κΰρυος ύυών (vs 42) en маі ύμείς (vs 44) wordt de parene-

tische bedoeling van de tekst versterkt. Anders dan in vs 36 en vs 39 is in Mt 

24,42-44 een verdichting te constateren van werkwoorden met betrekking tot 

het (niet) weten in de tweede persoon meervoud. 

Mt 24,42-44 is als eenheid te beschouwen op grond van de sterke parallel

lie van vs 42 en vs 44. Vs 42a is interpreterend parallel met vs 44a (γρηγο-

prüTc = γύνρσθε £τουμο'). Vs 42b is aanvullend parallel met vs 44b (ημίωρα in 

vs 42; üpa in vs 44; vgl. Mt 24,36.50; 25,13) en vs 42c is identificerend pa

rallel met vs 44c (6 χύρυος ύμων = ό υιός τοϋ ανθρώπου). De eenheid van 24,42-

44 blijkt verder uit de constante ερχευαυ die we niet alleen aantreffen in de 

vss 42 en 44, maar ook in het beeld van vs 43. Tenslotte is ook de band tussen 

vs 42 en vs 43 in het oog springend: de gelijkenis herneemt - behalve "pxc-au 

- nog twee werkwoorden van vs 42 (vgl. оть...тібги en ¿γρηγο'ρησεν αν). Een 

contra-indicatie voor de eenheid van 24,42-44 zou men kunnen ontlenen aan de 

veronderstelling, dat 6F in vs 43 een cesuur aanbrengende functie heeft binnen 

de mesostructuur van de Eschatologische Rede (vgl. de functie van 6F in 24,3. 

29.32.36 en 25,31). Meer gewettigd echter lijkt de veronderstelling dat dit 

ór functioneert binnen de mikro-eenheid van 24,42-44. Immers, tegenover het 

niet weten in de vss 42 en 44 staat het affirmatieve уі иоиетг van vs 43, dat 

gelezen kan worden als een indicativus. Λέ functioneert dan binnen deze tegen

stelling en de eenheid van vs 42-44 wordt er niet door verstoord. 

Mt 24,42-44 is op twee manieren zowel met de contextus antecedens als met 

de contextus consequens verbonden. Het driemaal herhaalde срхітаь staat niet 

alleen in verband met ιαρουσόα in de vss 37 em 39, maar functioneert ook bin

nen het geheel van de rede, waarin dit woord als eenheidbrengende factor werk

zaam is. Ook door de thematiek van het niet weten is deze eenheid zowel met 

het voorafgaande (Mt 24,36.39) als net het volgende (24,50; 25,13) verbonden. 

Deze twee elementen kwamen reeds ter sprake in het kader van de eenheid van de 

Eschatologische Rede in het algemeen en van de tweede sectie in het bijzonder. 

Bij het beantwoorden van de vraag of de band van 24,42-44 met het voorafgaande 

sterker is dan die met het volgende spelen de volgende overwegingen een rol: 
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a) ουν (vs 42) wijst terug naar het voorafgaande. 

b) Het gegeven van de "scheiding" in de contextus antecedens (24,40-41) speelt 

in de vss 42-44 geen rol; evenmin zijn er contactpunten tussen de vss 42-44 

en de wijze waarop in de contextus consequens dit element inhoudelijk be

paald wordt (24,45vv). 

c) χυρύος (vs 42) treffen we ook aan in 24,45-51 en 25,14-30 waar het gaat 

over xupúos in verband met δούλου. 

d) In de vss 42-44 komt voor het eerst de oproep tot alert zijn ter sprake aan 

de hand van γρηγορεϋτε van vs 42 dat opnieuw opgeroepen wordt in 25,13 en 

ετουμος dat ook te vinden is in 25,10. 

Zou men op grond van a) en b) geneigd zijn de vss 42-44 eerder te verbinden 

met het voorafgaande dan met het volgende, de overwegingen c) en d) wijzen in 

de ongekeerde richting. Dat v/e kiezen voor de laatste mogelijkheid, heeft te 

maken net het gegeven dat zich in 24,42-25,30 een verschuiving voordoet van de 

oproep tot alert zijn naar de oproep tot aktief zijn (zie het overzicht). 

De slotscène van de Eschatologische Rede (25,31-46) is een eigen eenheid 

die van het voorafgaande onderscheiden is, doordat 6έ in vs 31 een cesuur aan

geeft, een refrein hier ontbreekt en doordat in deze passage het futurum een 

grote rol speelt, terwijl in het voorafgaande het praeteritum gebruikt is. 
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HOOFDSTUK II: TRADITIE EN REDACTIE IN Mt 25,31-46 

In het sluitstuk van de Eschatologische Rede (Mt 25,31-46) wordt het ko

men van de Mensenzoon voorgesteld als een scheiding van alle volken in twee 

groepen, die ieder afzonderlijk geoordeeld worden. Deze beschrijving van het 

komende oordeel behoort tot het Sondergut van het Mt-evangelie; een duidelijke 

parallel van deze passage is in Mc en Lc niet te vinden. Het is dan ook niet 

eenvoudig om het redactionele gehalte van deze tekst te bepalen. In paragraaf 

1 geven we de verschillende standpunten weer ten aanzien van de herkomst van 

Mt 25,31-46, die in de recente literatuur naar voren komen. In de tweede para

graaf analyseren we het vocabulaire en de theologische motieven van Mt 25,31-

46 om een duidelijk beeld te krijgen van de verhouding tussen traditie en re

dactie in deze passage. In de derde paragraaf vergelijken we het traditie

materiaal en de traditionele voorstellingen die zich in Mt 25,31-46 voordoen, 

met parallellen in het ОТ, de rest van het NT en de intertestamentaire lite

ratuur. We besluiten dit hoofdstuk met een samenvatting van de voornaamste 

conclusies (paragraaf 4). 

Met de substantiva "traditie" en "traditie-materiaal" doelen we in het 

navolgende op een tekstgegeven dat aan Matteüs als reeds bestaand is overge

leverd. Het adjectivum "traditioneel" gebruiken we als synoniem van "gang

baar" of "gebruikelijk"; we reserveren deze term voor die gevallen waarin 

thema's of voorstellingen aan de orde zijn. Met het substantivum "redactie" 

of het adjectivum "redactioneel" duiden we een tekstelement aan dat beschouwd 

moet worden als een indicatie dat het besproken tekstgedeelte van de hand van 

Matteüs is. 

Paragraaf 1: Mt 25,31-46 in de exegetische literatuur 

Op de vraag naar de herkomst van Mt 25,31-46 worden in de exegetische 

literatuur verschillende antwoorden gegeven. Binnen de voorgestelde oplossin

gen zijn drie hoofdlijnen te onderkennen: 

- Mt 25,31-46 is een oorspronkelijke eenheid die rechtstreeks teruggaat op 

Jezus; 

- de Vorlage van deze passage stamt uit het Jodendom; 

- deze tekst is voor een belangrijk gedeelte of in zijn geheel geformuleerd 

door Matteüs. 

De eerstgenoemde opvatting treffen we aan bij Manson. Hij bevestigt de 

authenticiteit van Mt 25,31-46 op grond van de overweging, dat deze passage 
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een aantal elementen bevat die zo origineel zijn, dat ze aan Jezus zelf moeten 

worden toegeschreven.(1) Een nadere omschrijving van deze elementen blijft 

achterwege, zodat dit standpunt niet vrij te pleiten is van een zeker subjec

tivisme. Ook Jeremías (2), Preiss (3), Mitton (4), Turner (5), Bligh (6) en 

Hülsbusch (7) beluisteren in dit stuk als geheel de "ipsissima vox Jesu". 

Descamps (8) trekt de oorspronkelijke eenheid van dit stuk in twijfel: hij 

meent dat de directe rede in vss 35-40.42-45 en de rest van de passage oor

spronkelijk los van elkaar bestaan hebben. Niettemin houdt ook hij rekening 

met de mogelijkheid, dat beide stukken teruggaan op Jezus. 

Dat Mt 25,31-46 stamt uit het Jodendom, is verdedigd door Bultmann.(9) 

Voor de ethiek in vss 35-39.41-44 zijn tal van joodse parallellen aanwijsbaar. 

(10) Βασυλευς in vs 40 had oorspronkelijk betrekking op God. De vervanging van 

God als rechter door Jezus komt op rekening van de christelijke gemeente, die 

de figuur van de Mensenzoon (vs 31) heeft geïntroduceerd. 

De formgeschichtliche benadering van deze tekst door Bultmann wordt in 

meer recente literatuur als inadequaat beschouwd, omdat hij abstraheert van de 

rest van het Mt-evangelie. "The isolation of XXV: 31-46 as an independent 

saying is the most glaring mistake of the traditional exegesis of this passage 

..„ In this instance, form and source criticism have been too hastily applied 

to a passage which does not readily yield to them".(11) Zodoende bleef deze 

passage "an Everest of synoptic criticism".(12) 

Een belangrijke wending in het onderzoek van Mt 25,31-46 is ingeluid door 

een studie van Robinson.(13) Hij stelt, dat deze pericoop een combinatie is 

van traditie-materiaal met elementen die wijzen op de hand van Matteüs. Tot 

het traditie-materiaal behoren de parabel in vss 32bc-33 en de directe rede in 

vss 35-40.42-45. Het ethisch onderricht van deze laatste verzen bevat volgens 

Robinson de "ipsissima vox Jesu". De authenticiteit van dit gedeelte wordt 

gewaarborgd door het feit dat deze verzen vergelijkbaar zijn met drie andere 

series logia, waarvan er twee zowel in de Mc-traditie als in Q voorkomen: 

- Mt 18,5//Mc 9,37//Lc 9,48; Mt 10,40//Lc 10,16; 

- Mc 8,38//Lc 9,26; Mt 10,32v//Lc 12,8v; 

- Mt 10,42//Mc 9,41. 

De parabel schrijft hij toe aan een speciale bron, waaraan Matteüs ook de pa

rabel van het onkruid en de tarwe (13,24-30) en die van het visnet (13,47-48) 

ontleend zou hebben. Het aandeel van Matteüs bestaat dan hierin, dat hij deze 

parabel voorzien heeft van een allegorische toepassing op het oordeel (vss 34. 

41.46). Hierbinnen krijgt ook het ethisch traditie-materiaal een plaats: het 

functioneert als de basis waarop het oordeel berust. Matteüs heeft dit geheel 
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voorzien van een inleiding (vs 31), die gaat over het komen van de Mensenzoon 

en waartoe Mc 8,38 een aanzet leverde. 

De studie van Robinson heeft zowel bijval als kritiek ontmoet. In grote 

lijnen is de juistheid van zijn analyse bevestigd door Maddox (14), Legasse 

(15), Christian (16) en -met de nodige reserves- ook door Winandy (17). De 

kritiek van Turner (18) heeft vooral betrekking op de opvatting van Robinson 

over de omvang van het gebruikte traditie-materiaal en van de redactionele 

elementen in Mt 25,31-46: aan het traditie-materiaal kent Robinson een te 

kleine en aan het aandeel van Matteüs een te grote plaats toe. Turner acht de 

reductie van het traditie-materiaal tot de parabel in vss 32bc-33 en de di

recte rede in vss 35-40.42-45 onaanvaardbaar. De directe rede kan immers niet 

bestaan hebben los van de inleidende zinnen die hiermee verbonden zijn. 

Anderzijds is het aandeel van Matteüs niet zo groot, dat aan hem de construc

tie kan worden toegeschreven van deze passage vanuit het door Robinson aange

geven traditie-materiaal. Turner beschouwt alleen vs 46 als een toevoeging van 

Matteüs: dit vers gaat over het uiteindelijk lot van de beide groepen en leidt 

zo de aandacht af van het centrale motief nl. de criteria van het oordeel. 

Ten aanzien van vss 31-45 spreekt Turner van "the authorship of Jesus". 

De tegenpool van deze gedachtengang treffen we aan bij Haufe (19) en Cope 

(20). Zij beschouwen Mt 25,31-46 in zijn geheel als een constructie van Mat

teüs. Ook Ingelaere neemt aan, "que l'ensemble de la përicope a été pour le 

moins largement retouché".(21) 

De analyse van Broer neemt een tussenpositie in tussen deze twee uiters

ten.(22) Hij komt tot het volgende resultaat. Redactioneel zijn vss 31-32a en 

de elementen του πατρός μου (VS 34), των αδελφών μου (vs 40), τδ πυρ τδ 

càaivLOV (VS 41), άμην λέγω ύμίν (vss 40.45), οι, биисаои (vss 37.4b) en т<5тс dat 

zes keer in deze passage voorkomt. Als traditie-materiaal gelden vss 32bc-33, 

het vonnis in vss 34.41 en de dialoog die daarop aansluit (vss 35-40.42-45). 

Broer ziet dit traditie-materiaal als een oorspronkelijke eenheid; het hoeft 

dus niet -met Robinson- aan twee verschillende bronnen te worden toegeschre

ven. Ook gaat dit materiaal niet terug op het Jodendom (zoals Bultmann meent), 

omdat joodse parallellen van de solidariteit van de rechter met de noodlij

denden (vss 40.45) ontbreken. Op grond van deze overwegingen schrijft Broer 

de door hem gereconstrueerde Vorlage van Mt 25,31-46 toe aan Jezus. 

Lambrecht distancieert zich van de "te radicale positie" van Robinson en 

Legasse en sluit zich aan bij de zienswijze van Broer.(23) Naar zijn idee 

vormt vs 34 de voortzetting van de parabel in vss 32c-33 en de verbindings

schakel tussen vss 32C-33 en vss 35-37. Ook de conclusie die Vadakumpadan 
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trekt uit zijn onderzoek van het vocabulaire van Mt 25,31-46 komen sterk over

een met de thesis van Broer.(24) Volgens Vadakumpadan heeft Matteüs vss 31-32a 

geformuleerd om zo de opname in de huidige context van het traditie-materiaal 

dat we aantreffen in vss 32b-46 mogelijk te maken. Hij schrijft dit traditie

materiaal toe aan Jezus; wel signaleert ook hij een aantal tekstgegevens die 

erop wijzen, dat Matteüs zijn Vorlage enigszins bewerkt heeft.(25) 

We besluiten dit overzicht met de vermelding van een studie over Mt 25, 

31-46 van Wilckens.(26) Ook hij geeft een bevestigend antwoord op de vraag: 

"1st die Perikope in ihrer mutmasslich ältesten Uberiieferungsgestalt im Munde 

des historischen Jesus denkbar?".(27) Hij beschouwt Mt 25,31-46 -afgezien van 

vs 31 en enkele elementen in vss 34.41.46 die wijzen op de hand van Matteüs-

als traditie-materiaal dat stamt uit de palestijnse gemeente. Βασολεός in vss 

34.40 had oorspronkelijk betrekking op God. Het idee dat God de werken van 

barmhartigheid ten opzichte van de noodlijdenden op zichzelf betrekt (vss 40. 

45), heeft parallellen in de rabbijnse literatuur.(28) Toch is het traditie

materiaal dat Matteüs in 25,31-46 benut heeft, niet afkomstig uit het Joden

dom. De joodse teksten immers waarin God functioneert als het voorbeeld voor 

de rechtvaardigen, vertonen een fundamenteel verschilpunt met de Vorlage van 

Mt 25,31-46 waarin God zich identificeert met de noodlijdenden en hen in vs 40 

bestempelt als zijn broeders. Dit laatste nu wijst er volgens Wilckens op, dat 

de oervorm van onze pericoop teruggaat op de prediking van Jezus. 

Dit overzicht van de verschillende standpunten ten aanzien van de her

komst van Mt 25,31-46 stelt ons voor twee vragen, waarop nog geen bevredigend 

antwoord is gegeven: 

- Gewezen is op het opvallende verschijnsel, dat de figuur van de rechter in 

vs 31 wordt aangeduid als ò υί,οε τοΏ άνθρωπου en in vss 34.40 als ô 

βασι.λε\5ς. Hierbij komt nog, dat de twee groepen die geoordeeld worden zich 

tot hem richten met de aanspreektitel κύρι,ε (vss 37.44). De vraag stelt 

zich, of deze verscheidenheid een zodanige spanning oproept, dat hieraan een 

indicatie te ontlenen is tegen de eenheid van Mt 25,31-46. 

- Ondanks het vele onderzoek is nog geen duidelijk beeld ontstaan van de ver

houding tussen traditie-materiaal en redactionele elementen in Mt 25,31-46. 

Het aandeel van Matteüs en de omvang van het door hem gebruikte traditie

materiaal (c.q. traditionele voorstellingen) moet door een analyse van het 

vocabulaire en de theologische motieven van Mt 25,31-46 verder verhelderd 

worden. 

In de volgende paragraaf zal op deze twee vragen een antwoord gegeven worden. 
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Paragraaf 2: Analyse van het vocabulaire en de theologische motieven van Mt 

25,31-46 

In deze paragraaf analyseren we het vocabulaire en de theologische motieven 

van Mt 25,31-46 om een duidelijk beeld te krijgen van de verhouding tussen 

traditie en redactie in deze passage. Achtereenvolgens bespreken we vs 31, vss 

32-33, vs 34, vss 35-36, vss 37-39, vs 40, vss 41-45 en vs 46. 

2.1. Mt 25,31 

Mt 25,31 begint met'een bijzin, die wordt ingeleid door όταν. Of we hier 

te maken hebben met een taalkundig verschijnsel dat wijst op de hand van Mat-

teüs, is onzeker. In 15,2 en 21,40 gebruikt Matteüs een όταν -bijzin in af

wijking van zijn Vorlage; het omgekeerde doet zich voor in 16,27 en 24,6 waar 

hij een dergelijke bijzin aantreft in zijn Vorlage, maar deze vervangt door 

een hoofdzin. Het correlatief gebruikte τότε \n de combinatie όταν ..., TÓTC 

is niet karakteristiek voor Matteüs. Elders in de synoptische evangelies komt 

deze verbinding alleen nog voor in Mc 13,14 parr; Mc 2,20 parr {nat tóxr) en 

in Lc 14,10. Anders is het gesteld met het zelfstandig gebruik van τότε dat 

duidelijk wijst op de hand van Matteüs. Dit voorkeurswoord van Matteüs komt in 

onze passage buiten vs 31 nog vijf keer voor; in al deze gevallen is τότε ver

bonden met een futurum. Dit verschijnsel doet zich in Mt negentien keer voor, 

in Mc vier keer en in Lc vijf keer. In het merendeel van deze gevallen gaat 

het om eschatologisch materiaal.(29) 

Όταν in Mt 25,31 herneemt de thematiek van het komen van de Mensenzoon, 

die -zoals we zagen- binnen de Eschatologische Rede als een eenheidbrengende 

factor functioneert. Dit komen, dat in de eerste sectie van de rede wordt 

voorgesteld als een verschijning, wordt in de derde sectie beschreven als een 

rechtszitting die uitloopt op een scheiding. De vraag stelt zich, of deze 

voorstelling van de Mensenzoon een indicatie is voor redactie. Welnu, in de 

synoptische evangelies komt de Mensenzoon in verschillende teksten voor als 

een eschatologische figuur.(30) In deze betekenis treffen we 4 utos τοϋ 

άνθρωπου dertien keer aan in Mt, drie keer in Mc en elf keer in Lc(31): 
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Mc (//Mt/Lc): Q: Alleen in Mt: Alleen in Lc: 

Mc 8,38 parr Lc 12,8 Mt 10,23 Le 17,22 

13,26 parr (vgl. Mt 10,32) 13,41 18,8 

14,62 parr Mt 24,27 par 16,28 21,36 

24,37 par 19,28 

24,39 par (vgl. Lc 22,28-30) 

24,44 par 24,30a 

25,31 

In de wijze waarop de functie van de eschatologische Mensenzoon in dit tekst

materiaal beschreven wordt, zijn meerdere lijnen te onderkennen. De voornaam

ste teksten komen hier aan de orde. 

Mc 8,38 kan beschouwd worden als "nur die zweite, negative Helfte eines 

in der Spruchüberlieferung vollständiger gebotenen Logions"(32), dat we aan

treffen in Lc 12,8-9//Mt 10,32-33. In Q is sprake van de tegenstelling tussen 

heil en onheil op grond van de houding ten opzichte van Jezus. Misschien heeft 

Marcus dit logion verkort met het oog op de context, waarin het gaat over de 

consequenties van het volgen van Jezus (Mc 8,34-37). Het onderscheid tussen 

Jezus en de Mensenzoon doet zich zowel voor in Mc als in Q. Verder komt in 

beide versies naar voren, dat de Mensenzoon dezelfde houding zal aannemen ten 

opzichte van mensen als zij aannemen ten opzichte van Jezus. Deze houding 

wordt beschreven met de termen όμολογέω / (άτι)οφνίομαυ (Q) en έπαι,σχύνομαι, 

(Mc). Hoewel deze terminologie niet specifiek juridisch van kleur is, kan men 

de rol van de Mensenzoon toch in juridische termen weergeven. Immers, uit Lc 

12,8-9 blijkt, dat de toekomstige houding van de Mensenzoon afhankelijk is van 

de relatie die men hic et nunc heeft tot Jezus. Dat deze houding wel een rol 

speelt ten aanzien van het uiteindelijk oordeel, maar daar niet zonder meer 

mee samenvalt, wordt gesuggereerd door de vermelding van de hemelse instantie 

in Lc 12,8-9. De Mensenzoon is hier dus een pleitbezorger, die wel aanklaagt 

of voorspreekt, maar niet zelf optreedt als rechter (vgl. het onderscheid 

tussen άρνεομαυ en χρύυω in Hand 3,13-14). 

Ook in Mc 8,38 blijft het uiteindelijk oordeel in het vage. De versie van 

Mc is in vergelijking met het Q-logion uitgebreid met een bijzin, waarin het 

toekomstig gebeuren verbonden wordt met het komen van de Mensenzoon in de 

heerlijkheid van zijn Vader (vgl. Lc 9,26). Deze bijzin heeft Matteüs in 16, 

27 vervangen door een hoofdzin: bovendien heeft hij het accent verschoven 

doordat hij met een allusie op Ps LXX 61,13 (vgl. Prov 24,12 en Sir 16,14) de 

Mensenzoon voorstelt als rechter. Het oordeel van de Mensenzoon heeft betrek

king op de praxis en niet op de houding ten opzichte van Jezus en zijn woor-
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den (Mc). 

In Mc 13,24-27 komt het heilsaspect van het komen van de Mensenzoon tot 

uitdrukking in vs 27 waar sprake is van het verzamelen van de uitverkorenen. 

Er komt een omkeer in het lot van deze categorie. Dat hieraan een omwenteling 

in het lot van de tegenstanders van deze groep correspondeert, komt in Mc niet 

expliciet aan de orde. Het catastrofale karakter van het komen van de Mensen

zoon wordt hoogstens gesuggereerd door de gebruikte kosmische beelden. Het 

hoopvolle perspectief dat in Mc de boventoon voert, is ook te vinden in Mt 

24,29-31. Daarnaast komt in Mt ook het onheilsaspect van het komen van de 

Mensenzoon uitdrukkelijk aan'de orde in de redactionele invoeging van Mt 24, 

30ab, waarin sprake is van het weeklagen van alle volken der aarde als gevolg 

van het verschijnen van het teken van de Mensenzoon. Door deze invoeging 

krijgt het komen van de Mensenzoon het karakter van een vergelding; de keer

zijde van deze vergelding is, dat de Mensenzoon recht doet aan de uitverko

renen, die gered worden. 

In Mc 14,62 (//Mt 26,64; vgl. Le 22,69) treffen we een combinatie aan 

van een citaat uit Ps 110,1a en Dan 7,13; het komen van de Mensenzoon is hier 

verbonden met het zitten aan de rechterhand van de Macht. Voor de interpreta

tie dat hier gedoeld wordt op de rechterlijke functie van de Mensenzoon, 

biedt deze tekst geen aanwijzingen. Deze interpretatie kan ook niet beargu

menteerd worden met een verwijzing naar de tweede helft van het geciteerde 

psalmvers, omdat het subject van de daar beschreven vergelding God is en niet 

degene die aan zijn rechterhand gezeten is. 

In een viertal aan Q ontleende teksten hebben Mt en Lc de vermelding van 

de Mensenzoon met elkaar gemeen (Mt 24,27.37.39.44 par). Deze teksten geven 

weinig uitsluitsel over de functie van de Mensenzoon. In samenhang met de 

thematiek van het niet weten wordt er in Mt 24,37-39 op gewezen, dat de pa-

rousie van de Mensenzoon catastrofale gevolgen kan hebben. Bovendien wordt in 

vss 40-41 die via τότε (vs 40) met het voorafgaande verbonden zijn, verdui

delijkt, dat het komen van de Mensenzoon een scheiding inhoudt. 

Ook aan Mt 19,28 (//Le 22,28-30) ligt een Q-logion ten grondslag. Alleen 

in de versie van Mt wordt de Mensenzoon vermeld, die daar wordt voorgesteld 

als rechter van de eindtijd. Noch in Mt noch in Lc staat dit logion op zijn 

oorspronkelijke plaats. In Mt is 19,28 ad vocera ά^ολουθεω verbonden met de 

opmerking en de vraag van Petrus in 19,27. In Lc maakt deze uitspraak deel uit 

van het afscheidsgesprek na het avondmaal; 22,28-30 is in deze context geïn

tegreerd via 6Lr<TL,>niJL (vgl. Ίι,αθηχη in 22,20), de combinatie van 'σθιίω 

met πύνω (vgl. 22,16.18) en τρ.ίπεςα (vgl. 22,21). De versies van Mt en Lc 
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hebben slechts een beperkt aantal elementen met elkaar gemeen: in beide geval

len staat üpFts met nadruk voorop; zowel in Mt als in Lc treffen we een par

ticipium aan, dat gevolgd wordt door een pron. pers. 1 sing.; de positie van 

Mensenzoon (Mt) of Jezus (Lc) wordt vergeleken met die van de toegesprokenen; 

op het einde is de formulering in Mt (χαθησεσθε ...'Ισραήλ) nagenoeg 

gelijkluidend aan die in Lc.(33) Omdat de twee versies verder sterk van elkaar 

verschillen, is het moeilijk om enige zekerheid te verkrijgen omtrent de oor

spronkelijke vorm van dit logion. De tekst in Lc bevat enkele elementen die 

wijzen op de hand van de redactor. Dit geldt voor πευρασμιίε, καθώς en voor 

vs 30a waarin de participatie aan het koninkrijk van Jezus verstaan wordt als 

een eschatologische maaltijd.(34) Gezien deze gegevens kan men stellen, dat de 

verbinding van maaltijd houden en zitten op tronen niet oorspronkelijk is.(35) 

Deze verbinding ontbreekt in de versie van Mt. Hier is sprake van het zitten 

van de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid. De wending καθιίςω επί 

θρόνου δόξης komt niet voor in de LXX en is in het NT eigen aan Matteüs, 

die haar twee keer gebruikt in verband met de Mensenzoon (19,28; 25,31). Waar

schijnlijk is deze zinsnede in ons logion ingevoegd door Matteüs. Door deze 

invoeging wordt het accent verschoven: de leerlingen bekleden niet de functie 

van de rechter, maar zij delen in de rechterlijke macht van de Mensenzoon. 

Tenslotte bespreken we enkele teksten uit het Sondergut van Mt en Lc. 

Het komen van de Mensenzoon in Mt 10,23 staat in een context over rechtspraak 

(Mt 10,17vv). In de eschatologische toepassing van de parabel van de tarwe en 

het onkruid (Ut 13,40-43), die redactioneel is (36), komt de Mensenzoon ter 

sprake in verband met de toekomstige scheiding in twee groepen, die in deze 

passage wordt doorgevoerd door zijn engelen. De parabel van de weduwe en de 

rechter in Lc 18,1-8 sluit met een conclusie, waarin God naar voren komt als 

degene die recht doet aan zijn uitverkorenen. Hiervan is de rol van de Mensen

zoon duidelijk onderscheiden (vs 8). Hier staat tegenover, dat de Mensenzoon 

in Lc 21,36 wel de functie van rechter vervult. Dit blijkt uit de uitdrukking 

ΰστημυ "μπροσθεν τι,νος, die ook elders in verband met rechtspraak ge

bruikt wordt (Mt 27,11; vgl. LOTHUL επί τι,νος: Mc 13,9). 

Uit de bespreking van deze teksten blijkt, dat in Mt de tendens aanwezig 

is om de rechterlijke functie van de eschatologische Mensenzoon te accentue

ren. (37) Bovendien maakt Matteüs een onderscheid tussen de Mensenzoon als ie

mand die recht doet aan zijn uitverkorenen (Mt 24,29-31) en de Mensenzoon als 

iemand die recht spreekt over Israël (Mt 19,28) of over twee groepen die bij 

het oordeel van elkaar gescheiden worden (Mt 13,40-43; 25,31vv). Deze voor

stelling van Matteüs is onderscheiden van de hem voorgegeven traditie van Mc 
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en Q, waarin de Hensenzoon optreedt als pleitbezorger (Mc 8,38 // Le 9,26; 

Le 12,8) of waarin slechts het heilsaspect van het komen van de Hensenzoon 

geëxpliciteerd wordt (Mc 13,24-27). Het beeld van de functie van de Mensen

zoon in het Sondergut van Lc is weinig honogeen (vgl. Le 18,7-8 net Le 21,36). 

Ue sluiten ons onderzoek naar de wijze waarop de eschatologische Mensen

zoon in Mt wordt voorgesteld, af met een aantal teksten, waarin -evenals in Mt 

25,31- in verband met deze figuur sprake is van αγγέλου, δόξα en θρόνος 

δίξης. 

De verbinding van de'Mensenzoon met άγγελοι, treffen we behalve in Mt 

25,31 ook aan in Mt 13,41; 16,27 (vgl. Mc 8,38 en Lc 9,26); 24,31 (vgl. Mc 13, 

27) en in Lc 12,8-9. Opvallend is, dat in alle Mensenzoonteksten in Mt waarin 

engelen genoemd worden, deze door middel van αύτοϋ uitdrukkelijk met de Men

senzoon verbonden zijn. Zo wijst het tweevoudige, parallelle gebruik van 

αΰτοο in Ut 16,27 er op, dat de engelen hier horen bij de Mensenzoon. Dçze 

verandering ten aanzien van Mc 8,38 is niet toevallig, zoals blijkt uit het 

volgende vers waarin Matteüs Βασυλευα verbindt met de Mensenzoon (niet met 

God: Mc 9,1; vgl. Βασυλεΰα van de Mensenzoon in Mt 13,41). Ook in Mt 13,41 

en 24,31 wijst de verbinding van engelen met de Mensenzoon op redactie. In 

Mc en Lc (vgl. Le 9,26 en 12,8-9) zijn de engelen nooit rechtstreeks met de 

Mensenzoon verbonden. Ook in de intertestamentaire literatuur komt de verbin

ding van engelen met de Mensenzoon niet voor, hoewel daar vaak engelen optre

den in verband met het oordeel. (38) De combinatie van engelen met de Mensen

zoon bij zijn komst is vergelijkbaar met het ОТ, waar engelen het komen van 

God begeleiden (vgl. Zach 14,5 en Deut LXX 33,2). 

Δόξα (7/3/13) treffen we in Mt vijf keer en in Mc en Lc tweemaal aan in 

Mensenzoonteksten. In Mc 8,38 en Mt 16,27 gaat het over het komen van de Men

senzoon in de heerlijkheid van zijn Vader. Δόξα heeft hier betrekking op 

God. Dit is een bekend gegeven, niet alleen in het ОТ en NT, maar ook in de 

intertestamentaire literatuur (vgl. 4 Ezr 7,42.91; 1 Hen 25,3; 27,3.5; 50,4; 

63,2; 75,3; 2 Bar 21,23). Toch is δο'ζα niet uitsluitend een goddelijke kwa

liteit. In Mc 13,26 parr wordt met deze term een begeleidend verschijnsel aan

gegeven van het komen van de Mensenzoon. In Lc 9,26 en Mt 25,31 is δόξα door 

middel van αΰτοΰ verbonden met de Hensenzoon. Terwijl de heerlijkheid van de 

Mensenzoon in Lc 9,26 staat naast die van de Vader en de heilige engelen, 

komt in Mt 25,31 alleen de heerlijkheid van de Mensenzoon ter sprake. Aan dit 

tekstgegeven is geen duidelijk antwoord te ontlenen op de vraag naar traditie 

en redactie. Wel is έρχομαι, FV een lichte indicatie voor het gebruik van tra-
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di ti e-materiaal. (39) Deze combinatie komt in verband met de Mensenzoon 

behalve hier ook voor in Mt 16,28 waar zij via Mt 16,27 te herleiden is tot 

Mc 8,38 (vgl. ook Mc 13,26 // Lc 21,27). 

De wending ^οθύζω έπΓ. θρόνου δόξης komt niet voor in de LXX. We treffen 

daar wel de combinaties χαθυζω / «άθημαι, ¿чь θρόνου (47 keer) en θρόνος όόξης 

(7 keer) aan. Καθίζω / κάθημαι, FÏÏL θρόνου wordt in de LXX 41 keer gebruikt in 

verband met een koning; ook θρόνος δόξης slaat in enkele gevallen op een 

koning (Sir 47,11; Jes 22,23). In de resterende gevallen hebben deze uitdruk

kingen betrekking op de koninklijke heerschappij van God (1 Kon 22,19; 2 Kron 

18,18; Ps 9,5; 46,9; Sir 1,8; Jes 6,1; Wijsh 9,10; Jer 14,21; 17,12). (40) 

Uit Spr 20,8 en Jer 22,2 blijkt dat er een relatie bestaat tussen het zitten 

van een koning op zijn troon en zijn functie in verband met de rechtspraak. 

Ook elders zien we, dat de zorg voor het recht tot de taak van de koning be

hoort. (41) Dit verband met rechtspraak is ook te onderkennen in teksten die 

spreken over de troon van God. (42) Deze gegevens maken duidelijk, dat de 

Mensenzoon in Mt 25,31 wordt voorgesteld als een koninklijke figuur die plaats 

neemt op zijn rechterstoel. Intussen is de hier gebruikte formulering tamelijk 

uitzonderlijk. De combinatie κιθυζω έπυ θρόνου οόζρ,ς αύτοΟ komt in het NT 

verder alleen nog voor in Mt 19,28 en vertoont opvallende overeenkomsten met 

de Gelijkenissen van 1 Hen 37-71 waar in samenhang met "deze Mensenzoon" 

sprake is van "de troon van de heerlijkheid" (1 Hen 45,3; 55,4; 61,8) en van 

"zijn troon van heerlijkheid" (1 Hen 62,2.3.5; 69,27.29). De relatie tussen 

Mt 25,31-46 en 1 Hen 37-71 komt in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk aan 

de orde. Dan zal blijken, dat het niet aannemelijk is, dat Mt rechtstreeks 

literair afhankelijk is van 1 Hen. Het meest waarschijnlijk is dan ook, dat 

να-ίίζι, ίνί θρόνου δόξης ÌUTOS in Mt 19,28 en 25,31 een formulering is die 

wijst op redactie. 

Samenvattend kunnen we nu stellen, dat de meeste elementen in Mt 25,31 wijzen 

op de hand van Matteüs, terwijl er slechts enkele lichte aanwijzingen zijn 

voor het gebruik van traditie-materiaal. De Mensenzoon is in 25,31 een konink

lijke figuur die optreedt als de eschatologische rechter. De accentuering van 

de rechterlijke functie van de Mensenzoon wijst op redactie. Opvallend is 

verder, dat τάντες où ¿ίγγελοο, δόξα en θρόνος δόξης hier door m'ddel van 

het driemaal herhaalde MÚTO'-J met de Mensenzoon verbonden zijn. heze verbin

dingen, die we ook elders in Mt aantreffen (13,41; 16,27-28; 24,31), onder

strepen het grootse karakter van de figuur van de Mensenzoon. 
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2.2. Mt 25,32-33 

Mt 25,32a bevat verschillende temen die herkenbaar zijn als taaieigen 

van Matteüs. Dit geldt op de eerste plaats voor συνάγω , dat een voorkeurs

woord van Matteüs is (24/5/6). Dit statistisch gegeven krijgt meer reliëf, als 

we daarbij aantekenen dat συνάγω in Mt voornamelijk op drie verschillende ma

nieren gebruikt wordt (43): 

- In een groot aantal gevallen heeft συνάγω betrekking op het (doen) samen

komen van twee of meer personen (14/5/1). Behalve in Mt 2,4; 22,10 en 27,17 

treffen we συνάγω dan aan in een passieve vorm (11/5/1), die meestal een 

reflexieve betekenis heeft. In Mt komt dit gebruik van passieve vormen voor

al voor in teksten waarin het gaat over een samenkomst van leidende groepe

ringen binnen het Jodendom (Mt 22,34.41; 26,3.57; 27,17.62; 28,12). 

- In enkele gevallen heeft συνάγω de betekenis "gastvrij ontvangen (van een 

of meer personen)". In deze betekenis komt συνάγω in het NT alleen voor in 

Mt 25,35.38.43. 

- συνάγω maakt in Mt vaak deel uit van een reeks termen die betrekking hebben 

op de situatie van de oogst (6/0/3). Uit onderstaand overzicht blijkt, dat 

deze termen vaak naast elkaar voorkomen: 

συνάγω θερίζω θερυσμός θερυστης συλλέγω άποθηχη 

Mt 3,12 Mt 3,12 
6,26 Mt 6,26 6,26 

Mt 7,16 
13,28 

2? 
13,30 Mt 13,30 Mt 13,30 3ÏÏ 13,30 

3? 35 — 

~" 40 
TT 

47 ~ 
48 

25,24 25,24 
Ц 26 

In de onderstreepte gevallen is de betreffende term eigen aan fit; in de 

overige gevallen komt dezelfde term ook voor in de paralleltekst in Lc. 

Behoudens één uitzondering ontbreekt deze oogstterminologie in Mc. (44) Een 

kenmerk van de oogst is, dat deze een scheiding inhoudt tussen wat bruik

baar is en wat niet bruikbaar is. Daarom kan de situatie van de oogst ge

bruikt worden als een beeld voor wat er gebeurt bij het oordeel. (45) Een 

duidelijk voorbeeld hiervan is de parabel in Mt 13,24-30 en de allegorische 

woordverklaring en eschatologische toepassing daarvan in Mt 13,36-43. 
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De statistische voorkeur van flatteus voor συνάγω kan nu als volgt genuanceerd 

worden: anders dan Marcus en Lucas vertoont Matteüs een voorkeur voor de eer

ste en derde tekstgroep. Dat συνάγω in Ut 25,32 behoort tot de eerste groep, 

blijkt uit het gebruik van een passieve vorm en uit het gegeven dat het hier 

gaat over een samenkomst van personen. Het is dan ook waarschijnlijk, dat dit 

verbum in fit 25,32 wijst op de hand van flatteus. 

In dit verband stelt zich ook de vraag, of we aan συνοχθησονταυ in Mt 

25,32 een passieve of een reflexieve betekenis moeten toekennen. Van een 

samenkomst van leidende groepen in het Jodendom is hier geen sprake. Toch 

kiezen we voor een reflexieve betekenis en wel omdat deze betekenis zich ook 

voordoet in fit 24,28 waar dezelfde futurumvorm voorkomt, en in Mt 13,1 waar de 

woordvolgorde hetzelfde is (συνηχθησαν προς αύτδν όχλοι, πολλοί.). Ingelaere 

kiest voor de andere mogelijkheid. (46) Hij kent aan συναχθησονταυ een pas

sieve betekenis toe. Dat in dit geval onduidelijk blijft door wie alle vol

ken verzameld worden, pleit niet tegen deze betekenis. Vanuit Mt 24,31 en 

13,41 veronderstelt Ingelaere, dat de engelen ook hier degenen zijn die deze 

handeling voltrekken. Deze veronderstelling nu is discutabel, omdat de engelen 

in Mt 25,31 alleen functioneren binnen het decorum waarmee de Mensenzoon komt, 

terwijl deze zelf optreedt als het handelend subject (vgl. άφορόσει, in vs 32 

met άφορι,οΰαυν in Mt 13,49). 

In Mt 25,32 is συνάγω verbonden met πάντα τα έθνη. Deze combinatie is 

bekend vanuit de LXX: Joël 4,2.11-12; Jes 43,9; 66,18; Jer 3,17; 1 Масс 13,6; 

Zach 14,2vv: τπι,συνάγω. (47) Het is mogelijk, dat Matteüs deze verbinding 

ontleend heeft aan het ОТ. (48) Maar dit neemt niet weg, dat deze constructie 

wijst op redactie. Ook elders in Ut treffen we de verbinding aan van συνάγω 

met een vorm van τΛς. Dit is het geval in het Sondergut van Mt 2,4 en 13,47 

en in 22,10 (vgl. Le 14,23; waarschijnlijk is de versie van Mt een verandering 

ten opzichte van Q). 

Ook έμπροσθεν en πάντα τα έθνη in fit 25,32 mogen we toeschrijven aan de 

redactie van Matteüs. "Εμπροσθεν is een voorkeurswoord van Matteüs (18/2/10). 

Op een aantal plaatsen in het NT functioneert deze term in het kader van 

rechtspraak (49): fit 27,11; Lc 21,36; 2 Kor 5,10; vgl. ook 1 Thess 2,19; 3,13. 

πάντα τα "θνη (4/2/3) komt behalve in het Sondergut van Mt 25,32 en 28, 

19 tweemaal voor in de eerste sectie van de Eschatologische Rede nl. in Mt 

24,9.14. In Mt 24,9 is πάντα τα "övn een redactionele verandering ten aan

zien van het πάντες van Mc 13,13. In Mt 24,14 heeft Matteüs deze uitdrukking 

ontleend aan Mc 13,10. Vanuit deze tekst kunnen we de betekenis van πάντα τα 

έθνη binnen de theologische visie van Matteüs nader bepalen. (50) Immers, de 
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notitie van Mc 13,10 over de verkondiging van het evangelie aan alle volken 

maakt in de versie van Ht deel uit van een lijn die begint in Mt 4,17.23 en 

via Mt 9,35 een hoogtepunt bereikt in Mt 24,14. Op al deze plaatsen is κηρύσσω 

verbonden met (τοϋτο) το εύαγγέλυον της βασι-λεύϊς. Deze combinatie is eigen 

aan Mt. Verder is opvallend, dat Matteüs aan deze verkondiging een steeds 

grotere extensie toekent. Terwijl in 4,17.23 sprake is van de verkondiging 

έν 5Xfl Tf¡ Γαλιλαύα en in 9,35 van de verkondining aan alle joodse πόλεις en 

κώμου, is het perspectief in 24,14 verbreed tot πάντα τα έθνη wat blijkens έν 

öAri τ ri οί,χουμε'νρ universeel te verstaan is. Dit umversalisne klinkt ook door 

in de zending van 28,19. Tenslotte blijkt, dat deze wereldwijde zending vol

gens flatteus haar beslag krijgt vóór het aanbreken van το τέλος (24,14; vgl. 

de verwijzing naar η συντελει'α του αί,ωνος m 28,20). Deze situatie is in 

25,31vv bereikt: voor de rechter verschijnen al degenen tot wie de verkondi

ging zich richtte. Dit betekent, dat het hier gaat om een universeel oordeel. 

Deze interpretatie van πάντα τα έθνη in 25,32 wordt bevestigd door gegevens 

elders in Mt. Het koninkrijk van de Mensenzoon in 13,41 staat op één lijn met 

ò κόσμος in 13,38 en de vergelding in 16,27 heeft betrekking op iedereen 

(αποδώσ̂ υ έχάστω . . . ) . 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de betekenis van πάντα τα ίθνη in Mt met 

dezelfde is als die van τα έθνη (8/2/6). In Mt komt τα έθνη voor in allusies 

op de LXX (Mt 4,15, 12,18.21) en m teksten waarin τα έθνη gesteld wordt te

genover Joden of joodse leiders (10,5.18; 20,19 parr) of tegenover όμευς 

(6,32; 20,25 parr). Met deze tern wordt dus meestal een tegenstelling aange

geven. Bovendien heeft τα έθνη -evenals het hebreeuwse Ο Ί Α - doorgaans een 

pejoratieve betekenis. (51) Het gebruik van πάντα τα έθνη is hiervan onder

scheiden, omdat deze aanduiding in Mt geen pejoratieve betekenis heeft en met 

gebruikt wordt in tegenstelling tot Joden of joodse leiders (wel in tegen

stelling tot ϋμευς: 24,9). Deze verschilpunten laten zien, dat τα έθνη en 

πάντα τα ?θνη in Mt m e t op één lijn staan. Bijgevolg is het m e t juist om de 

betekenis van πάντα τα έθνη afhankelijk te stellen van de betekenis van τα 

έθνη. (52) 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat het taalgebruik van Mt 

25,32a wijst op de hand van Matteüs. De vraag stelt zich nu, of dit ook geldt 

voor vs 32bc en voor vs 33. 

Volgens een aantal exegeten behoren juist vss 32b-33 tot de voorgegeven 

traditie van Matteüs. Jeremías beschouwt zowel συνάγω als άφορι'ςω als een 

"term. tech. der Hirtensprache". (53) Robinson stemt hiermee in en reconstru-
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eert vanuit vss 32-33 de volgende parabel: "The kingdom of heaven is like a 

flock, which a shephard gathers in; and he separates the sheep from the goats, 

placing the sheep at his right hand, but the goats on the left" (54). πάντα 

τα έθνη en ώσπερ behoren niet tot deze parabel: deze elementen zijn redactio

neel en zijn op deze plaats geïntroduceerd om de toepassing van de parabel op 

het oordeel voor te bereiden. Verder wijst Robinson erop, dat deze parabel 

verwant is met en uit dezelfde bron stamt als de parabels van de tarwe en het 

onkruid en van het visnet in het Sondergut van Mt 13,24-30.47v. 

Legasse neemt deze reconstructie over. Wel tekent hij hierbij aan, dat de com

binatie van συνάγω en πάντα τα έθνη een vaste formule is, die ontleend is 

aan het ОТ en als een bestanddeel van de parabel kan gelden. (55) Ook Broer is 

van mening, dat in vs 32 traditiemateriaal verwerkt is. Een indicatie hiervoor 

is het tweemaal herhaalde άφορόζω. De oorspronkelijke aanhef van deze passage 

zou als volgt geluid hebben: "Am Ende der Tage (oder: bei seinem Kommen) wird 

der König handeln wie der Hirt, der die Schafe von den Ziegen scheidet..." 

(56). Deze auteurs zijn dus eenstermig van oordeel, dat Matteüs in 25,32b-33 

gebruik gemaakt heeft van traditie-materiaal. 

De reconstructie van Robinson en Legasse veronderstelt, dat vs 33 de 

voortzetting is van vs 32c en dat bijgevolg ò noLurfv ook het subject is in 

vs 33. De herhaling van τα προ'βατα en τα έρόφι,α in vs 33 na de vermelding van 

ia προ'Βατα en οι. έρύφου in vs 32c wijst in deze richting. Daar staat echter 

tegenover, dat éx δεξΟόν αύτοΰ en εξ ευωνύμων uit vs 33 herhaald worden in 

vs 34 resp. in vs 41 en daar betrekking hebben op de Mensenzoon-koning. Tegen 

de zienswijze van Robinson en Legasse spreekt verder, dat het futurum στήσει, 

aansluit bij het futurum άφορύσει, in vs 32b en zich qua tempus onderscheidt 

van het praesens άφορόςει, in vs 32c. Een derde argument dat pleit tegen de 

voortzetting van vs 32c in vs 33 is, dat ωσπερ nooit gevolgd wordt door een 

futurum, maar door een werkwoord in het praesens (Mt 6,2·, 13,40; 24,27 // Le 

17,24), het imperfectum (Mt 12,40) of de aoristus (Mt 20,28; 25,14). (57) 

Hieruit concluderen we, dat het waarschijnlijk is, dat vs 33 niet de voortzet

ting is van vs 32c maar van vs 32b en dat de Mensenzoon vermoedelijk het sub

ject is in vs 33. 

Robinson en Legasse zijn verder van mening, dat het traditie-materiaal 

van vss 32b-33 oorspronkelijk de vorm had van een parabel. Dit is een tamelijk 

willekeurige veronderstelling, omdat in de huidige tekst geen enkel spoor van 

een parabel bewaard is gebleven: 

- Een parabel kenmerkt zich door het gebruik van het praeterftun, dat hier 

ontbreekt. (58) 

38 



- Alleen in Ht 25,14 wordtίσπερ gebruikt ter inleiding van een parabel; elders 

is ώστερ een vergelijkingspartikel en heeft het dezelfde functie als ώς en 

ωσεύ . (59) 

Hieruit besluiten we, dat we ten aanzien van Mt 25,32b-33 m e t kunnen spreken 

van een parabel. Het door ωσπερ ingeleide zip-deel is het tweede gedeelte van 

een vernelijl ιηη waarvan άρορυ'ζω άπο het tertium corparatnoms vornt 

Een volgende vraag is, welke indicaties en welke contra-indicaties in vs 

32bc en in vs 33 te vinden zijn voor redactie. Het gebruikte vocabulaire wijst 

m e t duidelijk in een bepaalde richting, "UOTLQ (10/0/2), πρόβατον (11/2/2) en 

μίν (20/6/10) zijn voorkeurswoorden van Matteüs. "Ωσπερ komt vijf keer voor 

in het Sondergut van Mt (6,2.7; 13,40, 18,17, 25,32) en stamt in éën geval uit 

Q (Mt 24,27 par). In de overige vier gevallen kunnen we spreken van een redac

tionele verandering ten aanzien van de Vorlage van Matteüs: Mt 12,40 (diff. Lc 

11,30: χαθως); Mt 20,28 (diff. Mc 10,45: паи γάρ); Mt 24,37 (diff. Lc 17,26: 

καθώς), Mt 25,14 (diff. Mc 13,34: ¿ς), ιΐρόβατον wordt door Matteüs behalve in 

12,11-12 steeds gebruikt als metafoor. We kunnen dan ook stellen, dat hij voor 

deze metafoor een voorkeur aan de dag legt. Anders dan in Mc en Lc wordt με'ν 

in Mt steeds gecombineerd met όε. 

Άφορύςω and komt tweemaal voor in Mt 25,32. Verder vinden we deze term 

alleen nog in de eschatologische toepassing van de parabel van het visnet (Mt 

13,49). Ook daar is άφοριΓςω verbonden met een prepositie (fu ιιέσου) en gaat 

het over een scheiding in twee groepen nl. où бо/іаьоь en oí, πονηρού. Een ver

schil met onze passage is, dat de scheiding in 13,49 wordt doorgevoerd door 

de engelen, terwijl in 25,32 de Mensenzoon het subject is van deze handeling. 

Deze scheiding luidt in beide teksten het einde in van een daaraan voorafgaan

de verstrengeling van beide groepen. Dit blijkt uit έκ μέσου en uit απ' 

άλληλ^ν . Buiten Mt 25,32 komt άλληλ- (3/5/11) alleen voor in Mt 24,10; ook 

daar gaat het over een eenheid die zich kenmerkt door interne spanningen. 

Deze constateringen maken het waarschijnlijk, dat αφορίζω άπ' αλλήλων in Πι 

25,32 wijst op de redactie. 

De elementen van Mt 25,32bc.33 die nu nog resteren, wijzen m e t of 

minder duidelijk op redactie. Dit geldt voor de masculinumvorm αύτους die 

betrekking heeft op het neutrum πάντα τα έ'θνη. Het betreft hier een construc-

tio ad sensun, die op dezelfde manier ook voorkomt in Mt 28,19-20. Van een 

literaire oneffenheid die conclusies toelaat met betrekking tot de verhou

ding van traditie en redactie, kan nen hier dan ook met spreken. (60) Ook 

de frequentie van π )ΐ.μην(3/2/4) laat geen conclusies toe. Hier staat tegen

over, dat de verbinding van het voorkeurswoord πί ο'Βατον met πουμρν voor de 
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hand ligt (vgl. Mt 9,36 par en Mt 26,31 par). "Ερι,φος is een dislegomenon 

binnen het NT en het in vs 33 gebruikte verkleinwoord έρυφοον is een hapax 

legomenon. (61) 

Het transitieve ίστημυ is niet typisch voor flatteus: vgl. Mt 4,5 par; Mt 

18,2 parr en Mt 26,15 (= citaat uit Zach 11,12). Ook de combinatie van δεξιός 

en ευώνυμος wordt door Matteüs niet redactioneel gebruikt. In Mt 20,23 en 

27,38 heeft hij deze termen ontleend aan Mc. Ook ές Γύωνυ'μων in Mt 20,21 

(diff. Mc 10,37; ές αριστερών) is via Mt 20,23 te herleiden tot de Mc-tekst. 

Wel zouden we kunnen stellen, dat de associatie van δεζυος met πρόΒατον niet 

vreemd is: προ'βατον heeft in Mt steeds een positieve connotatie; ditzelfde 

geldt voor δεξι,ο'ς (vgl. Mc 12,36 parr en 14,62 parr). 

Samenvattend kunnen we concluderen, dat de vergelijking van Mt 25,32bc 

door Matteüs is geformuleerd. Dat hij hierbij is geïnspireerd door Ez 34,17 

is niet uitgesloten. (62) Deze vergelijking is uitermate geschikt om het 

theologisch motief van de scheiding in twee groepen te vertolken. Dit thema, 

dat ook in vs 33 naar voren komt speelt in Mt een grote rol: vgl. Mt 13,24-

30.37-43.47-50·, vgl. verder Mt 3,12 (//Le 3,17); Mt 7,13-14 (vgl. Le 13, 

24); Mt 7,21-23 (vgl. Le 6,46 en 13,25-27); Mt 8,11-12 (vgl. Le 13,28-29); 

Mt 10,32-33 (// Le 12,8-9); Mt 12,37; 22,10.11-14. Deze thematiek komt ook 

naar voren in de tweede sectie van de Eschatologische Rede (Mt 24,45-51; 

25,1-13.14-30). In de onderstreepte teksten zijn verschillende elementen 

te vinden die wijzen op redactie. (63) Gezien deze gegevens is het waarschijn

lijk, dat de voorstelling van het komen van de Mensenzoon als een scheiding 

in twee groepen (Mt 25,32bc.33) wijst op de hand van Matteüs. 

2.3. Mt 25,34 

In Mt 25,34 wordt het vonnis uitgesproken over degenen die aan de rech

terhand staan. De directe rede wordt ingeleid door το'τε ίρεΖ ό βααολευς τοΐ,ς 

in δεξεων αύτοο. Dat το'τε in combinatie met een futurum een indicatie is 

voor redactie, kwam al bij onze bespreking van vs 31 aan de orde. Volgens 

Robinson is το'τε "a small but significant indication of where Matthew is 

editing and not simply reproducing his sources". (64) Ook έρω dat behalve 

in vs 34 ook voorkomt in vss 40.41, is een voorkeurswoord van Matteüs (30/ 

2/19). Bij dit statistisch gegeven moeten we echter bedenken, dat in fit in 

meer dan de helft van deze gevallen de vormen τδ ρηθέν (12x), ό ρηθεες (lx) 

en έρρε'θη (6χ in Mt 5,21-43) gebruikt worden. De kans is groot, dat deze 

40 



vormen kenmerkend zijn voor flatteus. Na aftrek van deze vormen wordt de getals

verhouding 11/2/19. Deze overige vormen van έρω zijn niet kenmerkend voor 

Matteüs. (65) 'Epet in Mt 25,34 moet dan ook beschouwd worden als een indica

tie voor traditie. 

Βασιλεύε (22/12/11) wordt in Mt op verschillende manieren gebruikt. 

Bij het klassificeren van de teksten in Mt waarin deze term voorkomt, kan 

men uitgaan van de volgende binaire opposities: 

βασυλεύς is een verhaalfiguur v e r s u ç βασίλευε is niet een verhaalfiguur 

in parabels in parabels 

βασιΛί-υς is een aanduiding βασι,λευς is niet een aanduiding 
van God versus

 v a n η 
βασυλεΰε heeft betrekking

 ν
ρ

Γ
ςυς β

ασι
·

λευ
'ε heeft niet betrekking 

op Jezus op Jezus 

Als verhaalfiguur in parabels treffen we βασυλεΰς aan in de inleidingsformule 

van de parabel van de onbarmhartige dienaar (Mt 18,23), terwijl in het ver

volg sprake is van χΰρυοε (Mt 18,25.27.31.32.34). Met dezelfde inleidings

formule begint de parabel van het bruiloftsmaal (Mt 22,2 diff. Lc 14,16: 

ανθρωπόε τι*ς)·, ook in de rest van de parabel spreekt Matteüs hier van βασι,λεΰε 

(Mt 22,7 diff. Le 14,21: ούχοίεσπο'τηε; Mt 22,11.13). In het citaat uit Ps 

48,3 in Mt 5,35 is βασυλεύς een aanduiding van God. Een aantal keren heeft 

βασι,λεΰε betrekking op Jezus. Behalve in het citaat uit Zach 9,9 in Mt 21,5 

betreft het dan steeds de aanduidingen βασυλευε των Ίουδαύον (Mt 2,2; 27,11 

parr; 27,29 par; 27,37 parr) en βασι,λευε 'Ισραήλ (Mt 27,42 par), die door 

anderen op Jezus worden toegepast. Tenslotte, βασυλεύς slaat vaak op regeer

ders nl. David (Mt 1,6), Herodes (Mt 2,1.3.9; 14,9 vgl. Mc 6,14.22.25.26.27) 

en niet met name genoemde koningen (Mt 10,18 parr; 11,8; 17,25). 

Uit deze klassifikatie blijkt, dat Mt zich juist in het gebruik van 

βασυλεύε als verhaalfiguur ir parabels onderscheidt van Mc en Lc. Op grond 

hiervan meent Robinson, dat Matteüs de figuur van de koning ook in 25,31-46 

geïntroduceerd heeft. (66) Deze zienswijze stuit op het bezwaar, dat het 

sluitstuk van de Eschatologische Rede minstens in dit opzicht van Mt 18,23-

35 en 22,2-13 verschilt, dat het geen parabel is. Betekent dit dan, dat 

βασυλεύε in 25,34.40 een indicatie is voor traditie? In de vorige paragraaf 

kwam naar voren, dat een aantal exegeten deze vraag bevestigend beantwoorden 

op grond van de spanning die zij bespeuren tussen dit element en ó υύος του 

ανθρώπου in vs 31. Zij hanteren deze verscheidenheid in de aanduiding van 

de rechter als een argument tegen de eenheid van 25,31-46. "De Mensenzoon" 

en "de koning" worden dus gezien als twee tekstgegevens die niet van één hand 
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kunnen zijn. Aanvankelijk was in deze tekst alleen sprake van "de koning" 

(nl. God); de christelijke gemeente of de redactor van het Mt-evangelie heeft 

"de koning" op een lijn gesteld met "de Mensenzoon", die binnen de Eschatolo

gische Rede als geheel geïdentificeerd wordt met Jezus (vgl. fit 24,3b net 

Mt 24,27.37.39). Zo'n gelijkstelling van Βασυλεύς met Jezus treffen we bui

ten onze passage in de synoptische evangelies verder met aan in teksten 

die in de mond van Jezus liggen. 

Tegen deze aanwijzingen voor het gebruik van traditie-materiaal in vs 

34 kan het volgende worden ingebracht. De aanduiding "koning" correspondeert 

ten dele met de wijze waarop de Mensenzoon door Matteüs wordt voorgesteld 

in de hoofdzin van vs 31. We wezen er reeds op dat καθυΓω / Μάθημαυ έπΓ θρόνου 

in de LXX vaak gebruikt wordt in verband met een koning en dat ook θρόνος 

δο'ζηε enkele keren voorkomt in een samenhang die over een koning handelt. Ver

der zij opgemerkt, dat in Dan 7,14 aan de Mensenzoon een koninkrijk wordt toe

gekend. Deze zelfde gedachte is te vinden in Mt 13,41 en 16,28 waar de term 

βασϋλΕ.ύα door middel van αΰτοϋ met de Mensenzoon verbonden is. Tenslotte, 

ook elders in Mt wordt Jezus gepresenteerd als een koninklijke figuur (vgl. 

21,5; 2,6; vgl. ook πάσα έξουοώ in 28,18). Uit deze gegevens besluiten we, 

dat βασυλεΰς in vs 34 in het verlengde ligt van de voorstelling van de Men

senzoon op zijn troon in vs 31. Er is onvoldoende basis voor de stelling, dat 

het m e t mogelijk is dat zowel "de Mensenzoon" als "de koning" op de hand van 

Matteüs wijzen. 

Δεύτε (6/3/0) gaat in Mt 4,19 en 21,38 terug op Mc; in Mt 28,6 daaren

tegen is deze term een toevoeging ten aanzien van Mc 16,6. Het is met uitge

sloten, dat δεΰτε ook in het Sondergut van Mt ll,28v wijst op de hand van flat

teus. (67) Ditzelfde geldt voor de uitnodigingsformule δεΰτε εις τους γάμους 

in Mt 22,4. Imners, het meervoud γάμου, dat alleen voorkont in Mt en Lc (5/0/ 

2), wordt door Matteüs viermaal gebruikt in de uitdrukking εις τους γάμους 

(Mt 22,3.4.9; 25,10; vgl. Le 14,8: εύς γάμους). Zo is het aannemelijk, dat 

ook δεύτε dat in Mt 22,4 met deze uitdrukking gecombineerd is, teruggaat op 

Matteüs. Tenslotte valt op, dat δεΰτε hier betrekking heeft op een situatie 

die verwant is net Mt 25,34: in beide gevallen is sprake van έτουμάζω. Deze 

overeenkomst versterkt de kans, dat οεΰτε in Mt 25,34 wijst op redactie. 

Εύλογημε'νοι. in Mt 25,34 is een gesubstantiveerd participium perfectum 

(68), waarmee de groep wordt aangeduid die aan de rechterhand van de rechter 

staat. Elders in de evangelies treffen we εύλογριrvoc alleen aan in een citaat 

uit Ps 118,26 dat in verschillende traditielagen voorkomt en steeds op Jezus 

wordt toegepast (Mc 11,10 parr; Mt 23,39 par. Joh 12,13). Daarnaast komt 
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εϋλογέω in Mt twee keer voor in verband met dankzegging bij een maaltijd. Ook 

dit gebruik van εύλογέω heeft Matteüs ontleend aan zijn Vorlage (Mt 14,19 

// Mc 6,41 vgl. Mc 8,7; Mt 26,26 // Mc 14,22). 

De met ευλογημένου verbonden genitivas του πατρο'ς μου wijst duidelijk 

op de hand van Matteüs. Het gebruik van πατήρ als een aanduiding van God komt 

in Mt frequenter voor dan in Mc en Lc (44/4/7). Waar deze term functioneert 

binnen de relatie van Jezus tot God, treffen we in Mt meestal πατήρ ¿ου aan 

(16/0/4), dat duidelijk onderscheiden is van πατήρ σου resp. ύμων. (69) 

Slechts in een geval hebben Mt en Lc πατήρ μου met elkaar gemeen (Mt 11,27 

par). In alle andere gevallen staat πατήρ μου in materiaal dat eigen is aan 

Mt of is πατήρ μου een verandering ten aanzien van Mc of Q: 

vgl. Mt 12,50 met Mc 3,35: θεο'ς 

Mt 20,23 met Mc 10,40: passivum divinum; evenals in Mt 25,34 is hier 

sprake van έτοι,μάζω. 

Mt 26,29 met Mc 14,25: θεός. De verandering van Mt 26,29 ten aanzien van 

Mc is nog markanter tegen de achtergrond van het 

gegeven, dat Matteüs de formule βασυλεύ* του θεού 

(4/14/32) doorgaans verandert in βασυλεύχ των 

ουρανών (34/0/0). 

Mt 26,39 met Mc 14,36: άΒβα, ò πατήρ en Lc 22,42: πατη'ρ. 

Mt 10,32 met Lc 12,8 : αγγέλου τοϋ θεοΟ. 

Mt 10,33 met Lc 12,9 : αγγέλου του θεοϋ. 

Vooral deze veranderingen ten aanzien van Mc of Q wijzen op de voorkeur van 

Matteüs voor deze wending. 

Κληρονομε'ω (3/1/2) in Mt 5,5 wijst op redactie; dit makarisme is door 

Matteüs geformuleerd op basis van Ps 37,11. In 19,16 verandert flatteus 

χληρονομέω van Mc 10,17 (// Lc 18,13) in σχω, terwijl κληρονομήσει, in 19,29 

een toevoeging is ten aanzien van Mc 10,30. Hieruit blijkt, dat zich in Mt 

geen duidelijke lijn aftekent waar het gaat over het gebruik van dit werk

woord. Verder is vermeldenswaardig, dat χληρονομε'ω alleen in de synoptische 

evangelies gecombineerd wordt met ςωη αΰώνυος (Mc 10,17 // Lc 18,18; Mt 19, 

29; Lc 10,25). In de Paulinae daarentegen is κληρονομε'ω viermaal verbonden 

met βασυλευα θεοϋ (1 Kor 6,9.10; 15,50; Gal 5,21), dat alleen in deze combi

natie voorkomt in het NT. (70) Dit wijst erop, dat we hier te maken hebben 

met een vaste formule. 

Of deze formule ook doorspeelt in Mt 25,34 is niet duidelijk. Anders dan 

in de Paulinae is βασυλεΰα hier absoluut gebruikt. Dat het evenwel ook hier 

gaat over het koninkrijk van God, blijkt uit het passivum divinum ήτουμάσμενη 
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en uit de vermelding van "mijn vader". Dit gebruik van βασι,λεύϊ zonder bijge

voegde genitivus is in Mt geen uitzonderlijk verschijnsel. We treffen dit ook 

aan in de uitdrukkingen το εϋαγγέλί,ον της βασυλευ'ας (Mt 4,23; 9,35; 24,14), 

ò λόγος της βασιΛεΰας (Mt 13,19) en OL υιοί της βασι,λεόας (Mt 8,12; 13,38). 

Deze uitdrukkingen zijn kenmerkend voor Matteüs, zodat het niet uitgesloten 

is, dat βασι,λεώ ook in Mt 25,34 wijst op redactie. (71) 

Zowel in vs 34 als in vs 41 staat het participium perfectum passivum van 

έτοι,μάζω, dat in Mt niet frequent gebruikt wordt (7/6/14). In Mt 3,3; 20,23; 

26,17.19 is dit werkwoord te herleiden tot de traditie van Mc. Verder komt 

έτουμάζω voor in Mc 14,15 (// Lc 22,12), waarvoor een paralleltekst in Mt ont

breekt, en in Mc 15,1 waar sprake is van συμβοΰλ^ον έτοι-μαζω. Deze uitdrukking 

heeft Matteüs vervangen door συμβοΰλυον λαμβάνω. (72) Een eigen gebruik van 

έτουμάζω treffen we misschien aan in Mt 22,4 waarin ook sprake is van ετουμος 

(vgl. Lc 14,17). Dit alles wijst erop, dat het gebruik van έτοι,μάςω in Mt 

in de regel duidelijk bepaald is door zijn Vorlage. 

Het laatste element in Mt 25,34 waarbij we moeten stilstaan, is άπο 

καταβολής χο'σμου. Dit is een vaste uitdrukking die behalve hier ook voorkomt 

in Mt 13,35 v.l. en in Lc 11,50; Hebr 4,3; 9,26; Apoc 13,8; 17,8; vgl. προ 

καταβολής χο'σμου in Joh 17,24; Ef 1,4 en 1 Petr 1,20). Hiermee vergelijkbaar 

ÍS άπ' άρχης (χο'σμου/χτυσεως) in Mt 19,4 par; 19,8 en 24,21 waar κόσμος een 

verandering is ten aanzien van Mc 13,19. Volgens Trilling en Jeremías heeft 

Matteüs een lichte voorkeur voor κο'σμος. (73) 

De conclusie van dit onderzoek van Mt 25,34 is, dat het vocabulaire van 

dit vers een aantal elementen bevat die wijzen op de hand van Matteüs (τότε... 

ò βασιλεύς ... δεΟτε ... του πατρο'ς μου ... βασι-λευ'αν ... ибσμoυ)maar tevens 

een aantal contra-indicaties voor redactie te zien geeft (ίρεΖ ... τους έ* 

δεζι,ων αΰτοΰ ... of. εΰλογημε'νοι, ... κληρονομήσατε... την ήτουμασμενην ύμΕν ... 

από καταβολής). 

2.4. Mt 25,35-36 

Aan de orde kont nu de opsomming van liefdewerken die in Mt 25,31-46 

viermaal voorkomt. Deze opsomming wordt twee keer uitgesproken door de rechter 

(vss 35-36.42-43) en wordt herhaald in de reactie van de rechtvaardigen (vss 

37-39) en de vervloekten (vs 44). Bij een vergelijking van deze vier tekstge

deelten valt het volgende op: 

- De zes noodsituaties worden steeds met dezelfde termen beschreven; de enige 
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uitzondering hierop wordt gevormd door de afwisseling van άσθενέω (vss 36. 

39) met ασθενής (vss 43.44). 

- De beschrijving van liefdewerken die met deze noodsituaties verbonden is, 

vertoont een steeds verder voortschrijdende verkorting: alleen in vss 35-36 

is sprake van een zesvoudige reactie op de noodsituaties; tweemaal is sprake 

van een vijfvoudige reactie, doordat de aktiviteiten ten opzichte van ziekte 

en gevangenschap in vss 37-39 zijn samengevat tot ηλθομεν προ'ς σε en in 

vss 4Z-43 tot έπεσκε'ψασθε' με; tenslotte zijn in vs 44 alle reacties onder 

één noemer gebracht nl. ού ηυηΜονησαμεν σου. 

- Een terminologische variatie doet zich voor in de houding ten opzichte van 

ιει,νάω in vss 35-36 çn vss 42-43 wordt die houding weergegeven met (σύχ) 

έδωχατέ μου φαγεΰν en ІП VSS 37-39 met εθρέψαμεν. 

- Een verkorting zien we ook in het antwoord van beide groepen: het driemaal 

herhaalde πο'τε (6ε) σε εϋδομεν in het antwoord van de rechtvaardigen is 

in het weerwoord van vs 44 teruggebracht tot een enkelvoudige vermelding. 

Een analyse van het vocabulaire van vss 35-36 levert het volgende resul

taat op. 

De verbinding tussen het vonnis in vs 34 en de motivering daarvan in vss 35-

36 wordt gelegd door γάρ, dat een voorkeurswoord van Matteüs is (124/64/97). 

Πευναω (9/2/5) komt in onze passage vier keer voor. Elders in Mt is dit werk

woord steeds te herleiden tot de paralleltekst van Mc of Le; dit geldt ook 

voor Mt 12,1 waar πευνάω een verklaring is voor het gedrag van de leerlingen 

vanuit Mt 12,3 (// Mc 2,25). 

De combinatie van πευνάω en δυψάω treffen we buiten onze passage aan in Mt 

5,6 (vgl. Le 6,21: alleen πεινάω) en verder in 1 Kor 4,11 en Apoc 7,16. De 

keerzijde hiervan is de verbinding van έσθυ'ω met πυνω die vaak voorkomt in 

het NT. (74) 

De reactie op deze noodsituaties wordt in vss 35 omschreven als έδώκατε' μου 

(payeCv. Λυ'δωμυ in combinatie met de inf. aor. ?αγεΕν komt buiten deze passage 

nog een keer voor in Mt 14,16 waar deze uitdrukking teruggaat op Mc 6,37a 

(vgl. verder Mc 6,37b; Mc 5,43 // Lc 8,55; Joh 6,31; Apoc 2,7). De verbinding 

van δύδωμυ met een inf. aor. komt verder voor in Mt 13,11 waar Matteüs het 

δέδοταυ van Mc aanvult met γνωναι, (// Le 8,10), en in Mt 27,34: het hier ge

bruikte έδωκαν αύτψ Tiuftv is noch te herleiden tot Mc noch tot Ps 69,21. 

Δυψάω kont in de evangelies alleen in Mt voor (vijf keer). De combinatie 

van dit werkwoord met ποτόςω treffen we ook aan in het citaat uit Spr 25,21 

in Rom 12,20. Ποτύζω (5/2/1) gaat elders in Mt terug op de Mc-traditie. 

Het opnemen van vreemdelingen is weergegeven met termen die niet karak-
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teristiek zijn voor Hatteüs. Ξένος (5/0/0) komt buiten 25,31-46 in de evan

gelies alleen voor in het Sondergut van Ut 27,7. Behalve in Mc 14,49 en in 

onze passage (drie keer) komt de vorm ή'μην niet voor in de synoptische evan

gelies. (75) Συνάγω in de betekenis "gastvrij ontvangen" komt binnen het NT 

alleen voor in Mt 25,35.38.43. Deze betekenis treffen we ook aan in de LXX: 

Recht 19,18; 2 Kon 11,27; Deut 22,2; vgl. Gen 29,22. Meer gebruikelijk dan 

συνάγω in deze betekenis is het synonien δέχομαι, (9/5/10), dat in een paar 

gevallen door Matteüs ontleend is aan Mc: Mt 10,14 // Mc 6,11; Mt 18,5 vgl. 

Mc 9,37; Mt 10,40.41. 

Bij de vierde noodsituatie van deze opsomming zijn de volgende kantteke

ningen te maken: 

- Γυμνο'ς (4/2/0) komt in Mt alleen voor in dit stuk en in Mc tweemaal nl. 

in het Sondergut van Mc 14,51 (+ περι,βάλλω) en Mc 14,52. 

- ΠερυΒάλλω is ook te vinden in Mt 6,29 (// Le 12,27) en in Mt 6,31 waar deze 

term door Matteüs is toegevoegd vanuit 6,29; deze toevoeging heeft een func

tie in het kader van de duidelijke driedeling eten - drinken - kleding in 

de versie van Mt (vgl. vs 28: nal περί ενδύματος....). Verder is interes

sant, dat deze passage een drietal synoniemen bevat van περιβάλλω: 

Mt 6,25 TL ένδύσησθε // Le 12,22 τύ ένδυσησθε 

30 άμφι,ε'ννυσυν // 28 άμφι-άζευ 

Hiervan is άμφι,άςω een hapax legomenon NT en άμφυάννυμι, komt behalve hier 

alleen voor in Mt 11,8 par. Alleen voor ένδυμα vertoont Matteüs een lichte 

voorkeur: 7/0/1 (8x NT). Deze voorkeur blijkt ook uit het feit, dat het werk

woord περυβάλλω van Mc 16,5 in Mt 28,3 vervangen is door het substantivum 

ένδυμα. 

Άσθενε'ω (3/1/1) komt buiten Mt 25,36.39 nog eenmaal voor in Mt ni. in 

10,8 waar deze term een toevoeging is ten aanzien van Mc 6,7-12 en verwijst 

naar de wonderverhalen in 8,1-9,35. Έπι,σχε'πτομαυ (2/0/3) komt in Mt alleen 

voor in onze passage (vss 36.43). 

Φυλακή (= gevangenis: 8/2/6) gaat in Mt 5,25; 14,3.10 terug op de ge

bruikte Vorlage en behoort in Mt 18,30 tot het Sondergut van het eerste evan

gelie. 

In vss 36.39 is ερχομαυ προς verbonden met een accusativus die een of meer

dere personen aanduidt. Deze verbinding heeft de volgende frequentie: 11/11/9. 

In drie van deze gevallen heeft Matteüs deze uitdrukking ontleend aan Mc (Mt 

14,25 // Mc 6,48; Mt 17,14 // Mc 9,14; Mt 19,14 // Mc 10,14). Een eigen ge

bruik van deze formule doet zich voor in fit 3,14; 7,15; 14,28.29; 21,32. Hier 

staat tegenover, dat Matteüs het έρχομαι, προ'ς van Mc soms vervangt door zijn 
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voorkeurswoord προσέρχομαι (52/5/10), dat in Mt meestal een beweging van een 

ander of van anderen naar Jezus aangeeft. (76) 

Uit deze gegevens concluderen we, dat het vocabulaire van vss 35-36 af

gezien van γάρ niet karakteristiek is voor flatteus. De argumenten hiervoor 

kunnen we als volgt samenvatten: 

- De hier gebruikte terminologie komt niet vaak voor in Mt. Dit is overigens 

niet zo vreemd, omdat het woorden betreft met een vrij specifieke inhoud. 

- De betekenis van συνάγω in deze verzen is duidelijk onderscheiden van 

συνάγω in Ht 25,32 dat op redactie wijst. 

- Συνάγω in de betekenis "gastvrij ontvangen", γυμνο'ς en έπυσχε'πτομαυ tref

fen we in Mt alleen aan in deze passage; δυψάω en ξτ'νος ontbreken in Mc 

en Lc; de overige termen zijn door Matteüs in een aantal gevallen ontleend 

aan Mc of Q. 

- Uit de analyse blijkt, dat Matteüs dezelfde zaken elders ook weergeeft met 

synoniemen die meer gebruikelijk zijn. Genoemd zijn οέχομαυ, ενδυμα/ένδΰω 

en προσέρχομαι,. 

Op grond van deze argumenten besluiten we, dat we hier te maken hebben met 

traditie-materiaal. De aard en herkomst van dit traditie-materiaal wordt ver

derop aan een nader onderzoek onderworpen. 

2.5. Mt 25,37-39 

De verbaasde reactie van de rechtvaardigen in vss 37b-39 wordt ingeleid 

door τότε άποκρυθησονταυ αύτω οι, бСиаьоь λέγοντες. Лииаоод kont in Mt Vaak ООГ 

(17/2/11); slechts in één geval gaat deze term terug op de Mc-Vorlage (nl. 

in Mt 9,13). Een ander argument om бь'иаьод te beschouwen als een indicatie 

voor redactie, kan men ontlenen aan de voorkeur van Matteüs voor δυπαυοσΰνη 

(7/0/1), dat tot dezelfde woordgroep behoort als δέχαεος. In 25,37 slaat 

δέ^αεου op degenen die beloond worden. Een verwante betekenis heeft δέχαι-ος 

in de uitdrukking ανάστασης (τών) бьиаии in Le 14,14 en Hand 24,15. Verder 

treffen we deze betekenis alleen aan in Mt 13,43.49 in een context die sterke 

overeenkomsten vertoont met 25,31-46. Behalve οί δέκαεου wijst ook το'τε in 

de inleiding van vs 37a op redactie. 

Een aanwijzing voor het gebruik van traditie-materiaal in vs 37a is ge

legen in de combinatie van het tempus finitum άπονρι.Οη'σονταυ met het part. 

praes. van λέγω. Deze verbinding treffen we in onze passage behalve in vs 37 

ook aan in vss 44.45 en komt daarbuiten nog slechts twee keer voor in Mt: 
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άπεκρΰθησαν ... λέγοντες (12,38); άτιεχρύθησαν ... λέγουσαι, (25,9). ΟθΖΘ tame

lijk zeldzame constructie wijst op traditie. Een bevestiging hiervoor is het 

volgende gegeven. Typisch voor Matteüs is de wending άποκρι-θεϋς ... είπεν 

(of meervoud): 41/5/29. Tegenover deze 41 gevallen staan in het Mt-evangelie 

dus slechts vijf gevallen waarin het tempus finitum van άποκρόυομαυ gevolgd 

wordt door een participium van λε'γω. In onze passage vertoont alleen vs 40 

(άποχρι,θευς ... έρεί) sterke overeenkomst met het voor Matteüs kenmerkende 

άποχροθει,ς ... είπεν. In het sluitstuk van de Eschatologische Rede is de ver

houding dus 1 tegen 3. 

De vraag van de rechtvaardigen aan de Mensenzoon-rechter begint met de 

vocativus κύρυε (vgl. ook vs 44), terwijl in vs 31 sprake was van "de Mensen

zoon" en in vs 34 van "de koning". Dat deze overgang geen argument is tegen 

de eenheid van Mt 25,31-46 blijkt uit Mt 24,42.44 waar ö υιός του άνθρωπου en 

ó jiúpuos verwisselbare uitdrukkingen zijn. Degene die komt wordt aangeduid 

als ό xúpLos ύυων (vs 42) en deze staat op één lijn met ö υιός той ανθρώπου 

(vs 44). Bovendien, dat "de Mensenzoon" of "de koning" niet in de aanspreking 

van vs 37 hernomen worden, hoeft geen bevreemding te wekken. Immers, ό υιός той 

άνθρωπου komt binnen de evangelies (resp. het NT) nooit voor in de vocativus 

en dat is niet verwonderlijk, omdat al deze teksten in de mond van Jezus lig

gen. (77) In het boek Ezechiël wordt de vocativus wel op ruime schaal gebruikt 

(93 keer) als een aanspreking van de profeet (vgl. Dan 8,27). De vocativus 

βασυλεϋ komt alleen voor in Mt 27,29 (// Mc 15,18), waar βασι,λεϋ met nadruk 

en ironisch gebruikt wordt. Hier staat tegenover dat de vocativus χυ'ρυε in 

Mt en Lc een hoge frequentie heeft: 34/1/27. In een aantal parabels vormt 

χυρυε de aanspreektitel van knechten ten opzichte van hun heer. (78) Daarnaast 

treffen we χυ'ρυε voornamelijk aan als een aanspreektitel van Jezus. In Mt 

treffen we dit gebruik alleen aan in de mond van twee groepen mensen nl. in 

de mond van de leerlingen en van mensen in nood in het kader van een wonder

verhaal. (79) In Lc is deze titel niet beperkt tot deze twee groepen (vgl. 

Le 10,40; 19,8); bovendien hanteren de leerlingen zowel in Mc als in Lc ook 

andere aanspreektitels voor Jezus. Van direct belang voor Mt 25,37.44 is, dat 

χνίρυε ook in Mt 7,21-22 voorkomt als een aanduiding van Jezus die in het daar

op volgende vers een rechterlijke uitspraak doet. Ook treffen we xupn. aan 

in Mt 25,11.20.22.24 in verband met het thema van de scheiding in twee groe

pen. Uit deze gegevens leiden we af, dat χυ'ρι,ε in Mt 25,37.44 wijst op de 

hand van Matteüs. 

Πο'τε (6t.) σε ευδο^εν vormt de kern van het antwoord van de beide groepen 

op de motivering van het vonnis door de rechter. Πο'τε (7/5/4) komt drie keer 
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voor buiten het sluitstuk van de Eschatologische Rede nl. in Mt 17,17 (twee 

keer) en in Mt 24,3; in deze gevallen is πο'τε ontleend aan de traditie. 

De vorm εϊδον (58/42/67) wordt vaak gevolgd door een aanvullend participium 

(14/12/6). Deze verbinding is door Matteüs in vier gevallen ontleend aan Mc 

(Mt 3,16 // Mc 1,10; Mt 4,18 // Mc 1,16; Mt 9,9 // Mc 2,14; Mt 16,28 // Mc 

9,1). Daarnaast treffen we een eigen gebruik van deze constructie aan in Mt 

3,7; 8,14; 9,23 en in het' Sondergut van Mt 20,3; 22,11; 25,37-39.44. Deze ge

gevens laten geen duidelijk antwoord toe op de vraag naar het traditionele 

resp. redactionele karakter van πο'τε (δε') σε εϋδομεν. Die duidelijkheid wordt 

wel verkregen door Jeng, die πότε in verband brengt met το'τε dat in onze 

passage veelvuldig voorkomt: "Mit τότε - πότε wird die dialogische Gestaltung 

der Perikope (vs 34-39.41-45) durchgeführt". (80) Deze vormgeving is volgens 

hem het werk van Matteüs. Intussen gaat Jeng voorbij aan een mogelijke relatie 

tussen πότε in het sluitstuk van de Eschatologische Rede en πότε in de begin

vraag van fit 24,3. Men kan hier spreken van een inclusio. Maar ondat πότε in 

Mt 24,3 vanuit het heden vraagt naar de toekomst en in Mt 25,37.38.39.44 van

uit de toekomst vraagt naar het verleden, is hier tevens sprake van een trans

positie. Deze transpositie kunnen we verduidelijken vanuit de tweede sectie 

van de Eschatologische Rede, die beheerst wordt door de thematiek van het niet 

weten van dag en uur van het komen van de Mensenzoon en door de thematiek van 

het weten dat de rechter streng is. De thematiek van het niet weten vindt een 

voortzetting in het sluitstuk van de rede. Een aanwijzing hiervoor is juist 

het herhaalde εΰδομεν dat een overeenkomst in klank vertoont met οίδα eerder 

in de redevoering. Behalve van een voortzetting is hier sprake van een om

zetting op inhoudelijk vlak: de onwetendheid van de rechtvaardigen en de ver

vloekten betrekt zich niet op het toekomstig komen van de Mensenzoon, maar 

op de wijze waarop hij zich gemanifesteerd heeft in het verleden, dat behoort 

tot het heden van de toegesprokenen. Deze verbindingslijnen met de rest van 

de rede maken het waarschijnlijk, dat πότε (6ε') σε είδομεν een indicatie is 

voor redactie. 

Het vocabulaire van de opsomming in vss 37b-39 is verder nagenoeg het

zelfde als dat van vss 35-36. Slechts op twee punten is er verschil. Τρέφω 

neemt de plaats in van ÓLÒC^L + ψαγεΐν. Rehalve hier komt τρε'φω ook voor in 

Mt 6,26 (// Le 12,24). Meer typerend voor Matteüs is het substantivum τροφή 

(4/0/1), dat in Mt 6,25 teruggaat op Q (vgl. Le 12,23) en in Mt 3,4; 10,10 

en 24,45 gebruikt wordt in afwijking van Mc of Q. Het is waarschijnlijk, dat 

er een verband is tussen δοΰναυ αυτούς τηυ τροφην in 24,45 en τρε'φω in 

25,37. Daarom kan dit verbum in 25,37 gezien worden als een indicatie voor 
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redactie. Dit geldt ook voor η (67/33/45), dat een voorkeurswoord van Matteüs 

is en hier samen net πότε (6é) σε εΕδομεν bewerkt, dat de zes noodsituaties 

nu in drie paren de revue passeren en niet asyndetisch naast elkaar staan zo

als in vss 35-36. 

Samenvattend kunnen we nu het volgende stellen. Als indicaties voor het 

gebruik van traditie-materiaal gelden juist die tekstgegevens die de vraag 

van de rechtvaardigen in vss 37-39 gemeen heeft met vss 35-36. Op redactie 

wijzen το'τε, οι би'иои.оь, χυριε, πότε (δε') σε εί-'δομεν, τρε'φω en η. 

2.6. Mt 25,40 

Mt 25,40 bevat het antwoord van de koning op de verbaasde vraag van de 

rechtvaardigen naar het wanneer van hun beslissende confrontatie met de Men

senzoon. Dit antwoord wordt ingeleid door -καί άποκρυθευς ò βασυλεϋς ίρεΖ 

αύτοΓ,ς. Bij de analyse van vs 34 bleek, dat ό δασι,λεΰς een aanwijzing is voor 

redactie en bij de analyse van vs 37 kwam naar voren, dat dit ook geldt voor 

άποκρι,θευς ... tpcZ. 

Άμηυ λε'γω υμΐ,ν komt op rekening van Matteüs. Dit blijkt niet alleen 

uit de frequentie van deze zegswijze (29/11/5), maar ook uit het feit, dat 

zij vaak is toegevoegd aar, materiaal uit Mc of Q. (81) 

'Eg' öaov komt binnen de evangelies alleen voor in Mt 9,15 en 25,40.45 

en verder in het NT in Rom 11,23 en 2 Petr 1,13. De vraag of έφ' όσον wijst 

op redactie, is niet met zekerheid te beantwoorden. Wel is het waarschijnlijk, 

dat deze formule een temporele betekenis heeft. Dit blijkt uit Mt 9,15 en uit 

een vergelijking met έφ' ό'σον χοόνον (Rom 7,1; 1 Kor 7,39; Gal 4,1) alsook 

uit het feit dat de met έφ' Soov ingeleide zin in Mt 25,40 antwoord geeft 

op de vraag naar het wanneer van de confrontatie met de Mensenzoon. (82) 

Γουε'ω wordt in Mt vaak gebruikt als een term die het belang van de 

praxis onderstreept. Door het onderhouden van de geboden komt men tot het 

koninkrijk (Mt 5,19) of het eeuwig leven (Mt 19,16 par). De gulden regel van 

Mt 7,12 (vgl. Le 6,31) heeft het karakter van νόμος. Bij het oordeel dat zich 

betrekt op de πραζι,ς (Mt 16,27), wordt dan ook die handelwijze negatief ge

waardeerd die bestaat in τουε'ω тг άνομων (Mt 13,41; vgl. Mt 7,23: J'L 

ί'ργαζόμενοι, -"ν avcyuciv. Dezelfde nadruk op doen en het nalaten daarvan vinden 

we in Mt 7,24vv par en Mt 6,1-3 (*.о<л'„ δυναμοσυν-,ν/έ^ί "-μοσΰντμ ). De keerzijde 

hiervan wordt beschreven in Mt 23,3-5. In dit verband zij ook gewezen op de 

uitdrukkingen ποεε.'*,) ιιαρπδν (Mt 3,8-10 par; 7,17-20; vgl. 12,33; 21,43) en 
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πουέω το θέλημα του πατρός μου (Mt 7,21; 12,50; Vgl. Mc 3,35). Tenslotte 

speelt deze nadruk op de praxis ook een grote rol in de Eschatologische 

Rede, waar in de tweede sectie sprake is van een oproep tot actief zijn op 

grond van het weten, dat de rechter streng is (vgl. πουέω in Mt 24,46 par). 

Dit appèl loopt uit op de houding die in Mt 25,40.45 beoogd wordt ten opzichte 

van de mens in nood en een houding ten opzichte van de Mensenzoon impliceert. 

Ποι,ε'ω in deze verzen wijst dan ook op de hand van Matteüs. 

In vs 40 verklaart de Mensenzoon zich solidair met είς του'των των αδελ

φών μου των έλαχόστων. De vraag, of deze aanduiding herkenbaar is als taaiei

gen van flatteus, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Viel treffen we in Mt 

twee formuleringen aan die verwant zijn met die van Mt 25,40.45: 

- In Mt 5,19a gaat het over μύα των εντολών του'των των έλαχύστου. Anders dan ir 

deze tekst heeft ελάχιστος (5/0/3) in onze passage betrekking op personen. 

Dit is ook het geval in Mt 5,19b en in 1 Kor 15,9 en Ef 3,8 (έλαχυστο'τερος). 

- De tweede verwante formule is tïs των μυκρών τούτων die alleen voorkomt 

in de synoptische evangelies (4/1/1). In 10,6 heeft Matteüs deze omschrij

ving ontleend aan Mc 9,42 (vgl. Le 17,2: τών μικρών τούτων είς). We hebben 

hier dus te maken met een traditie-element dat Matteüs niet zelf geformu-

eerd heeft. Wel heeft hij er een ruimer gebruik van gemaakt dan Marcus en 

Lucas: in Mt treffen we deze aanduiding ook aan in 18,10.14 en in het slot 

van de zendingsrede (Mt 10,42). Een vergelijking tussen tis των μικρών 

τούτων en εϊς τούτων των έλαχύστων geeft vier constanten en twee variabelen 

te zien. Constanten zijn het telwoord, het lidwoord, de genitivus meervoud 

en het pronomen demonstrativum. Variabel zijn de plaats van het pronomen 

demonstrativum en de superlativus in plaats van de positivus. Het pron. dem. 

dat in Mt 25,40.45 met nadruk voorop is geplaatst, verwijst naar de nood

situaties die tevoren zijn opgesomd. Door de keuze van de superlativus ont

staat een contrast tussen het grootse komen van de Mensenzoon in de aanhef 

van de passage en zijn nietige aanwezigheid in degene die in nood verkeert. 

Beide elementen zijn dus functioneel in het kader van dit stuk. Daarom 

kunnen we είς τούτων των έλαχύστων beschouwen als een redactionele herfor

mulering van het traditionele είς των μι,χρών τούτων. 

Άδελφο'ς (39/20/23) wordt in Mt achttien keer gebruikt in verband met 

bloedverwantschap (veelal // Mc en Lc). Een eigen plaats wordt ingenomen door 

Mt 13,55 (// He 6,3), waarin sprake is van verwanten van Jezus. Dit is ook 

het geval in Mt 12,46-48 parr. Deze verwantschap wordt in hetgeen volgt, ge

transponeerd op het auditorium van Jezus (Mc 3,34) resp. op de kring van de 

leerlingen (Mt 12,49). Dit overdrachtelijk gebruik van άδελφο'ς -dat in Mc 
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beperkt is tot de genoemde passage- is in Mt sterk ontwikkeld (17/2/6): Mt 

5,22-24.47; 7,3-5 (// Le 6,41-42); 18,15 (// Le 17,3); 18,21.35; 23,8; 28,10. 

Het is dan ook waarschijnlijk, dat οί. αδελφού μου in Mt 25,40 wijst op de 

hand van Matteüs. Dit wordt vooral bevestigd door het gebruik van dezelfde 

uitdrukking in de mond van Jezus in Mt 28,10. 

De formulering van Mt 25,40.45 vertoont dus een aantal redactionele ele

menten. Hiertoe behoren άμην λέγω ύμΕν, noLc'to en de overdrachtelijke beteke

nis van αδελφός. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor cis τούτων των 

έλαχΰστων dat we beschouwen als een redactionele herformulering van het tra

ditionele FLS των μυχρων τούτων. 

2.7. Mt 25,41-45 

Behoudens enkele uitzonderingen wordt het oordeel over de vervloekten 

(25,41-45) met dezelfde woorden beschreven als het oordeel over de rechtvaar

digen (25,34-40). De voornaamste verschillen tussen deze twee tekstgedeelten 

zijn, dat in vss 41.45 6 βασι.λρύς en in vs 45 ίων αδελφών μου vervallen en dat 

de vervloekten hun verzuim samenvatten onder de ene noemer où δι.ηχονησαμε'ν GOL 

(vs 44). Deze verschillen zijn te plaatsen in het raam van een verkorting, 

waardoor het parallellisme in de beschrijving niet geschaad wordt. 

Dit verschijnsel van een literair tweeluik doet zich ook elders in Mt 

voor: 

- Mt 5,46-47 vertoont een tweedeling, terwijl we in Lc 6,32-34 een driedeling 

aantreffen. 

- De notitie over de nauwe poort (vgl. Le 13,24) is in Mt 7,13-14 op een sym

metrische wijze uitgebouwd tot het schema van de twee wegen. 

- Een zorgvuldige symmetrie treffen we ook aan in Mt 7,24-25.26-27 (// Le 

6,47-49). 

- Mt 10,37a en 10,37b komen nagenoeg letterlijk met elkaar overeen (diff. Lc 

14,26). 

- De oordeelsdreiging van Mt 11,20-24 (vgl. Lc 10,12-15) vertoont dezelfde 

opbouw als die van Mt 12,41-42 (// Lc 11,31-32). Beide passages bestaan uit 

twee parallelle onderdelen, die uitlopen op een refreinachtige herhaling 

van het verwijt dat Israël treft vanwege de weigering om zich te bekeren: 

Mt 11,22.24: πλην λεγιο ύμϋν ... άνεκτότίρον εστοα έν ήμερα MPLJLUJS,; Mt 12, 

41.42: M L ι',δου -\rbc\... tìf-c. Het tweeluik van Lc 11,31-32 is in Mt in 

omgekeerde volgorde bewaard geo leven, doordat hij de spreuk over de inwoners 
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van Nineve ad vocem Jona voorop geplaatst heeft. Het literair tweeluik in 

11,20-24 is door Matteüs zelf geconstrueerd; daarbij heeft hij zich bediend 

van het gegeven van Lc 10,12 (vgl. ook Mt 10,15). 

- De positieve en de negatieve mogelijkheid komen in Mt 12,35ab (vgl. Le 6,45) 

in dezelfde bewoordingen aan de orde. Hetzelfde is het geval in het Sonder

gut van fit 12,37ab. 

- In Mt 18,8-9 reduceert Matteüs de driedeling van Mc 9,43-47 tot een tweede

ling, die uitgebreid is met het surplusgegeven маі βάλε άπα σοο. 

- In de parabel van de talenten wordt de beschrijving van de afrekening met 

de eerste dienaar (25,20-21) bijna letterlijk hernomen in het geval van de 

tweede dienaar (25,22-23); in de Lc-versie (19,16-19) doen zich aanzienlijke 

verschillen voor tussen deze twee scènes. 

- In de beschrijving van het avondmaal is in de versie van Mt (26,26-29) de 

parallellie tussen het gedeelte dat over het brood handelt en het gedeelte 

dat over de beker gaat, groter dan in de versie van Mc. 

Uit deze voorbeelden blijkt, dat Matteüs een voorkeur heeft voor double

rende beschrijvingen; bijna mechanisch worden dezelfde elementen twee keer 

herhaald. Waar een dergelijk tweeluik hoort tot de voorgegeven traditie, wordt 

het door Matteüs overgenomen. (83) Meestal heeft Matteüs een in de traditie 

in aanzet aanwezige parallellie versterkt. In dit licht is het waarschijnlijk, 

dat Matteüs zelf verantwoordelijk is voor de gelijkluidendheid in de beschrij

ving van het oordeel over beide groepen in Mt 25,34-40.41-45. Deze symmetrie 

is reeds voorbereid door de tegenstelling tussen schapen en geiten in de ver

gelijking van vs 32. Deze vergelijking is op een tweevoudige wijze verbonden 

met hetgeen volgt: 

- In vs 33 wordt τα πρόβατα herhaald en gesteld tegenover τα epucua een ver

kleinwoord van cpLcpou in het vorige vers. Zo'n herhaling van elementen die 

deel uitmaken van een vergelijking, in een context die daarvan formeel on

derscheiden is, is niet ongebruikelijk (vgl. Mt 13,40). 

- In VS 33 wordt τα πρόβατα verbonden met си δεζυων αΰτοϋ en τα έρί,φυα met 

¿ς εΰωνΰ,ιων. Deze uitdrukkingen keren terug in vs 34 resp. vs 41. 

Door deze herhalingen ontstaat de volgende symmetrische structuur, waarin 

άφορύζω een opvallende positie inneemt en de verbinding legt met het vooraf

gaande: 

VS 32 ... nai άφορι'σπ, 

ωσπερ ό -Όΐ,ρην άφορι,'ζευ τα πρόβατα a 

άπο των έρι'φων, b 

VS 33 ηαί QTtíOLL 
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τα yèv πρόβατα έχ δεξυων αΰτοϋ, aa' 

τα δε έρο'φυα έζ ευωνύμων. bb' 

VS 34 τότε έρεΰ ò Βασυλευς тоСс, έχ δεξυων αΰτοϋ а' 

VS 41 τότε έρεϋ иаи τους έζ ευωνύμων ... Ь' 

Het vocabulaire van 25,41-45 is voor een belangrijk gedeelte al aan de 

orde geweest in onze analyse van 25,34-40. We beperken ons hier tot die termen 

in vss 41-45 die in vss 34-40 niet voorkomen. Ten aanzien van de formulering 

van het vonnis in vs 41 moet nog het volgende worden opgemerkt: 

- πορεύομαι, komt vaak voor in fit en Lc (resp. 29 en 51 keer) en in Mc slechts 

drie keer in het zgn. Mc-slot. (84) De imperativas πορεύεσθε (5/0/0) is 

alleen in Mt 25,41 verbonden met de prepositie άπό; dit is te vergelijken 

met de rechterlijke uitspraak in Mt 7,23: αποχωρείτε απ' έμοο... 

- χαταράομαυ is een hapax legonenon in Mt. 

- Behalve hier treffen we de uitdrukking εί,ς το πϋρ το αί,ώνι,ον ook aan in 

Mt 18.8. Пир als een beeld voor straf (12/4/7) komt voor in Mt 18,9 par; 

3,10-12 par; 7,19; 13,42.50. 

- Δι,άβολος en σαταν(ας) worden in Mt en Le naast elkaar gebruikt. Het enige 

aanwijsbare onderscheid is, dat σατανάς wel en διάβολος niet in de vocati-

vus voorkomt: Mt 4,10 (terwijl in Mt 4,1.5.8.11 sprake is van δυάβολος) en 

Mt 16,23 par. In verband met Mt 25,41 is vooral de verhouding tussen de 

duivel en de Mensenzoon van belang. Tussen beide figuren bestaan een aantal 

overeenkomsten: uit Mt 12,26 par blijkt, dat ook aan de satan een koninkrijk 

wordt toegeschreven; ook de duivel is uitgerust met engelen (85); deze fi

guur vindt aanhang onder hen die tot het machtsgebied van de Mensenzoon 

behoren (Mt 13,38: oí. viol του πονηρού). Uiteindelijk echter is de tegen

speler ondergeschikt aan de Mensenzoon, zoals blijkt uit Mt 13,42 en 25,41. 

Zo kunnen v/e besluiten, dat de voorstelling van ò δι,άβολος in Mt 25,41 

overeenstemt net het beeld dat gedestilleerd kan worden uit de rest van Mt. 

Deze gegevens wijzen in de richting van het gebruik van traditie-materi

aal . Vs 41 bevat slechts enkele lichte indicaties voor redactie nl. τότε, 

πορεύεσθε άπ' έμοΰ en de plaats die το πϋρ το αίώνι ον en ό δυάβολος innemen 

in het theologisch perspectief van Matteüs. 

Van vss 42-45 resteren nog ασθενής (vss 43.44) en δι,αχονε'ω (vs 44). 

Ασθενής (3/1/1) komt buiten onze passage nog een keer voor in Mt ni. in 26,41 

waar deze tem ontleend is aan Mc 14,38. Δι,αχονέω (6/5/8) stamt elders in 

Mt steeds uit de traditie. Het is echter niet uitgesloten, dat de thematiek 

van δι,αχονέω / δι.άχονος verwant is met de yuKpoL-thematiek van Mt 25,40.45. 
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Deze veronderstelling dringt zich op vanuit Mt 20,26-28 par, waar δι,αχονέω 

/ διάκονος gesteld wordt tegenover μέγας (vgl. Mt 5,19) en πρώτος (vgl. Mt 

19,30 en 20,16). Ditzelfde doet zich voor in Mt 23,11 waarna in vs 12 ύψόω en 

ταπευνόω tegenover elkaar gesteld worden. 

2.8. Mt 25,46 

Het vocabulaire van Mt 25,46 is n iet karakter ist iek voor Matteüs: 

- απέρχομαι. 
- άπε'ρχομαι, εις 

- ζωη 

- χόλασυς 

35/23/19 

12/8/4 

7/4/5 

hapax legomenon in de synoptische evangelies 

(dislegomenon NT) 

- auiivLos : 6/3/4. Dat αιΐώνι-ος twee keer voorkomt in dit vers, 

kan bepaald zijn door de LXX-tekst van Dan 12,2. 

Toch kunnen we zeggen, dat het motief van loon en straf, dat hier be

schreven wordt met de termen ςωη αΰώνυος en χο'λασι,ς αί,ώνυος in Mt een belang

rijke plaats inneemt (86): 

- ζωη ctLtuvLog : Mt 19,16 par; Mt 19,29 parr. Het absoluut gebruikte ζωή (Mt 

7,14) gaat meestal samen met εύσε'ρχομαι, εύς : Mt 18,8 // Mc 9,43.45; Mt 18,9 

(= verandering ten aanzien van Mc 9,47: εισέρχομαι, εις την Βασι-λεύχν του 

θεού); Mt 19,17. Hiermee vergelijkbaar zijn de uitdrukkingen είσε'ρχομαυ εις 

την χαράν του κυρίου σου (Mt 25,21.23) en (εΰσ)ε'ρχομαυ εις την βασυλεύχν 

των ουρανών (Mt 5,20; 7,21; 18,3 vgl. parr; 19,23.24 parr; 23,13; vgl. ook 

Mt 8,11; 21,31; 25,34). 

- χόλασι,ς ¿ιΐώνυος : Deze uitdrukking kunnen we vergelijken met εΰς το rûp το 

αί.ώνι.ον in Mt 25,41. In dit verband kunnen we ook wijzen op de volgende 

uitdrukkingen: γέεννα (7/3/1); βάλλω сЫ (Mt 5,13 par; 13,48); ίκβα'λλω εΰς 

το σχο'τος τ5 εξώτερον (Mt 8,12 // Le 13,28: εζω; Mt 22,13; 25,30) en de 

vaste formule cxeC εσται, ö χλαυΰμος raC ό βρυγμος των όόο'ντων (Mt 8,12 par; 

13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30). 

Uit dit overzicht blijkt, dat het vocabulaire in verband met loon en 

Straf in Mt variabel ÍS. Alleen èxrC εσται, ό χλαυθμδς naí ò βρυγμος των 
οδόντων is een vaste uitdrukking. Bovendien is dit vocabulaire grotendeels 

traditioneel. Anderzijds kunnen we uit dit overzicht opmaken, dat het thema 

"loon en straf" een grote plaats inneemt in de theologie van Matteüs en in 

het bijzonder ook in de tweede en derde sectie van de Eschatologische Rede 
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een rol speelt in verband met het komen van de strenge rechter. 

2.9. Resultaten en conclusies 

Het onderstaande overzicht bevat de resultaten van onze analyse van het 

vocabulaire en de theologische motieven van Mt 25,31-46 met het oog op de 

vraag naar de verhouding in deze passage tussen traditie en redactie. Als 

regel worden de verba in dit overzicht in de indie, praes. 1 sg. weergegeven 

en de substantiva in de nom. sg., omdat in onze analyse veelal niet de vorm 

of het tempus maar de keuze van de term, de combinatie van meerdere woorden 

en de betekenis of functie van de verschillende taalelementen bepalend bleken 

te zijn voor het antwoord op de vraag naar traditie en redactie. Als echter 

ook het tempus of de vorm gewicht in de schaal leggen, zijn deze in het schema 

opgenomen. 

VS 

31 

32 

33 

34 

tekstgegevens die wij
zen op het gebruik van 
traditie-materiaal 

δταν..., τότε ... ; 

έρχομαι, έν 

δεξιός t εΰύνυμος 

"στημυ; δεξι,ός + 

ευώνυμος 

έρω; δεζι-ός; εύλογε'ω; 

κληρονομε'ω; έτουμάζω; 

άιδ καταβολής... 

tekstgegevens die 
wijzen op redactie 

δε'; verbinding van 
ό υΰος του άνθρωπου 

door middel van 

αύτοϋ met αγγέλου; 

χαθυ'ζω e π С θρόνου 

δόξης αύτοϋ; de 

voorstelling van de 
Mensenzoon als 
rechter. 

συνάγω; έμπροσθεν; 

πάντα τα έθνη; 

άφορόζω...άπ' 

άλλη'λων; ώσπερ; 

πρόβατον; άφορι,'ζω 

άπό 

μτ'ν. . ,δέ. . . ; πρό

βατον; het theolo
gisch motief van 
de scheiding in 
twee groepen. 

τότε; βασυλεΰς; 

δεϋτε; τατη'ρ μου 

i.v.m. God; 

βασυλεύχ i .V.m. 

het koninkrijk 

van God; 

κόσμος 

tekstgegevens waaraan 
geen duidelijke indi
catie te ontlenen is 

δόξα (vs 31a) 

ιουμη'ν; ερυφος 

έρυφι,ον 
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VS 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

J 

tekstgegevens die wij
zen op het gebruik van 
traditie-materiaal 

πευνάω; δυδωμυ...φαγευν; 

δυψάω; ποτίζω; ζε'νος; 

ημην; συνάγω (= gast

vrij onthalen). 

γυμνός; περίΒάλλω; 

άσθενε'ω; έτ.υσκέπτομαι, ; 

φυλαχη; ημην; έρχομαι. 

προς 

temp. fin. van άπο-

κρύνομαι, + part, van 

λε'γω; πευνάω; δυψάω; 

ποτύζω 

ζε'νος; συνάγω(= gast

vrij onthalen); γυμ

νός; περυβάλλω 

άσθενεω; φυλακή 

(= gevangenis); 
έρχομαι, προς 

έρω; ευώνυμος; 

έτοι,μάζω 

πευνάω; δύδωμυ... 
φαγεμν; διψάω; ποιύζω 

ξένος; ημην; συνάγω 

(= gastvrij onthalen); 
γυμνός; περιβάλλω; 

ασθενής; φυλακή (= ge

vangenis); έπι,σχε'πτομαο 

temp. fin. van άπο-
Μρυνομαυ t part. ЭП 

λε'γω; πευνάω; δυψάω; 

ζε'νος; γυμνός; άσθενη'ς; 

φυλακή (= gevangenis) 

temp. fin. van -ακο-

κρύνομαι- + part. ЗП 

λε'γω 

tekstgegevens die 
wijzen op redactie 

γάρ 

τότε; δυ'καυος; κΰρι-ε; 

πότε σε εΕδομεν; 

τρέφω; ή 

πότε δε σε εϋδομεν; 

η 

τότε δε' σε εϋδομεν; 

л 

part, van αποκρίνομαι. 

+ temp. fin. van έρω; 

βασι,λευ'ς; άμην λε'γω 

ύμϋν; είς τούτων... 

των έλαχύστων; οί, 

αδελφού μου; het theo
logisch motief van het 
doen (ποι,έω.2χ) 

τότε; τορευ'εσθε άπ ' 

έμοϋ; εύς τδ πυρ τδ 

αΰώνυον; de voorstel

ling van δυάβολος 

γάρ 

τότε; χΰρυε; πότε σε 

εί,'δομεν; δι,ακονε'ω; η 

τότε; άμην λε'γω ύμϋν; 

είς του'των των έλα

χύστων; het theolo

gisch motief van het 

tekstgegevens 
geen duidelij 
catie te ontl 

έφ' όσον 

κατάραομαυ 

ίφ' δσον 

waaraan 
ke indi
enen is 
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VS 

46 

tekstgegevens die wij

zen op het gebruik van 
traditie-maten aal 

απέρχομαι, FLÇ 

tekstgegevens die 
wijzen op redactie 

doen 
(πουρω· 2x) 

het thema van loon 
en straf; 
ио'Лаоы αύωνυος 

Versus ζωη αιώνιος, 
бсиасод 

tekstgegevens waaraan 
geen duidelijke indi
catie te ontlenen is 

χόλασυε 

Aan deze uitkomsten kunnen de volgende conclusies worden verbonden: 

a) De opsomming van liefdewerken in vss 35-36.37-39.42-43 vertoont een zoda

nige concentratie van termen die m e t kenmerkend zijn voor Matteüs, dat 

we moeten aannemen, dat deze opsomming stamt uit de traditie of is samen

gesteld uit verschillende aan de traditie ontleende gegevens. Ook de inlei

dingen op de directe rede in vss 34.37.41.44.45 bevatten nogal wat elemen

ten die wijzen op het gebruik van tradì ti e-na ten aal. 

b) Hier staat tegenover, dat de hand van Matteu's duidelijk waarneembaar is 

in vss 31-33.40.45. Tegenover een groot aantal sterke indicaties voor re

dactie staan hier immers slechts enkele lichte contra-indicaties. Daarom 

kunnen we stellen, dat de beschrijving van het komen van de Mensenzoon die 

als rechter alle volken scheidt in twee groepen (vss 31-33) en de formule

ring van de soli dan sering van de Mensenzoon met de minsten (vss 40.45) 

teruggaan op Matteüs. Verder wijst ook de symmetrie tussen de beschrijving 

van het oordeel over de rechtvaardigen (vss 34-40) en de beschrijving van 

het oordeel over de vervloekten (vss 41-45) op redactie. 

c) Tenslotte, in vss 34.41.46 wijzen de resultaten van onze analyse m e t dui

delijk in één richting: naast indicaties voor redactie staan hier verschil

lende aanwijzingen dat deze tekstgedeelten ontleend zijn aan de traditie. 

We doen recht aan beide gegevens, als we stellen dat deze verzen formule

ringen bevatten die aan de apocalyptische traditie ontleend zijn maar door 

Matteüs in sterke mate zijn bewerkt. 

Het sluitstuk van de Eschatologische Rede is dus voor een belangrijk gedeelte 

te beschouwen als een compositie van Matteüs. Het redactionele gehalte van 

deze tekst is vrij hoogv De vraag, in hoeverre Matteüs bij het samenstellen 

van deze passage gebruik gemaakt heeft van traditionele voorstellingen, wordt 

in de volgende paragraaf aan de orde gesteld. Dan gaan we ook in op de aard 
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en de herkomst van het traditie-materiaal dat hij in deze samenhang verwerkt 

heeft. 

Paragraaf 3: Traditie-materiaal en traditionele voorstellingen in Mt 25,31-46 

In de vorige paragraaf hebben we een scheiding doorgevoerd tussen tradi

tie en redactie in Mt 25,31-46. In deze derde paragraaf geven we een nadere 

omschrijving van de bronnen die Matteüs gebruikt heeft bij het samenstellen 

van deze passage. Omdat 25,31-46 behoort tot het Sondergut van fit, zijn we 

hierbij vooral aangewezen op een vergelijking met parallellen in het ОТ, de 

rest van het NT en de intertestamentaire literatuur. We beginnen met een on

derzoek naar parallellen van de opsomming van liefdewerken (3.1.). Vervolgens 

gaan we in op de wijze waarop elders het komende oordeel beschreven wordt 

(3.2.). 

3.1. Parallellen van de liefdewerken van Mt 25,35-39.42-44. 

Bultmann en Wikenhauser (87) hebben erop gewezen, dat de ethische opsom

ming in Mt 25,35-39.42-44 niet specifiek christelijk is, maar ook bekend is 

vanuit de joodse literatuur. Naast de geboden van de Tora zijn voor het Joden

dom de goede werken (O'aiu wvyn = έργα χαλά of αγαθά) van groot belang. Deze 

worden onderscheiden in het geven van aalmoezen (np-rï) en het doen van lief

dewerken (tpion m ^ ' U A ) . Met een verwijzing naar Gen 3,21 enerzijds en Deut 

34,6 anderzijds wordt in b. Sotah 14a gesteld, dat de о'топ т^^пл het begin 

en het einde zijn van de Tora. (88) Volgens b. Sukah 49b gaat het doen van 

liefdewerken in drie opzichten uit boven het geven van aalmoezen: aalmoezen 

behelzen geldelijke steun aan levenden, vooral aan armen; liefdewerken vragen 

ook de inzet van de eigen persoon en zijn ook op rijken en doden gericht. Je-

remias (89) somt twaalf activiteiten op die tot de liefdewerken behoren: het 

geven van voedsel en kleding aan armen, het verlenen van onderdak aan vreem

delingen, het grootbrengen van weeskinderen, het bevrijden van gevangenen, 

het verlenen van steun aan geleerden, het verstrekken van leningen, het ver

zorgen van de bruidsschat van arme bruidjes, de deelname aan bruiloftsstoeten, 

het bezoeken van zieken, het begraven van doden en het troosten van bedroef

den. 

Op verschillende plaatsen in de literatuur van Israël treffen we een of 

meer liefdewerken aan die ook in Mt 25,35-36 worden opgesomd: 

- ОТ: Jes 58,6-8; Ez 18,7.16; Tob l,16v; 4,16; Job 22,6-7; 31,17-19; Spr 25, 
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21; Sir 7,33-35. 

- intertestamentaire literatuur: TestZab 6,5; 7,1; TestJos 1,5-7, TestBenj 4, 

4; 2 Hen 9; 10,5; 42,8; 63,1. 

- rabbijnse literatuur: Abot RN 7; b. Sotah 14a; Derek Erets Zuta^; Derek 

Erets Rabbah; Midrash Tehillim Ps 118,19; Aboth I 2. 

(90) 

In deze teksten treffen we naast andere zaken meestal twee of drie ethische 

stelregels aan die ook in Mt 25,35-36 verwerkt zijn. Vooral twee van deze 

regels komen regelmatig in combinatie met elkaar voor nl. het geven van voed

sel en kleding aan hen die daarvan verstoken zijn. Een variant hiervan is de 

trits hongerig/dorstig/ naakt, die (beh-ilve in Job 22,6-7) vooral in de rab

bijnse literatuur voorkomt. 

Minder vaak is in de aangegeven teksten sprake van het opnemen van vreem

delingen, van ziekenbezoek en bevrijden van gevangenen. Alleen in Jes 58,7 

en Job 31,32 maakt het opnemen van zwervers of vreemdelingen deel uit van een 

opsonming van positieve gedragspatronen. Toch staat deze activiteit in het 

Jodendom hoog aangeschreven, zoals blijkt uit Gen 18,2vv; 19,2vv; 24,25; Ex 

2,20; Recht 19,3.21. In Sir 7,35; TestJos 1,5-7; TestBenj 4; 2 Hen 9; b. So

tah 14a is ziekenbezoek verbonden met andere liefdewerken. De vrijlating van 

gevangenen wordt vermeld in Jes 42,7; 61,1; Ps 146,7; TestJos 1,5-7. 

Tenslotte merken we op, dat TestJos 1,5-7 m e t alleen spreekt over de 

vrijlating van Jozef uit de gevangenis, maar ook over zijn honger en ziekte. 

Alleen het eerste van deze drie gegevens speelt een rol in de Jozefcyclus van 

Genesis. Dit wijst erop, dat we te maken hebben met een vast schema. Dit sche

ma laat allerlei variaties toe die bepaald kunnen zijn door de context, waarin 

zo'η opsomming is opgenomen. 

Tegen deze achtergrond is duidelijk, dat Matteüs in 25,35-36 gebruik ge

maakt heeft van een bestaand joods schema. Ook in de concrete vulling daarvan 

is hij m e t origineel. Slechts op één punt wijkt hij af van de liefdewerken 

die vanuit het Jodendom bekend zijn: hij spreekt met over de vrijlating van 

gevangenen, maar over bezoek aan hen die in de gevangenis zijn. (91) Ook op 

het niveau van de gebruikte terminologie zijn er overeenkomsten tussen Mt 25, 

35vv en de genoemde teksten uit het ОТ. (92) Deze overeenkomsten bevestigen, 

dat Matteüs in deze afhankelijk is van joods traditie-materiaal. 

Ook in het NT wordt het belang van de "ργα χαλά of αγαθά onderstreept. 

Opvallend is, dat deze term vaak voorkomt (93), maar slechts in enkele geval

len wordt geconcretiseerd door de vermelding van activiteiten die daartoe be

horen (vgl. Mt 26,10 par, 1 Tim 5,10). Blijkbaar gaat het om een bekende aan-
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duiding, die geen nadere uitleg behoeft. 

Ook het omgekeerde doet zich voor. In een aantal teksten van het NT, 

waarin de term έργα χαλά / αγαθά' ontbreekt, worden gedragspatronen geformu

leerd die sterk verwant zijn met de joodse liefdewerken. In deze catalogi 

komen meestal een of meer activiteiten voor die ook in Mt 25,35-36 te vinden 

zijn. Deze overeenkomsten zijn geïnventariseerd in het volgende overzicht 

(94): 

Mt 25,35a 

Rom 12,20 
1 Kor 9,4 
Lc 3,11 
Jac 2,15-16 

Mt 10,10b 
Lc 14,12-14 
Hand 6,lvv 

Mt 25,35b 

Rom 12,20 
1 Kor 9,4 

Mc 9,41 par 

Mt 25,35c 

Hebr 13,2 

Rom 12,13 
1 Tim 3,2 
1 Tim 5,10 
Tit 1,8 
Hebr 11,31 
1 Petr 4,9 

Mt 25,36a 

Lc 3,11 
Jac 2,15-16 

Hand 9,39 

Mt 25,36b Mt 25,36c 

Hebr 13,3 

Hebr 10,34 
2 Tim 1,16 
Fi lemon 13 

In dit overzicht staan eerst de passages afgedrukt waarin twee van de zes 

liefdewerken uit Mt 25,35-36 voorkomen, en daarna de teksten waarin we slechts 

een van deze liefdewerken aantreffen. Opvallend is, dat vooral van Mt 25,35a 

en 25,35c elders in het NT parallellen te vinden zijn. Als parallellen van 

Mt 25,35c gelden hier die teksten waarin het gaat over het opnenen van vreem

delingen (vgl. de termen φυλοζενύα en Ίχλεζενος). Daarvan zijn die gevallen 

onderscheiden waarin de ontvangst in een bepaalde stad of streek van Jezus 

(Lc 9,53; Joh 4,45) of van de rondtrekkende christelijke predikers aan de 

orde komt (Mt 10,14 parr; 10,40; 2 Kor 7,15; Gal 4,14; Kol 4,10; 3 Joh 5). 

De sterkste overeenkomsten met Mt 25,35vv doen zich voor in de onderstreepte 

teksten van het overzicht: hierin komen termen voor die we ook aantreffen in 

Mt 25,35vv nl. πευνάω en δυψάω (Rom 12,20), έσθυ'ω (1 Kor 9,4; vgl. τροφή 

61 



in Mt 10,10 en Jac 2,15), ποτόςω (Mt 10,42 par; Rom 12,20), ξένος (3 Joh 

5) en γυμνός (Jac 2,15). Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat ¿πυσκέπτομαυ 

(Mt 25,36.43) ook voorkomt in Jac 1,27 (zorg voor weduwen en wezen) en dat 

δι-αχονέω (Mt 25,44; Hand 6,2) vergelijkbaar is met Filemon 13. Zoals we zagen 

komt dit vocabulaire ook voor in de opsomming van liefdewerken -in de LXX. (95) 

We kunnen deze catalogi dan ook beschouwen als een traditie-gegeven dat op 

ruime schaal verspreid was en allerlei variaties toeliet. Waarschijnlijk cir

culeerden dergelijke opsommingen ook in de gemeente van Matteüs. Dat Matteüs 

in deze schatplichtig is aan de traditie, bleek reeds uit het feit, dat het 

gebruikte vocabulaire bijna geen elementen te zien geeft die kenmerkend voor 

hem zijn. In deze richting wijst ook het gegeven dat elders in Mt opsommingen 

voorkomen die eveneens helemaal of minstens voor een belangrijk gedeelte uit 

de traditie stammen. Voorbeelden daarvan zijn de reeks van acht makarismen 

in 5,3-10 (vgl. Le 6,20-21), de zes beden van het Onze Vader in 6,9-13 (vgl. 

Le 11,2-4) en de zes "werken van de Messias" in 11,5 (vgl. Le 7,22). 

Nu gaan we na, of uit het gebruik van een opsomming van liefdewerken een 

antwoord te destilleren is op de vraag naar de identiteit van de έλαχυστου 

in Mt 25,40.45. Dit lijkt niet het geval te zijn. Immers, liefdewerken worden 

blijkens de teksten uit het NT verricht door iedereen en zijn ook gericht op 

iedereen. (96) Vooral in de Pastorale Brieven is deze thematiek sterk ontwik

keld (1 Tim 2,10; 5,10.25; 6,18; 2 Tim 2,21; 3,17; Tit 3,1.8.14). Ook de lei

ders van de gemeente zijn het subject van deze activiteiten: zo wordt van een 

kandidaat van het ambt van επίσκοπος verwacht, dat hij vreemdelingen opneemt 

(1 Tim 3,2; Tit 1,8). 

Nader onderzoek wijst uit, dat in het fIT op verschillende plaatsen de we-

derwaardiqheden van rondtrekkende christelijke predikers beschreven worden en 

dat dan vaak noodsituaties aan de orde komen die ook in Mt 25,35-36 genoemd 

worden. Deze teksten zijn te vinden in het nevenstaand overzicht; ze zijn zo 

gegroepeerd, dat eerst de passages vermeld worden die verschillende noodsitu

aties met Mt 25,35-36 gemeen hebben en vervolgens de teksten die slechts één 

van de zes noodsituaties uit Mt 25,35-36 bevatten. (97) Er zijn ook overeen

komsten op het niveau van het gebruikte vocabulaire: in de onderstreepte 

teksten van het overzicht treffen we termen aan die overeenstemmen of verwant 

zijn met het woordgebruik van Mt 25,35-36. (98) 

Uit dit overzicht (zie blz. 63) blijkt, dat ook in dit tekstmateriaal 

vaak verschillende noodsituaties, die deel uitmaken van de opsomming in Mt 

25,35-36, niet elkaar verbonden zijn. De combinatie van honger hebben en naakt 

zijn neemt weer een belangrijke plaats in. De meest volledige parallel van 
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HONGER 
HEBBEN 

2 Kor 11,27 
1 Kor 4,11 
Rom 8,35 
1 Tim 6,8 

Fil 4,12 

DORST 
HEBBEN 

2 Kor 11,27 
1 Kor 4,11 

VREEMDE
LING ZIJN 

NAAKT 
ZIJN 

2 Kor 11,27 
1 Kor 4,11 
Ron 8,35 
1 Tim 6,8 

Mt 10,10a 
par 

ZIEK 
ZIJN 

Gal 4,13 
2 Kor 12,7 
Fil 2,26-27 
2 Tim 4,20 

IN DE GEVANGE
NIS ZIJN 

2 Kor 11,23 

Hand 5,18-25 
Hand 12,1-19 
Hand 16,23-40 
Hand 21-28 
2 Kor 6,5 
Fil 1,7.13.14. 

17 
Fi lemon 13 

Mt 25,35-36 is te vinden in 2 Kor 11,23-27 waar alleen vreemdeling zijn en 

ziek zijn ontbreken. (99) Aan deze opsomming geeft Paulus het karakter van 

een "apologia pro vita sua"; zij functioneert in het kader van een beschrij

ving van zijn optreden als geloofsverkondiger (vgl. ook 1 Kor 4,11; 2 Kor 4,8-

11; 6,4-10). De noodsituaties zijn hier dus gerelateerd aan de zending. Deze 

missionaire oriëntatie is ook aanwezig in de andere teksten die in het over

zicht staan aangegeven. In Mt 10 gaat het over de zending van de Twaalf en 

de (zendings)brieven van Paulus spreken over het wedervaren van Paulus en zijn 

metgezellen in verband met hun missionaire activiteiten. Uit de aard van hun 

taak volgt, dat zij veelal verstoken zijn van primaire levensbenodigdheden 

(voedsel, drank, kleding) en in situaties kunnen belanden waarin hun gezond

heid of vrijheid op het spel staat (ziekte en gevangenschap). Er zijn nog meer 

contactpunten tussen opsommingen van liefdewerken en beschrijvingen van mis

sionaire noodsituaties. Filemon 13 maakt deel uit van beide tekstgroepen. 

Verder, in enkele gevallen worden liefdewerken opgesomd die betrekking hebben 

op de zendeling. Hij heeft recht op voedsel en drank (Mt 10,10.42; 1 Kor 9,4); 

men moet de rondreizende geloofsverkondiger gastvrij opnemen (Mt 10,11-14.40; 

Gal 4,14; 2 Kor 7,15; Kol 4,10; 3 Joh 5) en voorzieningen treffen voor het 

voortzetten van zijn reis (3 Joh 5-8; vgl. ook Rom 15,24; 1 Kor 6,6.11; 2 Kor 

1,16; Tit З.ІЗ ). 
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Deze verbindingslijnen roepen de vraag op, of de zending ook de achter

grond vormt van de beschrijving van de noodsituaties in Mt 25,35vv. Deze vraag 

wordt door Michaels bevestigend beantwoord. (100) De ελαχίστου in Mt 25,40.45 

zijn zendelingen. Het kernpunt van zijn betoog zijn de overeenkomsten tussen 

Mt 25,31-46 en Mt 10,40-42. Deze teksten hebben een aantal termen met elkaar 

gemeen en zijn ook inhoudelijk met elkaar verwant. Beide passages vormen het 

slot van een redevoering waarin de missionering een grote plaats inneemt. Om 

zijn zienswijze te staven beroept Michaels zich verder op de beschrijving die 

Paulus in 1 en 2 Kor geeft van zijn zending (vgl. Hand 16,20-24) en op tekst-

materiaal uit de tweede en derde eeuw na Chr. (Did 4,1; 11,1-6; 2 Clem 17,3; 

Handelingen van Thomas; Didascalia; Constitutiones Apostolicae), waarin deze 

en dergelijke noodsituaties gerelateerd zijn aan het apostolaat. (101) 

De zienswijze van Michaels berust ten dele op een exegese van het NT zo

als die zich weerspiegelt in de vroeg-christelijke literatuur. Ook Michaels 

zelf is van mening dat "these later traditions are, of course, not determina

tive for understanding the NT materials". (102) Naar ons idee is in het NT 

wel een relatie aanwijsbaar tussen opsommingen van liefdewerken en de situatie 

van de zendeling, maar deze relatie is met zo stringent, dat ook de oproep 

tot actief zijn in Mt 25,35vv in dit perspectief verstaan moet worden. Mi

chaels ziet twee belangrijke verschillen tussen de opsommingen van liefdewer

ken en de beschrijvingen van de wederwaardigheden van een christelijke geloofs

verkondiger over het hoofd. Het is vooreerst opvallend, dat in de teksten die 

de moeilijkheden in beeld brengen waarmee zendelingen geconfronteerd worden, 

meestal geen beroep gedaan wordt op anderen om hen de helpende hand te reiken. 

De beschrijvingen van missionaire noodsituaties zijn in dit opzicht duidelijk 

onderscheiden van de opsommingen van liefdewerken. Dat de rondtrekkende pre

diker is aangewezen op de hulp van de gemeenten die hij bezoekt, komt slechts 

zijdelings ter sprake. De zendeling heeft wel recht op ondersteuning (Mt 10, 

10; 1 Kor 9,7-14), maar maakt daarvan zelden gebruik (1 Kor 9,15-21; Fil 4,11-

20). Hij probeert in zijn eigen levensonderhoud te voorzien (1 Kor 4,12) om 

zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de gemeenten te bewaren. Hier klinkt 

het ideaal door van de stoïcijnse ethiek, die voorschrijft, dat de wijze on

afhankelijk is van de omstandigheden, zodat hij in alle omstandigheden tevre

den kan zijn. (103) Er is nog een tweede opvallend verschil tussen opsommingen 

van liefdewerken en beschrijvingen van het wedervaren van zendelingen. Het 

opnemen van vreemdelingen is een liefdewerk dat in het NT frequent voorkomt; 

daar staat tegenover dat het vreemdeling zijn ontbreekt in beschrijvingen van 

de moeilijkheden waarmee de zendeling te kampen heeft. In het NT neemt de aan-
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sporing om de zendeling gastvrij te onthalen een hoge vlucht. Het is echter 

onjuist om het opnemen van vreemdelingen en het ontvangen van rondtrekkende 

predikers onder êén noemer te brengen en beide activiteiten te benoemen als 

gastvrijheid. (104) 

We besluiten deze paragraaf met de conclusie dat het joodse traditie-ma

teriaal dat Matteüs in 25,35-36 benut heeft, in het NT soms gerelateerd is 

aan de zending. Er is echter onvoldoende grond om aan te nemen, dat "de mins

ten" in 25,40.45 uitsluitend betrekking heeft op de leerlingen van Jezus die 

zich wijden aan de verkondiging van het evangelie onder de heidenen. Deze con

clusie heeft een voorlopig karakter. In het volgende hoofdstuk van deze mono

grafie wordt de identiteit van de ελάχιστοι, en πάντα τα έθνη aan een nader 

onderzoek onderworpen. 

3.2. Beschrijvingen van het komende oordeel (105) 

3.2.1. De Mensenzoon in 1 Hen 37-71 

In Mt 25,31-46 treedt de Mensenzoon op als rechter; uit vs 34 blijkt, 

dat er een onderscheid is tussen de Mensenzoon en de Vader. (106) De naaste 

parallel hiervan is te vinden in de Gelijkenissen van 1 Hen 37-71. Hier treedt 

een figuur op als rechter van de eindtijd die duidelijk onderscheiden is van 

God ("de Heer der geesten") en wordt aangeduid als 

- de(ze) Mensenzoon: 1 Hen 46,2-4; 48,2; 62,5.7.9.14; 63,11; 69,26-27.29; 

70,1; 71,14.17. 

- de Uitverkorene : 1 Hen 39,6; 40,5; 45,3; 49,2.4; 51,3.5; 52,6.9; 53,6; 

55,4; 61,4.8.(10); 62,1. 

- de Rechtvaardige : 1 Hen 38,2; 47,1.4; 53,6. 

- mijn Gezalfde : 1 Hen 48,10; 52,4. 

Volgens Black is 1 Hen 46 waarin de Mensenzoon wordt geïntroduceerd, een Mi-

drash op Dan 7,9vv. (107) Dat daarnaast ook andere namen gebruikt worden, 

duidt erop, dat "Mensenzoon" hier geen vaste titel is. Tot de karakteristieke 

trekken van deze figuur behoren zijn uitverkiezing door God (1 Hen 46,3; 48,6; 

49,4) en zijn rechtvaardigheid (1 Hen 46,3; 39,6). Door deze gegevens wordt 

de gesignaleerde naamwisseling goeddeels verklaard. (108) 

De Mensenzoon is door God uitverkoren vóór de schepping van de wereld 

en door hem verborgen gehouden (1 Hen 48,3-6; 62,6-7). Zijn openbaring kan 

men omschrijven als een intronisatie: in 1 Hen 45,3; 55,4; 61,8 is sprake van 
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"de troon van de heerlijkheid" en in 1 Hen 62,2.3.5; 69,27.29 van "zijn troon 

van heerlijkheid". Zoals we zagen is θρόνος δόξης bekend vanuit de LXX waar 

deze uitdrukking soms betrekking heeft op mensen (1 Sam 2,8; Sir 47,11, Jes 

22,23) en soms op God wordt toegepast (Wijsh 9,10; Jer 14,21; 17,21). Ook in 

1 Hen is in verband met God sprake van de troon van heerlijkheid (1 Hen 47,3, 

60,2; 9,4). Dat heerlijkheid hier een goddelijke kwaliteit is, blijkt ook uit 

de aanduiding van God als "de heer der heerlijkheid" (1 Hen 25,3; 27,3.5; 63, 

2; 75,3; vgl. ook 50,4). In de rabbijnse literatuur tenslotte is тиэл HOD 

een vaste uitdrukking voor de troon van God. (109) 

Hieruit mogen we besluiten, dat de troon van heerlijkheid waarop de Men

senzoon in 1 Hen plaats neemt, vergelijkbaar is met de troon van God. Het ko

ningschap wordt hem door God gegeven om namens God op te treden als de escha

tologische rechter (1 Hen 55,4, 69,27). Dit oordeel heeft een universele reik

wijdte: het betrekt zich ook op de heiligen in de hemel (1 Hen 61,8) en op 

Azazel en de zijnen (1 Hen 55,4). Zijn intromsatie luidt de onttromng in 

van koningen en machthebbers (1 Hen 46,4-5), die onrecht doen aan de recht

vaardigen en God verloochenen. Hierdoor worden de rechtvaardigen bevrijd en 

wordt de aarde het domein van de uitverkorenen, v/aar dé Uitverkorene in hun 

mdden zal wonen (1 Hen ¿5,4, 61,4) 

Deze voorstelling van het eindgencht in 1 Hen 37-71 vertoont een aantal 

overeenkomsten met Mt 25,31-46. Het meest opvallend is het gebruik van θρόνος 

όο'Γης in verband net de Mensenzoon Buiten de Gelijkenissen van 1 Hen wordt 

deze woordcombinatie alleen in Mt 19,28 en 25,31 met de Mensenzoon geassoci

eerd. Preisker (110) besluit hieruit, dat Matteüs in deze literair afhankelijk 

is van 1 Hen. Nog een stap verder gaat Burkitt, die Mt 25,31-46 ziet als "a 

sort of Midrash, by which I mean an application of the Judgment-scene in Enoch 

to enforce a particular moral". (Ill) Deze zienswijze is gebaseerd op de vol

gende overeenkomsten tussen Mt 25,31-46 en 1 Hen 62; 63,10· 

- de Mensenzoon treedt op als rechter, 

- hij neemt plaats op de troon van zijn heerlijkheid, 

- de rechtvaardigen worden beloond, 

- de tegenstanders van deze groep worden tot hun verbazing bestraft. 

Deze elementen zou Matteus ontleend hebben aan 1 Hen. Vervolgens zou hij 

dit geheel verbonden hebben met het gegeven dat het oordeel berust op de hou

ding ten opzichte van de broeders van de Mensenzoon. 

Dat Matte'us een aantal traditionele voorstellingen gebruikt heeft, die 

ook in 1 Hen een rol spelen, is niet voor bestrijding vatbaar. Wel omstreden 

is het antwoord op de vraag, of 1 Hen rechtstreeks van invloed is geweest op 
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Mt. (112) Burkitt kan hiervoor pleiten, omdat hij een belangrijk verschil tus

sen 1 Hen en fit 25,31-46 over het hoofd ziet. Dit verschil bestaat hierin, 

dat het oordeel in 1 Hen 37-71 anders wordt voorgesteld dan in Mt 25,31-46. 

Sjöberg wijst erop, dat het gericht over de rechtvaardigen in 1 Hen niet uit

drukkelijk ter sprake komt. (113) Centraal staat het idee van de uitredding 

van deze groep. Deze verlossing is niet het gevolg van een afzonderlijke oor-

deelsact, maar vormt de keerzijde van het gericht over de zondaars: de veroor

deling van de zondaars betekent, dat er recht gedaan wordt aan de rechtvaar

digen. Door deze nadruk op het uitschakelen van de zondaars heeft het gericht 

in 1 Hen 37-71 een overwegend negatief karakter: behalve in 1 Hen 61,8vv (oor

deel over de heiligen in de hemel) is oordeel identiek met veroordeling. 

In Mt 25,31-46 komt een ander beeld naar voren. Hier gaat het over twee 

groepen die naast en niet tegenover elkaar staan. Deze groepen gelden als 

gelijkwaardig in die zin, dat beiden geoordeeld worden op grond van hetzelfde 

oordeelscriterium. Het lot van de ene groep is niet bepalend voor het lot van 

de andere groep. Deze tweeledigheid ontneemt het nodige houvast aan het 'idee 

van literaire afhankelijkheid, zoals dat door Burkitt bepleit wordt. Hieruit 

mogen we niet besluiten, dat flatteus zelf deze tweeledigheid heeft aangebracht, 

doordat hij het traditionele thema van het gericht over de zondaars zou hebben 

uitgebreid met het thema van het oordeel over de rechtvaardigen. Zoals we nog 

zullen zien, is deze tweeledigheid een traditioneel gegeven, waarvan ook el

ders sporen te vinden zijn. Een duidelijk voorbeeld hiervan in het NT is Rom 

2,5-10. Wel is opvallend, dat deze tweeledigheid een grote plaats inneemt in 

de eschatologie van Matteüs. Het komende oordeel wordt door hem bij voorkeur 

voorgesteld als een scheiding in twee groepen met het oog op loon en straf 

(vgl. Mt 13,40-43.47-50; 24,45-25,30). In de vorige paragraaf hebben we gewe

zen op de sterke overeenkomsten tussen Mt 25,34-40 en 25,41-45: "In V. 41-45 

stimmen 50 von 97 Worte form-und folgeidentisch mit 34-40 (113 Worte) überein". 

(114) Deze gelijkluidendheid in de beschrijving van het oordeel over beide 

groepen wijst op de hand van flatteus. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat 1 Hen 37-71 en Mt 25,31-46 met elkaar 

gemeen hebben, dat de Mensenzoon optreedt als de eschatologische rechter en 

plaats neemt op de troon van zijn heerlijkheid. Toch is van een directe lite

raire afhankelijkheid tussen Mt en 1 Hen 37-71 geen sprake. Wel kan men stel

len, dat beide geschriften dezelfde traditionele joods-apocalyptische voor

stelling schijnen te veronderstellen, die in de lijn ligt van Dan 7,14vv. 
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3.2.2. Het vergel dingsoordeel en het forensisch oordeel 

In het voorafgaande hebben we de beschrijvingen van het komende oordeel 

in 1 Hen 37-71 vergeleken met Mt 25,31-46. Daarbij hebben we verschillen ge

constateerd in de wijze waarop het oordeel beschreven wordt. Deze verschillen 

gaan we nu situeren in een groter verband. 

In het ОТ is in samenhang met de dag des Heren vaak sprake van de komst 

van God ten oordeel. (115) In het voetspoor van Amos 5,18-20 wordt de dag des 

Heren gezien als een dag van duisternis; het oordeel heeft een catastrofaal 

karakter, omdat het vergelding zal inhouden van het onrecht dat op aarde be

dreven wordt. De keerzijde van deze vergelding is, dat hierdoor recht gedaan 

wordt aan hen die van dat onrecht te lijden hebben. Zo'n vergeldingsoordeel 

treffen we aan in bv. Ps 7,9-17; Jes 26,19-27,1; 33-34; Joël 3,1-14; Ob 15-16; 

Sef 3,8. 

Ook komt in het ОТ nog een andere oordeelsvorm naar voren nl. het oordeel 

voorgesteld als een rechtszitting. Dit zgn. forensische oordeel heeft niet 

alleen betrekking op de als negatief gewaardeerde groep. Ook over de rechtvaar

digen wordt recht gesproken. Een voorbeeld hiervan is Dan 7,9-10 (vgl. Ps 9,8-

9). Een opvallend verschil tussen beide oordeelsvormen is, dat de rechter zich 

in het eerste geval verheft van zijn troon en als een krijger ten strijde 

trekt tegen zijn tegenstanders (Jes 33,10; Sef 3,8), terwijl hij in het tweede 

geval plaats neemt op zijn rechterstoel (Ps 9,5.8; Dan 7,9-10). 

Deze twee oordeelsvormen zijn ook te destilleren uit de intertestamen

taire literatuur, waarin beschrijvingen van het komende oordeel een grote plaats 

innenen. 

Het v e r g e l d i n g s o o r d e e l komt naar voren in het volgende tekst

materiaal: 1 Hen 45,6; 62,11; 91,7-15; 94vv; 102,5; 2 Hen 50,4; AssMos 10,1-

10; 2 Bar 13,5; 72,6; 82,2; ApocAbr 29,14; OrSib III 287. 671-672; PsSal 2,34-

35. Het oordeel is bedoeld om Israël te redden van de vreemde overheersing 

of om de gemeente te bevrijden van de druk van haar tegenstanders. Er is dan 

ook sprake van twee groepen, zondaars en rechtvaardigen, die tegenover elkaar 

staan„ Het oordeel heeft het karakter van een vergelding en heeft betrekking 

op de groep van zondaars (1 Hen 38,1-3; 45,6; 53,2; 62,2; 91,12; 100,4). Ook 

als in dit verband sprake is van "allen", is toch alleen deze categorie be

doeld (1 Hen 1,7-9; 25,4; 91,14; OrSib III 287. 672-689; TestLev 4,1). In 

sommige gevallen worden degenen die in het oordeel komen, aangeduid als de 

heidenen (1 Hen 91,9; ApocAbr 29,14; AssMos 10,7; 2 Bar 13,5). Hiertegenover 

staan de rechtvaardigen aan wie recht gedaan wordt, doordat hun tegenstanders 
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vernietigd worden. Soms hebben zij een actief aandeel in de ondergang van hun 

vijanden (1 Hen 48,9; 90,19; 91,12; 95,3). Kenmerkend voor deze oordeelsvorm 

is tenslotte, dat degene die het oordeel uitvoert, zich als een krijger ver

heft van zijn troon (AssMos 10,3; 1 Hen l,3v; 100,4; OrSib III 308). 

Ook het f o r e n s i s c h o o r d e e l speelt een grote rol in de 

intertestamentaire literatuur. In dit geval wordt het oordeel voorgesteld als 

een rechtszitting: de rechter neemt plaats op zijn troon (1 Hen 25,3; 45,3; 

47,3; 60,2; 62,2.5; 69,27; 90,20; 4 Ezr 7,33). In een aantal teksten wordt 

deze rechtszitting voorafgegaan door een algemene verrijzenis (116): 2 Bar 

50,2; 4 Ezr 7,32; Jub 5,14; TestBenj 10,8. Het oordeel heeft het karakter van 

rechtspraak en heeft betrekking op zondaars én rechtvaardigen. Deze twee groe

pen staan dan ook niet tegenover elkaar, maar naast elkaar (2 Bar 50-52; 54,21-

22; 83,2-3.7; 4 Ezr 7,33-44; Jub 5,13vv; OrSib IV 183-192; TestBenj 10,8-9; 

vgl. ook 2 Hen 65,6; OrSib IV 40-46; PsSal 15,12-15). Wel valt de nadruk ook 

hier op de groep die verdoemd (niet: vernietigd) wordt. Naar het doen en laten 

van degenen die voor de rechterstoel verschijnen, wordt een nauwkeurig onder

zoek ingesteld (έζετασμο'ς: vgl. Wijsh 4,6). De rechter kan zich hierbij bedie

nen van hemelse boeken (1 Hen 47,3; 90,20; 2 Hen 53,2; 4 Ezr 6,20) of van een 

weegschaal (1 Hen 41,1; 61,8). Het oordeelscriterium is meestal de houding 

ten opzichte van de wet (1 Hen 60,6; 2 Bar 48,47) of de werken die men bedre

ven heeft (vgl. 1 Hen 95,5). Aan het vonnis gaat soms een korte redevoering 

vooraf (117), die gericht is tot de goddelozen en bedoeld is om hen te beris

pen of van hun ongelijk te overtuigen (2 Bar 83,3; 4 Ezr 7,37м; ll,37vv). De 

rechter is zodoende tegelijk ook de aanklager. De zondaars worden hierdoor 

met stomheid geslagen (4 Ezr 7,73.87). Hierna volgt de scheiding der geesten: 

de rechtvaardigen worden beloond en de zondaars gestraft. (118) Soms is hier

bij sprake van eeuwig leven (1 Hen 40,9; 58,3) en van vuur (1 Hen 54,1.6; 90, 

24-26; 4 Ezr 7,36-38; OrSib IV 187). 

Uit de gegeven tekstverwijzingen blijkt, dat deze oordeelsvormen in de 

intertestamentaire literatuur zelden in hun zuivere vorm voorkomen. Het zui

verste voorbeeld van een vergeldingsoordeel is AssMos 10,1-10, terwijl het 

forensisch oordeel het beste is uitgedrukt in 1 Hen 90,20-26 en 4 Ezr 7,33-44. 

Meestal zijn verschillende elementen van deze twee oordeelsvormen met elkaar 

verweven. Vooral de beschrijvingen van het komende oordeel in 1 Hen 37-71 zijn 

te beschouwen als een combinatie van het forensisch gegeven van het zitten 

op de troon en elementen van het vergeldingsoordeel. 

Dat deze oordeelsvormen niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden zijn, 

gaat verder gepaard met het verschijnsel, dat beide oordeel svormen enkele 
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elementen net elkaar gemeen kunnen hebben: 

- Zowel het vergel dingsoordeel als het forensisch oordeel worden vaak begeleid 

door kosmische verschijnselen (OrSib III 672-681; AssMos 10,4-6; 4 Ezr 7,39-

42; ІЗ.З ; 1 Hen l,5vv; 60,1; 102,2; TestLev 4,1). 

- In beide vormen is sprake van engelen die de rechter begeleiden en hem assis

teren bij het voltrekken van de vergeldino (1 Hen 53,3 ;54,6;55,3;56,1 ;62, 

11;63,1;100,4; ApocSef 5) of bij het onderzoek dat hij instelt (1 Hen 90,20). 

- In beide gevallen berust het oordeel meestal op ethische criteria. Van door

slaggevende betekenis zijn de houding tegenover de wet en de werken die men 

verricht heeft. Deze relatie met de ethiek is het duidelijkst aanwezig in 

het forensisch oordeel: het gaat hier om een scheiding der geesten op grond 

van een ethische kwalificatie, wat met zich meebrengt, dat het oordeel zich 

betrekt op het individuele gedrag. Veel onduidelijker is deze relatie, wan

neer het in het kader van het vergeldingsoordeel gaat over de bevrijding van 

Israël van zijn politieke tegenstanders. Dat een ethische interesse ook daar 

niet ontbreekt, blijkt uit het feit, dat de tegenstanders van Israël als 

"zondaars" worden gekwalificeerd. 

Tegen deze achtergrond kunnen we de beschrijving van het komende oordeel 

in Mt 25,31-46 nauwkeuriger bepalen. Het is nu duidelijk, dat we deze passage 

kunnen rangschikken onder de forensische oordeelsvorm. In deze richting wijzen 

de volgende elementen die traditioneel bepaald zijn: 

- het oordeel ligt in handen van iemand die recht spreekt; 

- de rechter neemt plaats op de troon; 

- naast elkaar staan twee groepen; 

- over beide groepen wordt recht gesproken; 

- de rechter houdt een korte redevoering ("Gerichtsrede"); 

- de ene groep wordt beloond met het eeuwig leven, de andere groep bestraft 

met vuur. 

Een duidelijke parallel van deze passage ontbreekt in het NT. Wel zijn 

ook elders in het NT elementen te vinden die wijzen in de richting van het fo

rensisch oordeel. Een voorbeeld hiervan is Apoc 20,11-15 waar sprake is van 

een troon en van boeken die bij het oordeel gebruikt worden. Maar ook in deze 

passage heeft het oordeel toch voornamelijk het karakter van een veroordeling 

van de goddelozen. Verder doen ook de rechterstoel van God (Rom 14,20) en van 

Christus (2 Kor 5,10) denken aan de forensische oordeelsvorm. Op veel ruimere 

schaal treffen we in het NT het oordeel aan als vergelding van de negatief 

gewaardeerde groep (vgl. Hebr 10,29-30; 2 Petr 3,7; Judas 15 = citaat uit 1 
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Hen 1,9; Арос 6,10; 19,2.11vv). Soms is in dit verband tevens sprake van de 

uitredding van de door hen bedreigde groep (vgl. Mt 24,29-31; 2 Tliess 1,5-10; 

Jac 4,12; Apoc 11,18). 

Paragraaf 4: Besluit 

We besluiten dit hoofdstuk met een samenvatting van de voornaamste con

clusies. In Ut 25,31-46 wordt een beschrijving gegeven van het komende oordeel. 

Het komen van de Mensenzoon wordt hier voorgesteld als een scheiding van alle 

volken in twee groepen, die ieder afzonderlijk geoordeeld worden. De ene groep 

wordt beloond met eeuwig leven, de andere groep bestraft met eeuwig vuur (vss 

31-33.46). De achtergrond van deze beschrijving wordt gevormd door de traditi

onele voorstelling van het forensisch oordeel, die reeds voorkomt in het ОТ 

en een grote rol speelt in de joodse literatuur uit de eerste eeuw ббг en de 

eerste eeuw na Chr. In het vocabulaire van vss 31-33 is de hand van Matteüs 

duidelijk te herkennen. Typisch voor Matteüs is in deze verzen verder het ge

geven, dat de Mensenzoon gepresenteerd wordt als een koninklijke figuur, die 

optreedt in de functie van rechter. Alle engelen functioneren als begeleiders 

van de Mensenzoon en zo wordt het grootse karakter van deze figuur onder

streept. Ook het thema van de scheiding in twee groepen in de vergelijking van 

vs 32 en in vs 33 wijst op redactie. Hetzelfde geldt voor de terminologie rond 

loon en straf in vs 46, die in het theologisch perspectief van Matteüs een 

grote plaats inneemt. 

In vss 34.41 spreekt de Mensenzoon-koning het vonnis uit over de twee 

groepen. Het woordgebruik in deze verzen vertoont zowel elementen die wijzen 

op traditie als elementen waaraan de hand van Matteüs herkenbaar is. Uaar-

schijnlijk hebben we hier te naken met een uitspraak uit de apocalyptische 

traditie, die door Matteüs in de mond is gelegd van de Mensenzoon en met het 

oog daarop enigermate bewerkt is. Vervolgens motiveert (γαρ) de rechter dit 

vonnis met een verwijzing naar de houding die men tegenover hem heeft aange

nomen, toen hij in nood verkeerde (vss 35-36.42-43). In beide gevallen reage

ren de toegesprokenen verbaasd met de vraag naar het wanneer van deze beslis

sende confrontatie met de Mensenzoon (vss 37-39.44) De ontknoping volgt in vss 

40.45 waarin de Mensenzoon de actieve of passieve houding ten opzichte van 

de nood van anderen op zichzelf betrekt. Zo'n dialoog tussen de rechter en de

genen die geoordeeld worden, is in de apocalyptische literatuur in beschrij

vingen van het komende oordeel niet ongebruikelijk. De veroordeling van de 

goddelozen wordt vaak voorafgegaan door een korte redevoering. Onze passage 
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wijkt hier op twee punten van af: de rechter geeft ook aan de rechtvaardigen 

een toelichting op zijn vonnis; ook de vervloekten spreken hun verbazing uit 

over de uitleg die de rechter aan zijn vonnis verbindt. Deze twee verschilpunten 

dragen bij tot de symmetrie tussen het oordeel over de rechtvaardigen in vss 

34-40 en dat over de vervloekten in vss 41-45. Deze symmetrie nu is waarschijn

lijk het werk van Matteüs. 

Hier staat tegenover, dat in vss 34-45 de inleidingen op de directe rede 

en de opsomming van liefdewerken die de inhoud vormt van de "Gerichtsrede" en 

integraal hernomen wordt in de reactie van de twee groepen, een groot aantal 

elementen bevatten die wijzen op traditie. De liefdewerken functioneren in deze 

passage als het criterium van het oordeel. Het is niet waarschijnlijk, dat dit 

reeds in de voorgegeven traditie van Matteüs het geval was. De combinatie van 

deze concrete ethische stelregels met het oordeel is immers tamelijk uitzonder

lijk: 

- Een verwijderde parallel hiervan is te vinden in 2 Hen 9-10; 42,8-9; 63,1 

en in Midr Teh Ps 118,19. Anders dan in onze tekst gelden deze werken in 2 

Hen niet uitdrukkelijk als het enige criterium en gaat het in Midr Teh over 

het oordeel van een individu. 

- Dat de werken die men verricht heeft van belang zijn voor het komende oor

deel, is een bekend gegeven in het ОТ (vgl. Ps 62,13; Prov 24,12; Sir 16,14). 

In het NT wordt vaak verwezen naar dit traditionele thema (Rom 2,6; 1 Kor 

3,13; 2 Kor 11,15; 2 Tim 4,14; 1 Petr 1,17; Apoc 2,23; 20,12-13; 22,12). In 

deze teksten is sprake van het onbepaalde κατά τα έργα, terwijl in Mt 25,31-

46 juist een zestal concrete activiteiten worden opgesomd. (119) 

De ethiek van de liefdewerken speelt dus in het ОТ en de andere joodse litera

tuur slechts zelden een rol in beschrijvingen van het komende oordeel. Dit 

wijst erop, dat in onze passage de combinatie van de opsomming van liefdewerken 

met het oordeel waarschijnlijk het resultaat is van redactie. Hetzelfde geldt 

voor de solidarisering van de Mensenzoon met de noodlijdenden in vss 40.45. 

Ook van dit gegeven is in een oordeelscontext geen rechtstreekse parallel be

kend. Volgens Grundmann is "... die Identifizierung des Richters mit den Ar

men...rel igionsgeschichtlicht analogielos". (120) Ook Braun benadrukt het uit

zonderlijke van onze passage: "Die Identifizierung der Person des Richters 

mit den Personen der Hilfsbedürftigen findet sich weder in spätjüdischen Ge

richtstexten... noch in den Gerichtsstellen der Sekte...noch in den ägyptischen 

Totentexten". (121) 

Uit deze gegevens leiden we af, dat het ethisch traditiemateriaal in vss 

35-39.42-44 en de uitspraak in vss 40.45 betreffende de solidarisering van de 
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Mensenzoon met mensen in nood door Natteüs zijn opgenomen in de door hem ont

worpen beschrijving van het komen van de Mensenzoon als rechter. In de dialoog 

die op het vonnis volgt, worden de zes liefdewerken door de koning op zichzelf 

betrokken. Robinson neemt aan, dat het ethisch onderricht van deze verzen een 

oorspronkelijk geheel vormt en teruggaat op Jezus. (122) Deze verzen vertonen 

inderdaad een sterke coherentie. Bovendien, de inleidingen op de directe rede 

(vss 37.40.44.45) wijzen op het gebruik van traditie-materiaal; het is niet 

goed denkbaar dat deze inleidingen uit de traditie stammen, terwijl de daarop 

volgende uitspraken invoegingen van Matteüs zijn. Er zijn echter ook redenen 

om aan te nemen, dat vss 35-40.42-45 slechts ten dele uit de traditie stammen 

en ten dele toegeschreven kunnen worden aan de redactor van het Mt-evangelie. 

Immers, het vocabulaire van vss 40.45 bevat (anders dan dat van vss 35-39.42-

44) meer indicaties voor redactie dan voor het gebruik van traditie-materiaal. 

Een andere bedenking tegen het standpunt van Robinson is, dat de vorm van iden

tificatie die hier wordt uitgesproken, in de synoptische evangelies alleen in 

Mt te vinden is en daar een belangrijke rol speelt. (123) Op grond hiervan 

achten wij het beter om te stellen, dat vss 40.45 teruggaan op Matteüs en dat 

deze verzen in belangrijke mate de vormgeving van de dialoog in vss 35-39.42-44 

hebben bepaald. 

De conclusie van dit hoofdstuk is dan dat het redactionele gehalte in Mt 

25,31-46 vrij hoog is. Er is voldoende reden om aan te nemen, dat Matteüs deze 

tekst gecomponeerd heeft op basis van de traditionele voorstelling van het 

forensisch oordeel en dat hij daarbij traditie-materiaal benut heeft van ver

schillende herkomst. 
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HOOFDSTUK III REDACTIONELE ELEMENTEN IN fit 25,31-46 

In dit hoofdstuk wordt een redaktionsgeschichtliche analyse doorgevoerd 

van fit 25,31-46 tegen de achtergrond van het traditie-materiaal en de tradi

tionele voorstellingen die we in het voorafgaande afgebakend hebben. De bedoe

ling hiervan is, dat we redactionele elementen op het spoor komen die als 

bouwstenen kunnen dienen voor de reconstructie van de theologie van Matteüs. 

Dit hoofdstuk bestaat uit vier paragrafen. Paragraaf 1 en 2 hangen nauw 

met elkaar samen. Hierin besteden we aandacht aan onze passage in haar geheel: 

door een beschouwing over de gebruikte taal soort en een vergelijking met de 

apocalyptische literatuur proberen we inzicht te krijgen in het eigen karak

ter van deze redactionele compositie. Paragraaf 3 is gewijd aan enkele onder

delen van fit 25,31-46. Vooral vss 40.45 zullen aan een nader onderzoek onder

worpen worden: deze verzen zijn te beschouwen als een sleutel tot het verstaan 

van deze tekst. Het geheel wordt besloten met een vierde paragraaf, waarin 

de voornaamste resultaten worden samengevat. 

Paragraaf 1: De taaisoort van Mt 25,31-46 

1.1. De literaire vorm van fit 25,31-46 bezien vanuit de Formgeschichte 

Ht 25,31-46 vormt een onderdeel van een literaire eenheid (fit 24,4b-25, 

46) waarvan de vorm onmiskenbaar die is van een redevoering. Binnen de lite

raire structuur van deze redevoering is onze passage te beschouwen als een 

aparte sectie, die het sluitstuk vormt van de Eschatologische Rede. De ver

schillende onderdelen waaruit deze passage is opgebouwd, vertonen de volgende 

1 iterai re vormen: 

- een beschrijving van het komende oordeel die te klassificeren is als een 

forensisch oordeel (1); 

- binnen deze beschrijving treffen we een "Gerichtsrede" aan, die voorname

lijk bestaat uit een cataloog van zes liefdewerken (2); 

- vs 32 vertoont de vorm van een vergelijking; deze is herkenbaar aan het ge

bruik van ωσπερ, gevolgd door een werkwoord in het praesens. 

Behalve naar de vorm van de verschillende onderdelen van Mt 25, 31-46 kan 

men ook vragen naar de vorm van deze passage in haar geheel. In deze subpara

graaf bespreken we enkele antwoorden die - meestal vanuit het methodisch 

standpunt van de Formgeschichte - op de vraag naar de literaire vorm van onze 

passage gegeven zijn. 
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De formgeschichtliche Methode heeft de aandacht gevestigd op het bestaan 

van een (beperkt) aantal literaire vormen. Het is niet duidelijk welke plaats 

Mt 25,31-46 inneemt binnen de klassifikatie van literaire vormen die is opge

steld door Dibelius en Bultmann. Dibelius wijdt aan deze passage geen afzon

derlijke bespreking.(3) Bultmann rekent dit stuk tot de apocalyptische en 

profetische woorden van Jezus.(4) Jeremías spreekt van een apocalyptische 

openbaring; hij duidt deze openbaring aan met de term ып^б) Van deze term 

wordt in 1 Hen 37-71 een frequent gebruik gemaakt om het daar verwerkte escha

tologische materiaal te karakteriseren (1 Hen 37,5; 38,1; 45,1; 57,3; 58,1; 

68,1; 69,29). De w'ivn van 1 Hen zijn geen gelijkenissen of allegorieën, maar 

visioenen die toekomstige gebeurtenissen bespreken die zonder openbaring voor 

de mens niet toegankelijk zijn.(6) De waarde van deze vormaanduidingen van 

Mt 25,31-46 is dat zij duidelijk maken, dat het apocalyptisch taalgebruik 

hier niet ontbreekt. Maar ze zijn ontoereikend, omdat zij eerder een onder

deel dan het geheel van deze tekst karakteriseren. 

Ditzelfde bezwaar geldt tegen het gebruik van de vormaanduiding gelijke

nis of parabel in verband met Mt 25,31-46. Deze aanduiding treffen we aan 

in de synopsis van Huck-Lietzmann en die van Aland (7) en in de titel van 

de studies over deze passage van Cadoux, Mitton, Turner, Legasse, Ladd en 

Oudersluys. Ook Robinson, Ingelaere en Lambrecht spreken - zij het met de 

nodige reserves - van een parabel.(8) Deze aanduiding wordt slechts in enkele 

gevallen verantwoord. Zo meent Cadoux, dat aan Mt 25,31-46 in zijn huidige 

vorm een parabel ten grondslag ligt die stamt uit een joodse bron. Robinson 

spreekt van een parabel op grond van vss 32b-33 waarin hij traditie-materiaal 

meent aan te treffen, dat in zijn reconstructie de vorm heeft van een parabel 

en uit dezelfde bron zou moeten stammen als de parabels van Mt 13,24-30.47-

48. Een andere verklaring voor deze vormaanduiding van Mt 25,31-46 kan gelegen 

zijn in de plaats van deze passage onmiddellijk na de twee parabels van Mt 

25,1-30. 

De zienswijze van Cadoux en Robinson stuit op twee bezwaren. (9) Op de 

eerste plaats, hun standpunt is afhankelijk van de onwaarschijnlijke veron

derstelling dat deze passage in zijn huidige vorm teruggaat op traditie-mate

riaal dat de vorm van een parabel vertoont. Het enige aanknopingspunt in deze 

richting is gelegen in vs 32bc (dat echter duidelijk herkenbaar is als een 

vergelijking) en in de figuur van de koning. Vervolgens, Mt 25,31-46 vertoont 

niet die elementen die karakteristiek zijn voor de synoptische parabels: 

- deze worden doorgaans verteld in het praeteritum, terwijl in Mt 25,31-46 

het futurum domineert; 
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- Mt 25,31-46 begint met een uitspraak over toekomstige gebeurtenissen, ter

wijl de parabels in Ut veelal beginnen met een inleidingszin die gekenmerkt 

wordt door het gebruik van ώσπεο, ώς, όμουός (-ούα) έστυν, ομουωθησεταυ, 

ώμοι,ώθη (10) of met een inleidingszin die als vraag geformuleerd is. (11) 

Een argument ten gunste van de aanduiding van Mt 25,31-46 als parabel 

zou men kunnen ontlenen aan een vergelijking met de wijze waarop de term 

παραβολή gebruikt wordt in de Pastor van Hermas.(12) Deze term komt daar voor 

in 11,2; 20,1; 25,6; 40,3.4; 43,18; 51,4; 55,1; 56,1; 57,1-3; 58,1.5; 59,8; 

78,1; 82,5; 106,4. Het derde deel van dit geschrift draagt de titel ιαραβολαυ 

αϊ έλαλησεν μετ' έμου en bestaat uit tien παράβολου. De eerste vijf hiervan 

zijn uitvoerige gelijkenissen die gevolgd worden door een uitleg, terwijl we 

in Sim VI-X visioenen aantreffen die in beelden goddelijke openbaringen be

middelen en eveneens door een uitleg gevolgd worden. De kern van deze παραβολαυ 

wordt gevormd door een ethische oproep tot onthechting, naastenliefde en 

boetvaardigheid. Van hieruit zou men kunnen besluiten, dat de term παραβολή 

ook van toepassing is op de literaire vorm van Ht 25,31-46. Aan het begrip 

parabel wordt dan echter een inhoud toegekend die veel breder is dan in de 

synoptische evangelies het geval is, als het om parabels gaat. De spraakver

warring die daardoor zou ontstaan, lijkt een onoverkomelijk bezwaar tegen deze 

benaming. 

We besluiten deze subparagraaf met het standpunt van Christian. Hij stelt 

voor om Mt 25,31-46 te benoemen als een preek over het oordeelscriterium.(13) 

Deze vormaanduiding heeft het voordeel, dat zij zowel op de apocalyptische 

elementen als op de concrete ethische stelregels betrekking heeft en het ge

geven honoreert dat de opsomming van liefdewerken viermaal herhaald wordt. 

Een nadeel is echter, dat met deze omschrijving de suggestie is verbonden, 

dat de liefdewerken het focus vormen van Mt 25,31-46. Dat dit niet juist is, 

blijkt uit de verbaasde reactie van de twee groepen in vss 37-39.44: hun ver

bazing richt zich niet op het gebruik van liefdewerken als oordeelscriterium 

maar op het feit dat de Mensenzoon deze werken op zichzelf betrekt. 

Uit het bovenstaande concluderen we, dat de literaire vormen die binnen 

de Formgeschichte onderscheiden worden, niet van toepassing zijn op Mt 25,31-

46. De verschillende aanduidingen doen onvoldoende recht aan het geheel van 

deze passage. De moeilijkheid waarvoor we ons gesteld zien, is dat we niet 

beschikken over duidelijke parallellen van de tekst als geheel; het ons beken

de vergelijkingsmateriaal heeft betrekking op bepaalde onderdelen van Mt 25, 

31-46. Daarom gaan we in de nu volgende subparagrafen na, of er andere wegen 

zijn waarlangs we kunnen komen tot een verheldering van de hier gebruikte 
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taaisoort. Ile concentreren onze aandacht dan niet langer op een vergelijking 

van lit 25,31-46 met mogelijke parallellen van deze passage, maar we gaan over 

tot het onderzoek van fenomenen en structuren die in deze tekst zelf te onder

kennen zijn. 

ι 

1.2. Verhalende en besprekende taal in Mt 25,31-46 

In deze subparagraaf proberen we meer zicht te krijgen op het taalgebruik 

van Ht 25,31-46 door ons te verdiepen in de beschouwingen van Heinrich over 

verhalende en besprekende taal.(14) Is de verhalende of is de besprekende 

taal dominant in onze passage? We beginnen met een uiteenzetting van de voor

naamste gedachten van Weinrich. Vervolgens gaan we na, in hoeverre deze be

schouwingen relevant zijn voor de Eschatologische Rede van Matteüs en in het 

bijzonder voor het sluitstuk daarvan. 

Vanuit een studie over het tempus van werkwoorden maakt Weinrich onder

scheid tussen verhalende en besprekende taal. Bijna alle taalwetenschappers 

zijn het er in navolging van Aristoteles over eens, dat een werkwoord - anders 

dan een zelfstandig naamwoord - een woord is dat een aanduiding van tijd bevat. 

Het tempus van een werkwoord - zo zegt men - geeft ons informatie omtrent het 

bedoelde tijdsperspectief, waarbij zich dan drie mogelijkheden voordoen nl. 

verleden, heden en toekomst. Weinrich verzet zich tegen deze beschouwingswijze 

en stelt, dat het tempus van een werkwoord ons geen uitsluitsel geeft over 

het tijdsperspectief maar over de spreeksituatie die in het geding is. Hij 

komt hiertoe door aandacht te schenken aan de syntagmatische dimensie van 

de tempora: hij beschouwt het tempus van een werkwoord met het oog op de tem

pora in de context daarvan. Door deze benadering ontdekt hij, dat niet elk 

tempus in een en dezelfde zin willekeurig met elk ander tempus te combineren 

is. Integendeel, in de combineerbaarheid van de verschillende tempora doet 

zich een zekere regelmaat voor (de zgn. consecutio temporum). 

Een nauwkeurige beschouwing van deze regelmatigheden stelt hem in staat 

tot het onderscheiden van twee tempusgroepen (15), waartussen een scherpe 

structuurgrens loopt. Deze grens moet niet opgevat worden als een tijdsgrens 

want in beide groepen "ist die ganze Weltzeit...erreichbar'^ 16), maar als een 

grens tussen twee typische spreeksituaties. De tempora van groep I domineren 

in spreeksituaties waarin de "wereld" besproken wordt, terwijl de tempora van 

groep II overheersen in spreeksituaties waarin de "wereld" verteld wordt.(17) 

Een overgang binnen éën zin van de ene groep naar de andere is gezien de conse

cutio temporum niet mogelijk. De tempora van beide groepen geven dus eerder 
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informatie aan de toehoorder omtrent de vraag hoe hij hetgeen ter sprake komt, 

moet opvatten dan dat zij iets zeggen over een eventueel tijdsperspectief. 

De tempora van de "besprochene Welt" geven aan de toehoorder het signaal, dat 

zijn situatie rechtstreeks ter sprake komt ("tua res agitur") en veronderstel

len een bepaald engagement bij de spreker. De tempora van de "erzählte Welt" 

tillen de toehoorder uit boven de situatie van het ogenblik; vertellen wordt 

dan ook gekenmerkt door een ontspannen houding zowel bij de verteller als bij 

de toehoorder. 

De waarnemingen van Weinrich berusten voornamelijk op voorbeelden uit 

het Frans en het Duits. In het twaalfde hoofdstuk van zijn boek besteedt hij 

aandacht aan andere talen. In verband met de Eschatologische Rede van Matteüs 

is vooral van belang wat hij zegt over het Grieks. In griekse grammatica's -

zo zegt hij - wordt vanouds onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire 

tempora. De primaire tempora (praesens, perfectum, futurum en futurum II) gel

den als tijdvormen van heden en toekomst, terwijl de secundaire tempora die 

herkenbaar zijn aan het augment (imperfectum, aoristus en plusquamperfectum), 

beschouwd worden als tijdvormen van het verleden. Weinrich nu meent, dat alle 

tempora in het Grieks tijdloos zijn; de primaire tempora zijn kenmerkend voor 

de besprekende taal en de secundaire tempora voor de verhalende taal. 

Het praesens en het praeteritum zijn de tempora die het meest gebruikt 

worden. De functie van het praeteritum binnen de verhalende taal is parallel 

aan die van het praesens binnen de besprekende taal. Weinrich spreekt hier 

van "NulI-Tempora" die volkomen tijdloos zijn en alleen aangeven binnen welke 

spreeksituatie wij ons bevinden. Anders is het gesteld met de overige tempora: 

"Sie bezeichnen die Sprechperspektive relativ zum Null-Punkt der jeweiligen 

Tempusgruppe. Es handelt sich um rückschauende und vorausschauende Perspekti

ven und deren Nuancen" (18). De verhalende taal kent in het Frans meer tempora 

dan de besprekende taal: naast het Null-Tempus présent in groep I staan twee 

Null-Tempora in groep II nl. het imparfait en het passé simple. Dit verschil 

moet te verklaren zijn vanuit iets dat alleen binnen het vertellen een rol 

speelt. Weinrich meent, dat deze tempora reliëf geven aan het verhaal: het 

imparfait is het tempus van de achtergrond en het passé simple is het tempus 

van de voorgrond. 

Het tempussysteem kan dus drie dimensies aangeven: de spreekhouding, het 

spreekperspectief en het reliëf. De persoon en het tempus geven informatie 

over de spreeksituatie. Een taalvorm die deze informatie geeft, noemt Weinrich 

een zin: "Satz ist ein Verb in klarer Sprechsituation" (19). Hiervan onder-
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scheiden zijn de "modi" (conjuctivus, infinitivus, imperativus en gerundium). 

Weinrich spreekt hier van "Semi-Tempora": zij geven geen volledige informatie 

over persoon en tempus en zijn dan ook niet duidelijk onder een van beide tem-

pusgroepen onder te brengen. Zo'n werkwoord is wat betreft de spreeksituatie 

afhankelijk van de informatie van andere werkwoorden (de zgn. regerende werk

woorden). Op grond van hun principiële afhankelijkheid van deze informatie 

zijn de semi-tempora werkwoorden van de achtergrond. 

Ook in verband met deze beschouwingen is het van belang om de precise

ringen te vermelden die Weinrich aanbrangt als hij spreekt over het Grieks. 

Volgens hem functioneren hier het imperfectum en de aoristus binnen de verha

lende taal als "Tempora der Nullstufe". De aoristus is het verhaal tempus 

van de voorgrond, terwijl het imperfectum gegevens op de achtergrond van het 

verhaal aangeeft. Verder is typisch voor het Grieks, dat de semi-tempora wel 

indifferent zijn ten opzichte van de spreekhouding maar niet ten opzichte van 

het reliëf. Zo is de infinitivus praesens een infinitivus van de achtergrond, 

terwijl de infinitivus aoristus een infinitivus is van de voorgrond. Of het 

hier dan gaat om de voorgrond resp. achtergrond binnen een verhaal of binnen 

een betoog, is afhankelijk van de context waarvan de seni-tempora deel uit

maken, omdat zij dit onderscheid niet zelf kunnen aanbrengen. Dit betekent 

dat reliëf in het Grieks beperkt is tot de verhalende taal waar het gaat om 

tempora, terwijl dit door de sem'-tempora zowel in de verhalende als in de 

besprekende taal kan worden aangegeven. 

Na deze uiteenzetting stelt zich de vraag naar de relevantie van de be

schouwingen van Weinrich voor de Eschatologische Rede van Matteüs en vooral 

voor het sluitstuk daarvan. 

In de formgeschichtliche benadering van de synoptische evangelies maakt 

men onderscheid tussen de overlevering van woorden en van daden van Jezus. 

In het ene geval spreekt men van spreekstof, in het andere geval van verhaal-

stof.(20) Binnen deze tweedeling zijn de redevoeringen in Mt duidelijk te 

rangschikken onder spreekstof: wat hier ter sprake komt in de directe rede 

ligt in de mond van Jezus, die als redenaar optreedt. De tweedeling van de 

Formgeschichte loopt niet parallel aan het onderscheid van Weinrich tussen 

besprekende en verhalende taal. Ook binnen een redevoering kan zowel betoogd 

als verteld worden. Zo hebben de Bergrede en de Zendingsrede in Mt in het al

gemeen een besprekend karakter. Haar het is ook mogelijk, dat besprekende taal 

en verhalende taal elkaar afwisselen in het kader van een redevoering. Dit 

is het geval in Mt 13 waarin verhalende teksten telkens zijn ingebed in 
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besprekend raamwerk (vss 24.31b.33b.44a.45.47). De redevoering in Mt 18 sluit 

met een verhalende tekst (18,24-34), terwijl in het slotvers (18,35) en in 

het voorafgaande (18,1-22) eerder betoogd dan verteld wordt. 

Deze globale onderscheidingen wekken reeds het vermoeden, dat beide 

spreeksituaties ook in de Eschatologische Rede een rol spelen. Door een blik 

op de gebruikte tempora wordt dit vermoeden bevestigd. Behoudens enkele uit

zonderingen (21) zijn de verba finita van de eerste sectie van de rede gesteld 

in het futurum (33 x). Tempora van het verhaal ontbreken geheel. Dit beeld 

wordt bevestigd, als we letten op de informatie die de werkwoorden geven over 

de persoon. Ue treffen veel werkwoorden aan in de eerste persoon enkelvoud 

en in de tweede persoon meervoud, die functioneren binnen de relatie tussen 

de redenaar en de toegesprokenen. De eerste persoon treffen v/e aan in fit 24, 

25.34 en de tweede persoon in Mt 24,6.9. (22) Ook de persoonsvormen van een 

aantal pronomina onderstrepen het besprekend karakter van de eerste sectie. 

(23) 

Een aantal verba en pronomina uit de tweede sectie zijn eveneens gesteld 

in de eerste persoon enkelvoud of de tweede persoon meervoud (24): de voor

beelden hiervan concentreren zich in Mt 24,42-47 en Mt 25,13. Als we onze 

waarnemingen uitbreiden tot de tempora, zien we dat de besprekende taal domi

nant is in Mt 24,36-44. Daarbinnen zijn echter ook verhalende elementen te 

vinden (т.п. vss 38-39a.43). Vanaf Ut 24,45 gaat de verhalende taal een steeds 

grotere rol spelen: het praesens en het futurum worden gaandeweg teruggedron

gen ten gunste van de aoristus die in Mt 25,1-30 een overheersende positie 

inneemt. 

In de derde sectie van de Eschatologische Rede gaat het over het toekoms

tig komen van de Mensenzoon. De vraag stelt zich binnen welke spreeksituatie 

dat toekomstig komen van de Mensenzoon hier naar voren komt: wordt dat komen 

besproken of wordt het verteld? Bij de beantwoording van deze vraag richten 

we onze aandacht eerst op de futura-zinnen die we aantreffen in vss 31-34a. 

37a.40a.41a.44a.45a.46 en die als niet-geciteerde rede onderscheiden zijn van 

de geciteerde rede in vss 34b-36.37b-39. 40b.41b-43.44b.45b. De gebruikte tem

pora wijzen er op, dat de niet-geciteerde rede meer besprekend dan verhalend 

is. De verba finita die zich hier voordoen, zijn bijna allemaal gesteld in 

het futurum (llx). De enige uitzondering hierop wordt gevormd door άφορύζει. 

in de vergelijking van vs 32. Futura behoren niet tot de tempora die typerend 

zijn voor een verhalende tekst. Ook een verhaal over toekomstige gebeurtenis

sen zou verteld kunnen worden met behulp van het praeteritum. Het praeteritum 

kan immers alle "Zeitstufen" bereiken en heeft als functie dat de situatie 
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die ter sprake komt, uitgetild wordt boven de situatie van de toehoorders. 

Het futurum daarentegen is gerelateerd aan het praesens en is zo sterk betrok

ken op de situatie van de toehoorders of de lezers. Een tweede indicatie voor 

het betogend karakter van de met-geciteerde rede vormt de combinatie πάντα 

τα έθνη die naar ons idee universeel moet worden opgevat.(25) De consequentie 

van deze interpretatie is, dat de lezers of toehoorders van Mt 25,31-46 in 

deze notie inbegrepen zijn. 

Hier staat tegenover, dat in de met-geciteerde rede ook enkele elementen 

te vinden zijn die aangeven dat dit tekstgedeelte ook verhalende aspecten 

heeft: 

- Een kenmerk van een verhalende tekst is, dat zo'n tekst gaat over een sene 

met elkaar samenhangende gebeurtenissen die worden veroorzaakt of ondergaan 

door acteurs.(26) De futura in Mt 25,31-46 sluiten enigszins op elkaar aan 

en vertonen een sequentie van gebeurtenissen die vergelijkbaar is met de 

sequentie binnen een verhalende tekst. In vss 31-33 verschijnen de acteurs 

ten tonele; de Mensenzoon gaat zitten op zijn troon en alle volken komen 

voor hem samen. Hij scheidt hen in twee groepen en stelt de ene groep aan 

zijn rechterhand, de andere aan zijn linkerhand. Dit laatste vormt de voor

bereiding op vss 34-45 die bestaan uit de tweemaal herhaalde trits woord

weerwoord-slotwoord. In dit gedeelte hebben de futura betrekking op taal

handelingen. Het geheel wordt besloten met vs 46. 'Λιελευσοντα^ in dit vers 

geeft een beweging te zien die tegengesteld is aan die van συναχθησονται, 

in vs 32, en is een voortzetting van het daar gebruikte άφορΰσει.. 

- Niet zonder belang is ook, dat alle hoofdzinnen in de met-geciteerde rede 

beginnen met τότε (vss 31.34.37.41.44.45) of ingeleid worden met καΰ 

(vss 32.33.40.46). Zowel το'τε als xió worden gebruikt om het sequentie

aspect tot uitdrukking te brengen.(27) Opvallend is, dat το'τε in vss 34-40 

tweemaal en in vss 41-45 driemaal voorkomt. Juist in dit gedeelte, waarin 

de geciteerde rede een grote plaats inneemt, dragen de door τότε ingeleide 

zinnen ertoe bij, dat we de sequentie van gebeurtenissen waarvan de taal

handelingen een onderdeel zijn, m e t uit het oog verliezen. 

- De verba binnen de met-geciteerde rede zijn gesteld in de derde persoon 

enkelvoud of meervoud. Hiermee hangt sanen, dat in dit gedeelte alleen pro

nomina personalia of possessiva gebruikt worden in de derde persoon.(28) 

Met andere woorden: we hebben hier te maken met de hij-taal van het verhaal 

en met met de ik-taal van het visioen, die vaak gebruikt wordt in apoca

lyptische passages die gaan over het komen van de Mensenzoon en/of het eind

oordeel.(29) Dit is bv. het geval in Dan 7,13vv; Apoc 20,11-15; 1 Hen 46,1; 
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48,2; 69,27. Deze teksten zijn gesteld in het praeteritum, maar hebben toch 

niet het karakter van een verhaal. Er is immers een apocalyptische ziener 

aan het woord die ervaringen ter sprake brengt waarnan hij via visioenen 

en openbaringen deel gekregen heeft. 

De gebruikte tempora geven dus het signaal, dat de niet-geciteerde rede 

het karakter heeft van een betoog, terwijl zich hier ook een aantal elementen 

voordoen die in de richting wijzen van een verhaal en toch niet in een verhaal 

resulteren. In deze niet-geciteerde rede is de dialoog van vss 34-45 ingebed. 

De volgende elementen wijzen erop, dat we hier te maken hebben met besprekende 

taal: 

- Het praesens λέγω in vss 40.45 is een voorbeeld van het gebruik van het 

tempus van de besprekende taal. Het syntagma άμην λέγω ûyCv heeft in Mt 

bijna altijd betrekking op de relatie tussen Jezus als spreker en zijn au

ditorium. Alleen in 25,12.40.45 is dat niet het geval. De spreker is in deze 

teksten niet de redenaar-Jezus maar de bruidegom of de Hensenzoon-koning; 

de toegesprokenen zijn hier niet in eerste instantie de leerlingen als toe

hoorders van de rede (zoals in 24,34.47) maar de vijf bruidsmeisjes die 

buitengesloten worden en de twee groepen die geoordeeld worden. De andere 

verba in de directe rede zijn - behalve het imperfectum ημην in vss 35.36. 

43 - allen gesteld in de aoristus,. Het grote aantal van deze aoristi (50x) 

wordt gerelativeerd door het gegeven, dat deze opsomming viermaal in bijna 

dezelfde bewoordingen wordt weergegeven. Dit gebruik van de aoristus kan 

evenzeer bevreemding wekken als het gebruik van futura in de niet-geciteerde 

rede: aoristi zijn immers als regel karakteristiek voor verhalende taal en 

futura voor besprekende taal. Verderop zullen we de betekenis van dit ver

schijnsel proberen aan te geven. 

- Het subject van de gebruikte verba zijn de Mensenzoon-rechter en een van 

de twee groepen. Een uitzondering hierop vormen de passiva divina 

ευλογημένοι,, κατπραμένοι, en ήτουμασμένην/-ον die God als subject veronder

stellen, terwijl ό δι,αβο'λος *a,L οι, αγγέλου αύτοΰ wel vermeld worden, maar 

geen actieve rol spelen. Het subject van de verba finita wordt steeds aan

gegeven met de eerste of tweede persoon enkelvoud of meervoud. Hiermee 

gepaard gaat het gebruik van pronomina personalia en possessiva in de eers

te en tweede persoon.(30) 

- Een sequentie van gebeurtenissen is in de directe rede afwezig. De zes 

noodsituaties en de daaraan corresponderende liefdewerken worden weergege

ven in de vorm van een asyndetische opsomming (vss 35-36.42-43) of worden 

via ή' met elkaar verbonden (vss 37-39.44). Anders dan in verhalende teksten 
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is de volgorde die hier in acht genomen wordt, niet onomkeerbaar. 

Hieruit kunnen we besluiten, dat de directe rede in Mt 25,31-46 herken

baar is als besprekende taal. Het enige gegeven dat zich hiertegen verzet, 

is dat we in dit gedeelte dertig verba finita aantreffen in de aoristus; dit 

tempus is karakteristiek voor de "erzählte Uelt". Nu zou men kunnen veronder

stellen, dat we hier te meken hebben met een voorbeeld van "Tempus-Metaphorik". 

(31) Het deze term duidt Weinrich de mogelijkheid aan, dat tempora van de "er

zählte Welt" binnendringen in een tekstgedeelte dat beheerst wordt door tem

pora van de "besprochene Welt" en omgekeerd. Hij merkt op, dat de directe rede 

in een verhaal hiervan het duidelijkste voorbeeld is; deze kan dan ook weer

gegeven worden met behulp van tempora van de "erzählte Welt". 

Deze verklaring lijkt echter met betrekking tot onze passage niet afdoen

de. Op de eerste plaats is de directe rede hier niet opgenomen in een context 

die als een verhalende tekst beschouwd kan worden. Bovendien treffen we in de 

directe rede slechts één tempus aan dat ondubbelzinnig wijst op besprekende 

taal nl. λέγω in vss 40.45. Alle andere tempora zouden dus als een metafoor 

verstaan moeten worden. Van een overdracht in een context die duidelijk door 

de andere tempusgroep bepaald is, kan in dit geval dus geen sprake zijn. 

Daarom is het nodig een andere verklaring te beproeven voor het gebruik van 

deze aoristi. Welnu, het praesens λέγω (vss 40.45) functioneert als het 

"Null-Tenpus" van de besprekende taal. De andere tenpora van de "besprochene 

Welt" (het perfectum en het futurum) geven ten opzichte van het Null-Tempus 

het perspectief aan waarbinnen een handeling besproken wordt. Zo bespreekt 

het perfectum een handeling "in der rückschauenden Perspektive" (32) en maakt 

daardoor duidelijk, dat deze handeling nog doorwerkt in het heden.(33) Mis

schien is dit de reden, dat het perfectum niet bruikbaar is in de opsomming 

van noodsituaties in vss 35vv en - bij gebrek aan een alternatief binnen de 

tempora van de besprekende taal - vervangen is door de aoristus. Immers, in 

deze opsomming presenteert de Mensenzoon zichzelf als het object en het sub

ject van de verschillende verba. Daardoor komt een oppositie tot stand tussen 

het nietige beeld van de Mensenzoon in dit gedeelte én vs 31 waarin het groot

se karakter van deze figuur benadrukt wordt. De oppositie tussen deze tekst-

gegevens kan niet via perfecta maar wel via aoristi gerealiseerd worden. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat Mt 25,31-46 zich niet verzet tegen een 

inordening in een van de twee door Weinrich onderscheiden spreeksituaties. 

In deze tekst spelen de betogende elementen een dominante rol. Daarnaast zijn 

in deze passage ook narratieve aspecten te vinden.(34) Het thema van Mt 25,31-

46 is het komen van de Mensenzoon. Dit is een toekomstig gebeuren, waarvan 
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het precíese tijdstip niet nader bepaald kan worden (vgl. Mt 24,36). In onze 

passage worden de gebeurtenissen ontvouwd die met dit komen samenhangen en 

die een zekere sequentie vertonen. De gerichtheid op de toekomst komt tot uit

drukking in de verschillende futura. Als tempora van de besprekende taal heb

ben zij daarnaast nog een andere functie: zij geven aan de toehoorders of le

zers van deze passage het signaal, dat hetgeen hier over het komende oordeel 

gezegd wordt, op een of andere wijze georiënteerd is op de eigen situatie van 

de toehoorders. Dit komt nog duidelijker naar voren in de dialoog van vss 35-

40.42-45. Dit gedeelte is door middel van de telkens herhaalde inleidingszin

nen (vss 37.40.44.45) ingebed in het reeds aangeduide toekomstperspectief. 

Vanuit dat perspectief wordt het verleden ter sprake gebracht. Het viermaal 

herhaalde πότε richt de blik niet op een toekomstige gebeurtenis (zoals in 

Mt 17,17 en 24,3), maar wijst terug op het verleden. Hoewel de toehoorders 

of lezers van Mt 25,31-46 niet rechtstreeks worden aangesproken en de directe 

rede verankerd blijft in de toekomstgerichte oriëntatie van de passage als 

geheel, is het daar besproken verleden toch - zij het op een indirecte wijze -

van toepassing op het heden van degenen die met deze tekst geconfronteerd 

worden. Hun actuele houding ten opzichte van de nood van anderen is in het 

sluitstuk van de Eschatologische Rede een belangrijk onderwerp van bespreking. 

1.3. Een structurele analyse van ïlt 25,31-46 

In deze subparagraaf stellen we de resultaten aan de orde van een struc

turele analyse van Mt 25,31-46. Binnen het geheel van deze monografie, die 

een redaktionsgeschichtliche analyse biedt van het sluitstuk van de Eschato

logische Rede, heeft hetgeen hier volgt het karakter van een excurs. We stel

len ons hier de vraag, of we langs de weg van de structurele analyse de wijze 

waarop onze passage is opgebouwd, nader kunnen bepalen. 

In Mt 25,31-46 spelen slechts enkele figuren een actieve rol nl. "de Men

senzoon", die in vs 34 als "de koning" opnieuw geTntroduceerd wordt, en "alle 

volken", die gescheiden worden in twee groepen ("de schapen; zij die aan zijn 

rechterhand zijn; de rechtvaardigen" tegenover "de geiten; zij die aan de 

linkerhand zijn").(35) De Mensenzoon-koning treffen we aan in vss 31-45, ter

wijl de twee groepen samen of apart voorkomen in vss 32-46. De Mensenzoon is 

duidelijk de hoofdfiguur in de niet-geciteerde rede: in dit gedeelte is hij 

de protagonist of de held en "alle volken" spelen daar de rol van geadres

seerde. Deze rolverdeling blijkt uit de volgende gegevens: de Mensenzoon is 

het subject van zeven van de elf futura; in het gesprek met elk van de beide 
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groepen komt hij tweemaal aan het woord en wel zo, dat hij in elke gespreksgang 

het laatste woord heeft. De rol van "alle volken" of van de twee groepen is 

veel kleiner: ze zijn het subject van συναχθη'σονται, in vs 32 en van 

άιελεΰσονταυ in vs 46 en geven een ween/oord op het vonnis van de rechter en de 

motivering daarvan. Hun ondergeschikte rol ten opzichte van de Mensenzoon 

blijkt ook uit de aanduidingen où έχ όεξυων αύτοϋ en οι έξ ευωνύμων. In de dia

loog van vss 35-40.42-45 echter zijn de rollen omgekeerd: hier komt de Mensen

zoon naar voren als de geadresseerde en treden de twee groepen op als prota

gonist of adjuvant. De hier bedoelde rolwisseling kan ook nog op een andere 

wijze verhelderd worden. In vs 34 doet de koning als het handelend subject 

(S^ de toestand waarin de toegesprokenen (S^) gescheiden zijn van de escha

tologische heilsgoederen (0) overgaan in een toestand waarin ze daarmee ver

bonden zijn. Dit narratieve programma kan als volgt gesymboliseerd worden: 

Sj - i(S
2
 V 0) - (S

2
 Λ 0)} 

In aansluiting hierop komt in de motivering die vss 35-36 van het vonnis ge

ven, ter sprake dat de toegesprokenen (S«) de toestand waarin S, een aantal 

elementaire goederen ontbeerde, deden overgaan in een toestand waarin deze 

goederen hem ter beschikking stonden: 

S
2
 - {(S1 V 0) - (S

1
 Λ 0)} 

In de terminologie van Bremond: in het ene geval is de Mensenzoon de agens en 

zijn de toegesprokenen de patiens, in het andere geval is de verhouding precies 

omgekeerd.(36) Zo is reeds duidelijk, dat de confrontatie tussen de Mensenzoon 

en de twee groepen tweezijdig is en een belangrijk gegeven vormt in Mt 25,31-

46. 

Dit gegeven kan verder genuanceerd worden, als we de resultaten van de 

structurele analyse die Güttgemanns van deze tekst geeft, in onze beschouwin

gen betrekken.(37) Het uitgangspunt van zijn analyse zijn de functies die de 

russische folklorist Propp onderscheiden heeft in zijn onderzoek van russische 

toversprookjes.(38) Een functie is de handeling van een personage gedefinieerd 

onder het gezichtspunt van zijn betekenis in de voortgang van de intrige. Deze 

handelingen vormen de narratieve constanten in alle sprookjes, terwijl de 

personages variabel zijn. De bevindingen van Propp zijn inmiddels ook op an

dere teksten toegepast. Greimas en Bremond hebben de functies van Propp (die 

in navolging van Dundes meestal motifemen genoemd worden) in binaire paren 

geordend en de logische relaties tussen deze paren vastgesteld. Ook Güttge

manns is in sterke mate beïnvloed door het werk van Propp. Hij probeert de 

motifemen aan te geven die ten grondslag liggen aan de motieven die in Mt 25, 

31-46 tot uitdrukking komen. 
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In deze passage doen zich naar zijn oordeel de volgende motifemensequenties 

voor (39): 

vss toelichting moti fernen 

31-33 

34 

35-36 

37-40 

41 

42-43 

44-45 

46 

De held verschijnt op het toneel en bestijgt 
zijn troon. In vergelijking met vss 40.45 
is hij van gedaante veranderd. Op zijn in-
tronisatie volgt de beloning van de ene en 
de bestraffing van de andere groep. 

De beloning wordt uitgesproken. 

Deze beloning berust op de houding ten op
zichte van de nood waarmee de held van nu 
eertijds te kampen had. Deze nood vormde 
voor de toegesprokenen een kwalificerende 
test die ze positief doorstaan hebben door 
als helper op te treden. 

Herhaling van de motifemensequentie van 
vss 35-36 door middel van een vraag die 
beantwoord wordt: door de nood werd de 
held getransformeerd in een van de minsten. 
Na de leniging van de nood keert hij - op
nieuw getransformeerd - terug. 

De bestraffing wordt uitgesproken. 

Vgl. vss 35-36. 

Vgl. vss 37-40. 

De beloning en de bestraffing. 

Return//Transfiguration 
//Inthronisation -* 

Inthronisation!Punish
ment. 

Inthronisation. 

Lack -* Lack Liquidated 

Qualifying Test •* Reac
tion -+ Receiving an 
Adjuvant. 

Information -* Answer. 

Transfiguration. 
Lack Liquidated •* Return 
//Transfigurâtion// In
thronisation. 

Punishment. 

Lack -> Lack Liquidated. 
Qualifying Test •+ кеас-
cion •* Receiving~aïï 
Adjuvant. 

Information -+ Answer. 
Lack Liquidated -»• Re-
turn//Transfiguration 
//Inthronisation. 

Inthronisation|Punish
ment. 

Men kan zich afvragen, of juist deze en geen andere moti fernen aan de ba

sis liggen van Mt 25,31-46. Is het wel juist om te stellen, dat de protago

nist van nu indertijd door de noodsituaties waarin hij zich bevond, getrans

formeerd werd in een van de minsten? Gezien de verbaasde reactie van beide 

groepen in vss 37-39.44 kan men misschien beter spreken van "Unrecognised 

Arrival". Ondanks deze onzekerheden is Güttgemanns' structurele analyse toch 

te waarderen als een verheldering van de structuur van deze passage. Vss 34-

40 en vss 41-45 vertonen nagenoeg dezelfde motifemensequenties. Het voornaams-

ste verschil is gelegen in "Inthronisation" versus "Punishment". Het betreft 
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hier twee elkaar uitsluitende mogelijkheden: in het repertoire van Propp is 

dit het enige contraire motifemenpaar. (40) Beide tekstgedeelten culmineren 

in de onthulling door de Mensenzoon van zijn aanwezigheid in de geschetste 

noodsituaties. Deze aanwezigheid is door geen van beide groepen herkend. Naar 

het ons voorkomt valt de nadruk in het geheel van de tekst op de bekendmaking 

van deze "Unrecognised Arrival". 

Van lersel heeft er terecht op gewezen, dat Mt 25,31-46 en het verhaal 

van de Emmaüsgangers (Lc 24,13-33) in een aantal opzichten beschouwd moeten 

worden als eikaars equivalenten.(41) Hij beschouwt Lc 24,28 waar Jezus doet 

alsof hij alleen verder wil gaan, als een beproeving ("Main Test"), waarop 

de twee leerlingen positief reageren ("Reaction") door aan hun reisgenoot 

onderdak te verlenen ("Lack" > "Lack Liquidated"). De onbekende vreemdeling 

wordt na een nieuwe beproeving ("Glorifying Test") door de twee leerlingen 

geïdentificeerd als Jezus, die nu onzichtbaar wordt ("Transfiguration"). In 

de narratieve structuur van Lc 24,13-33 treffen we dus een aantal motifemen 

aan die ook in Mt 25,31-46 een rol spelen. Intussen vertonen deze teksten 

wat hun oppervlaktestructuur betreft sterke verschillen. In Lc 24,13-33 ver

schijnt Jezus aan het begin van het verhaal als vreemdeling op het toneel ("Un

recognised Arrival"); in het centrun van de tekst staat dat hem onderdak ver

leend wordt; op het einde van het verhaal wordt hij door de twee leerlingen 

herkend en neemt hij een andere gedaante aan. De volgorde waarin de verschil

lende gebeurtenissen zich hier in de tekst voordoen, correspondeert met de 

chronologische volgorde. Dit nu is in Mt 25,31-46 niet het geval. Hier be

treedt de Mensenzoon in getransformeerde vorm het toneel; vervolgens richt 

hij door middel van een taalhandeling de aandacht op zijn niet herkende aan

wezigheid in het verleden. Wat op het niveau van de motifemen op elkaar volgt 

(LL ->- Ret//Transfig//Inthr), doet zich aan de oppervlakte van de tekst niet 

in deze volgorde voor. Deze constatering is van belang voor de nadere bepa

ling van de taaisoort van Mt 25,31-46. Door de futura, die in grote getale 

in deze tekst voorkomen, wordt de blik gericht op toekomstige gebeurtenissen. 

Uit het gebruik van deze tempora mag echter niet worden afgeleid, dat de tekst 

een blauwdruk wil geven van de gang van zaken bij het eindoordeel. De antici

patie op de toekomst heeft hier een andere functie. In de anticipatie is im

mers door middel van de directe rede in vss 35-40.42-45 een terugverwijzing 

ingebed naar het verleden. Mt 25,31-46 bestaat dus uit een terugverwijzing 

vanuit een vooruitwijzing; we hebben hier te maken met een retroversie-in-an

ticipatie. De betekenis van de leniging van de nood van anderen kan pas in 

de toekomst aan het licht treden, maar de onthulling daarvan wordt nu al aan-
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gekondigd.(42) Het effect van de futura is dan ook, dat het in de dialoog be

sproken verleden herkenbaar wordt als het heden van de lezers van deze tekst. 

Langs deze weg wordt ons eerder ingenomen standpunt bevestigd, dat Mt 

25,31-46 geen verhalende tekst is, maar het karakter heeft van een betoog. 

Güttgemanns is een andere mening toegedaan; hij beschouwt Ut 25,31-46 als "ei

ne futurisch projizierte Erzählung".(43) Ook Gewalt ziet deze passage als een 

verhaal: hij spreekt van een "Menschensohn-erzählung". (44) Het bijzondere 

van onze passage is echter, dat de basis ervan weliswaar gevormd wordt door 

een aantal narratieve motifemen, maar dat aan de oppervlakte van de tekst be

togende elementen dominant zijn. De implicatie van het standpunt van Güttge

manns en Gewalt wordt duidelijk, als we de futura in onze tekst vervangen door 

verhaal tempora nl. aoristi en imperfecta. De betekenisveranderingen die zich 

dan voordoen, kunnen als volgt worden aangeduid. De tempora van Mt 25,31-46 

worden door deze operatie gelijkgeschakeld aan de tempora die in de twee para

bels van Mt 25,1-30 voorkomen. Van een cesuur tussen 25,30 en 25,31 is dan 

geen sprake meer. Vanaf 24,45 is in dit geval een progressief gebruik van de 

verhalende taal te signaleren. Ook 25,31-46 moet dan worden opgevat als een 

fictief gebeuren: wat hier verteld wordt, vertoont een distantie ten opzichte 

van de situatie van de toehoorder. Een kenmerk van verhalende teksten is, dat 

de tijd en plaats van het verhaalde los staan van de tijd en de plaats van 

de lezer of toehoorder. Met oog op onze passage betekent dit, dat de betrok

kenheid van de tekst op het hier en nu vervaagt. In de tekst zoals die in 

feite voor ons ligt, wordt die betrokkenheid juist door de besprekende tempora 

gerealiseerd. 

In deze subparagraaf hebben we een nader onderzoek ingesteld naar de wij

ze waarop fit 25,31-46 is opgebouwd. Deze tekst biedt de aankondiging van de 

onthulling van de actuele aanwezigheid van de Mensenzoon bij mensen in nood. 

De aanwezigheid van de komende rechter heeft duidelijk een appelerend karak

ter. Door te spreken over de aard van de aanwezigheid van de Mensenzoon geeft 

deze passage tevens instructies omtrent het juiste handelen ten aanzien van 

de nood van anderen. 

Paragraaf 2: ApocdlypLiek en ethiek xn Mt 25,31-46 

2.1. Apocalyptische elenenten in Mt 25,31-46 

Zoals we zagen wordt Mt 25,31-46 binnen de klassifikatie van literaire 

vormen die beproefd is door Bultmann, beschouwd als een apocalyptische voor-
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spelling. In het voorafgaande is reeds gesignaleerd, dat deze vormaanduiding 

gebrekkig is, omdat zij gebaseerd is op bepaalde elementen in deze tekst en 

niet door deze passage als geheel gewettigd wordt. In deze paragraaf willen 

we het apocalyptisch karakter van Mt 25,31-46 aan een nader onderzoek onder

werpen. Daarbij gaan we eerst in op elementen die karakteristiek zijn voor 

de apocalyptiek in het algemeen en vervolgens stellen we de vraag aan de or

de, of en in hoeverre deze elementen ook in Mt 25,31-46 een rol spelen. 

Waar het gaat om karakteristieke elementen van de apocalyptiek, denken 

we zowel aan inhoudelijke ideeën die typerend zijn voor deze religieuze stro

ming (die tussen 200 v. Chr. en 100 na Chr. vooral in het laat-Jodendom in 

Palestina tot bloei is gekomen) als aan formele kenmerken van de literatuur 

die daaruit is voortgekomen. Tot deze literatuur behoren stukken uit het ОТ 

(b.v. Dan) en het NT (b.v. Apoc) en geschriften die gerekend worden tot de 

zgn. intertestamentaire literatuur (bv. 1 en 2 Hen; AssMos; 4 Ezr). Op grond 

van gemeenschappelijke kenmerken kan men deze geschriften rangschikken onder 

hetzelfde literaire genre, nl. dat van de apocalyps. Daarbinnen kunnen echter 

weer verschillende deelgenres een plaats krijgen.(45) 

Inhoudelijk is het van belang, dat het in de apocalyptiek gaat om de open

baring (αποκάλυψες) van waarheden die tot nu toe verborgen waren en betrekking 

hebben op het in de nabije toekomst verwachte einde van de mensheid en de kos

mos. De apocalypticus plaatst zich proleptisch op het einde van de geschiede

nis en van daaruit heeft hij zicht op de daaraan voorafgaande geschiedenis 

en vooral op het bijzonder karakter van zijn eigen tijd als het begin van het 

einde. Dat het heden terecht gezien wordt als de laatste en beslissende fase 

ббг het einde, wordt gegarandeerd door de idee, dat de geschiedenis volgens 

een bepaald plan verloopt dat door God is vastgesteld en waarop de mens - al

thans in deze fase - geen invloed kan uitoefenen. Ook de indeling van de ge

schiedenis in periodes is bedoeld om de onontkoombaarheid van het naderend 

einde tot uitdrukking te brengen. 

Typerend voor de apocalyptiek is verder het gebruik van een dualistisch 

tijdsschema nl. dat van de twee αύωνες (vgl. 4 Ezr 7,50): tegenover ό αιών 

оиточ(піп o^iy) staat ò αΐ,ών μέλλων (¡on n,7iy). Ten aanzien van de tegenwoor

dige aeon is de apocalyptiek pessimistisch gestemd. Deze wordt immers beheerst 

door de machtsstrijd tussen God en zijn tegenspelers (nl. de gevallen engelen: 

1 Hen б .69; Satan: bv. 1 Hen 53,3; 54,6; Beliar: TestLev 18,12; TestJud 25, 

3; OrSib 111,63.73), die verantwoordelijk geacht worden voor het kwaad op de 

wereld. De tegenwoordige aeon wordt dan ook gekenmerkt door morele degeneratie 

en rampspoed zoals oorlogen, hongersnood, ziekten, misgeboorten en kosmische 
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catastrofes (vgl. 1 Hen 80; 4 Ezr 5,4vv; 2 Bar 70,8; OrSib III,798vv). Het 

heil wordt verwacht van de komende aeon, die zal aanbreken als de heerschappij 

van God op aarde zichtbaar wordt (Dan 7,14; Apoc 11,15). Als God, die vaak 

wordt voorgesteld als een koning (46), zijn troon bestijgt (47), komt er een 

abrupt einde aan deze aeon. Иеп zou daarom kunnen spreken van een absolute 

discontinuïteit tussen beide aeonen, mits we bedenken, dat "allzu leicht wird 

übersehen, dass das Königtum Gottes...durchaus schon gegenwärtig wirksam, 

wenngleich verborgen gedacht wird"(48). Dit zichtbaar worden van Gods heerlijk

heid (49) gaat gepaard met kosmische catastrofes (50) en luidt het oordeel 

in, dat veelal betrekking heeft op alle volken. Aan deze universalistische 

reikwijdte van het oordeel correspondeert een tendens tot individualisering: 

uit de tegenstelling tussen rechtvaardigen en zondaars blijkt immers, dat het 

oordeel geen ethnisch maar een ethisch karakter heeft.(51) Bij het oordeel 

wordt soms een bemiddelaar ingeschakeld die koninklijke functies heeft; deze 

figuur wordt in een aantal gevallen aangeduid als de Mensenzoon (Dan 7,13vv; 

4 Ezr 13,1-13; 1 Hen 37-71). 

Samenvattend zou nen kunnen zeggen, dat de interesse in de geschiedenis 

kenmerkend is voor de apocalyptiek. Omdat de geschiedenis verstaan wordt als 

een overzienbaar en doelgericht geheel, zijn er speculaties mogelijk omtrent 

het nabije einde van de geschiedenis, dat niet door het toedoen van mensen 

maar door God tot stand gebracht wordt. Deze speculaties zijn vooral bedoeld 

om zicht te krijgen op het heden, dat het karakter heeft van de laatste en 

daardoor beslissende fase van de tegenwoordige aeon. Kosmologische beschouwin

gen die in deze literatuur een grote rol spelen, hebben meestal geen zelfstan

dige functie; ze zijn ingebed in de bespiegelingen over het komende einde en 

willen de geloofwaardigheid daarvan onderstrepen. 

De formele kenmerken van het literaire genre apocalyps zijn in verschil

lende studies beschreven.(52) We volstaan hier met een verwijzing naar de vol

gende gegevens: 

- De apocalyptische ziener ontvangt zijn openbaringen via visuele en auditieve 

waarnemingen en brengt deze naar voren in de vorm van redevoeringen, die 

vaak bestaan uit een tweegesprek tussen hem en een angelus interpres. 

- De taal van de apocalyptiek kenmerkt zich door het gebruik van beelden en 

symbolen die zonder uitleg ondoorzichtig zijn. De mensen en de tegenspelers 

van God worden vaak aangeduid met beelden die ontleend zijn aan de dieren

wereld.(53) 

- De apocalyptische ziener beperkt zich niet tot een schildering van toekoms

tige gebeurtenissen, maar trekt daaruit ook conclusies voor de situatie 
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waarin zijn lezers verkeren. Deze stukken staan meestal buiten de weerge

geven visioenen en zijn daarvan ook formeel onderscheiden, doordat zij als 

regel naar voren gebracht worden in de vorm van vermaningen en waarschuwin

gen. 

In het licht van het bovenstaande is het duidelijk, dat het sluitstuk 

van de Eschatologische Rede een aantal elementen bevat die een apocalyptisch 

karakter hebben. Zoals we al eerder zagen, is deze passage sterk verwant met 

apocalyptische beschrijvingen van het komende oordeel in zijn forensische 

verschijningsvorm. Immers, in deze passage is sprake van het komen ten oordeel 

van de Mensenzoon die wordt voorgesteld als een koninklijke figuur en duide

lijk onderscheiden is van God (ό πατήρ μου in vs 34). In vs 31 wordt zijn 

komst voorgesteld als een troonsbestijging en wordt tweemaal het woord δόξα 

gebruikt, dat in de apocalyptiek een grote rol speelt in verband met het defi

nitieve komen van God. Blijkens vs 32 heeft het oordeel een universele reik

wijdte: het heeft betrekking op alle volken, die zich verzamelen (54) en ver

volgens gescheiden worden in twee groepen. De ene groep wordt aangeduid als 

ευλογημένου (vs 34) en où ÖÓMOLOL (vss 37.46) en de andere groep als 

χατηραμένοι, (vs 41). Deze aanduidingen, die ook in de apocalyptische litera

tuur te vinden zijn (55), hebben een ethisch karakter. Ook het vonnis zelf 

berust op ethische criteria en niet op ethnische verschillen. Op de aard van 

de hier gebruikte ethiek komen we terug in het tweede gedeelte van deze para

graaf. In de formulering van het vonnis van vss 34.41 treffen we verschillende 

taalelementen aan die bekend zijn vanuit de apocalyptische literatuur nl. 

χληρονομέω (56), έτοι,μάζω (57), de tegenstelling tussen God en de duivel en 

zijn engelen.(58) Ditzelfde geldt voor de termen die gebruikt worden in ver

band met het loon van de ene groep en de straf van de andere groep: ζωη 

αΰώνι,ος (59) en πυρ.(60) Tenslotte zij gewezen op het gegeven, dat in onze 

passage - minstens zijdelings - het geheel van de geschiedenis bestreken 

wordt, zoals blijkt uit de tijdsaanduiding από καταβολής χο'σμου in vs 34. 

Behalve overeenkomsten zijn er echter ook verschillen tussen Mt 25,31-

46 en de apocalyptische literatuur. Zo wordt de verwachting van de nabijheid 

van het einde niet uitdrukkelijk uitgesproken. De aandacht wordt juist niet 

op het einde gericht, maar sterk geconcentreerd op het heden. Hoewel het hier 

gaat om een situatie waarin de ander in nood verkeert, wordt het heden toch 

niet pessimistisch benaderd, omdat het verschijnt als een ruimte waarbinnen 

positieve gedragspatronen gestalte kunnen krijgen. Verder is het evident, dat 

in Mt 25,31-46 geen absolute discontinuïteit naar voren komt tussen het heden 
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en de toekomst. Immers, de Mensenzoon speelt zowel in de beschrijving van het 

heden als in die van de toekomst een rol. Ook is het opvallend, dat χληρονομέω 

in vs 34 niet verbonden wordt met de komende aeon, zoals in de apocalyptische 

literatuur het geval is (61), maar dat hier sprake is van χληρονομέω την 

βασι-λεύαν. Hieraan wordt toegevoegd, dat dit geen grootheid is die pas in de 

toekomst gestalte krijgt, maar een werke
1
ijkheid die al vanaf de grondvesting 

van de wereld gereed gehouden wordt. 

Ook nog in andere opzichten verwijdert zich onze passage van voorstel

lingen en uitdrukkingen die in de apocalyptiek gangbaar zijn. Ofschoon in vs 

34 ò χο'σ,αος genoemd wordt, gaat het toekomstig komen van de Mensenzoon niet 

gepaard met kosmische verschijnselen.(62) Vervolgens, in vs 31 is sprake van 

πάντες oí, αγγέλου die evenals ό υιός τοο ανθρώπου het subject zijn van de door 

δταν ingeleide bijzin. Dat engelen optreden als de begeleiders van de Mensen

zoon bij zijn komst ten oordeel, komt in de apocalyptische literatuur niet 

voor.(63) Opvallend is, dat deze engelen alleen functioneren in de beschrij

ving van de luister waarmee het komen van de Mensenzoon gepaard gaat en dat 

zij in het kader van het oordeel niet handelend optreden.(64) Het resultaat 

hiervan is, dat de engelen van de Mensenzoon - evenals God en de duivel en 

zijn engelen - op de achtergrond raken en dat de relatie tussen de Mensenzoon 

en πάντα τα έθνη op de voorgrond staat. Tenslotte, een vermeldenswaardig ver

schijnsel is het beeld van προ'βατα en έρύφοα in vss 32-33. Deze beeldspraak 

heeft een ander karakter dan de beelden van dieren in de apocalyptische lite

ratuur, omdat ze hier gebruikt wordt in het kader van een vergelijking die 

geen nadere uitleg behoeft. 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat de karakterisering van 

Mt 25,31-46 als een apocalyptische voorspelling eenzijdig is en wel om twee 

redenen. Op de eerste plaats zijn de met de apocalyptiek verwante elementen 

niet in de hele passage aanwijsbaar: zij concentreren zich in de niet-geci-

teerde rede van vss 31-33.46 en in het vonnis van vss 34.41, terwijl zij ont

breken in de directe rede van vss 35-40.42-45. En vervolgens: behalve apoca

lyptische elementen hebben we in fit 25,31-46 ook een aantal elementen aange

troffen die verschillen van apocalyptische beschrijvingen van het komende oor

deel. Er vindt een de-apocalyptisering plaats van de voorstelling van het toe

komstig komen van de Mensenzoon. Deze tendens wordt nog versterkt door het 

ethisch materiaal van de vss 35-39.42-44. Op het eigen karakter van dit mate

riaal willen we nu verder ingaan. 
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2.2. Apocalyptiek en ethiek 

De apocalyptiek is sterk gericht op de nabijheid van het begin van de 

komende aeon, die zal aanbreken door een machtsdaad van God. De keerzijde hier

van is een pessimistische houding ten opzichte van het heden, waarvan het heil 

niet (meer) verwacht kan worden. Op grond hiervan zou men een tegenstelling 

kunnen zien tussen enerzijds de apocalyptiek, die zich op een speculatieve 

wijze bezighoudt met het komende einde als het werk van God, en anderzijds 

de ethiek, die zich bezighoudt met het heden als ruimte voor het menselijk 

handelen. De apocalypticus is zo sterk bezig net de vraag naar het wanneer 

van het naderende einde, dat ethische beschouwingen buiten zijn gezichtsveld 

vallen: "So versteht er nicht, dass der Fromme selbst für das Kommen des Heils 

im Verborgenen arbeiten kann"(65); "der menschliche Faktor, das aktive Handeln 

ist getilgt"(66). Deze opvatting is in zoverre juist, dat de mens door zijn 

handelen het einde niet naderbij kan brengen; het einde is voor de mens 

slechts een object van verwachting. Dit wachten hoeft zich echter niet meer 

te betrekken op de lange termijn (bv. 2 Bar 85,10). Er zijn immers tal van 

tekenen, bv. de slechte sociale verhoudingen en kosmische verschrikkingen van 

dit ogenblik (1 Hen 99,5; 2 Bar 27; Apoc Abr 30), die wijzen op de nabijheid 

van het einde. 

Dit neemt niet weg, dat de nabijheid van het einde ethische eisen stelt 

aan de mens. Wilder verzet zich dan ook tegen een scheiding tussen apocalyp

tiek en ethiek: "Ethics was inextricably implied in the best apocalyptic...we 

should draw our contrast between an ethical and a non-ethical apocalyptic". 

(67) Nog sterker drukt Charles zich uit, als hij stelt, "that apocalyptic 

no less than prophecy is radically ethical". (68) Een uitspraak die door Koch 

onderschreven wordt: "Die Rolle der Ethik in den Apokalypsen kann nicht hoch 

genug eingeschätzt werden".(69) De ethiek is dus volgens deze auteurs consti

tutief voor het literaire genre apocalyps. De juistheid hiervan blijkt reeds 

uit het feit, dat in apocalypsen vaak vermaningen en waarschuwingen zijn op

genomen die betrekking hebben op het heden (70), terwijl ook de vaak gebruikte 

tegenstelling tussen rechtvaardigen en zondaars duidelijk een ethisch karakter 

heeft. 

De vraag is dus niet, óf ethiek een rol speelt in de apocalyptiek, maar 

welke ethiek in dit verband naar voren komt. Binnen deze ethiek zijn twee ni

veaus te onderkennen. Vooreerst, vaak is er sprake van een oproep aan de 

rechtvaardigen tot volharding, omdat de donkere omstandigheden van dit ogen

blik tot het verleden gaan behoren. De apocalyptische openbaringen omtrent 
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het nabije einde hebben dus geen louter speculatieve waarde, maar zijn bedoeld 

om de rechtvaardigen te bemoedigen en te troosten. Ondanks de vervolgingen 

die zij ontmoeten van de kant van hun tegenstanders en de morele degeneratie 

die kenmerkend is voor de tegenwoordige aeon, moeten zij trouw blijven aan 

hun rechtvaardige levenswandel. Zo heeft het apocalyptische spreken over de 

nabije doorbraak van Gods heerschappij en het strafgericht over de goddelozen 

dus ook een ethische functie.(71) 

Behalve deze oproep aan de rechtvaardigen om stand te houden treffen we 

ook vaak het appèl aan om actief-handelend op te treden. Dit doet zich voor 

in passages waar gewezen wordt op de noodzaak om de wet aan te nemen en te 

onderhouden (72) en op het belang van het doen van "de (goede) werken".(73) 

Opvallend is, dat de inhoud van de wet niet concreet bepaald wordt en de 

(goede) werken niet nader gepreciseerd worden. Het andere woorden, vaak ont

breekt "konkrete Einzelparänese"; "die Frage was jetzt konkret ethisch zu tun 

sei, bewegt den Apokalyptiker nicht".(74) De concrete inhoud van de wet en 

de werken wordt niet bediscussieerd. Zij functioneren alleen als de basis 

waarop het oordeel zich voltrekt: loon en straf zijn afhankelijk van de vraag, 

of men zich hieraan al dan niet gehouden heeft. 

Deze twee ethische oriëntaties zijn ook te vinden in de Eschatologische 

Rede van Matteüs. De oproep tot volharding treffen we aan in Mt 24,4b-25,13. 

De toegesprokenen verkeren in nood: zij zijn ten prooi aan vervolgingen van 

buitenaf en aan verdeeldheid van binnenuit door het optreden van valse profe

ten. Degene die in deze situatie, waarin de άνομύα toeneemt en de αγάπη af

neemt (Mt 24,12) ten einde toe standhoudt, kan redding verwachten (Mt 24,13). 

De zekerheid van de nabijheid van het einde wordt geïllustreerd aan de hand 

van de vergelijking met de vijgeboom; tevens echter worden alle speculaties 

rond dag en uur van het komen van de Mensenzoon uitgesloten (Mt 24,36.42.44. 

50; 25,13). Deze onzekerheid is de basis voor de oproep tot alert zijn in Mt 

24,36-25,13. Daarnaast is in de tweede sectie van de Eschatologische Rede 

sprake van een oproep tot een actieve houding, die vanaf Mt 24,45 naar voren 

komt en vanaf Mt 25,14 de oproep tot alert zijn verdringt. Het accent valt 

hier op datgene wat men doet of niet doet en op de implicaties daarvan die 

in de toekomst manifest worden. Deze nadruk op de praxis blijkt onder meer 

uit het gebruik van πουέω (Mt 24,46), dat in het sluitstuk van de Eschatolo

gische Rede viermaal voorkomt (Mt 25,40.45): hier gaat het om een actieve 

houding ten opzichte van anderen die in nood verkeren (vgl. διαχονέω in 

Mt 25,44). 
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Het is opmerkelijk, dat ποι,έω in deze passage geconcretiseerd wordt 

door de opsomming van liefdewerken, die eraan voorafgaat. Door deze oriëntatie 

op concrete activiteiten ten aanzien van anderen die in nood verkeren, onder

scheidt Mt 25,31-46 zich van de ethiek van de apocalyptiek. Reeds eerder is 

erop gewezen, dat Hatteüs zelf waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de 

inschakeling van dit ethisch materiaal in een context waarin het gaat over 

het komende oordeel.(75) Deze combinatie is slechts onder bepaalde voorwaarden 

mogelijk. Immers, een oproep om activiteiten te ontplooien ten bate van ande

ren staat in een zekere spanning met een apocalyptische toekomstvisie, waarin 

de verwachting van de nabijheid van het einde een dominante rol speelt en het 

heden voornamelijk pessimistisch benaderd wordt. Een dergelijke ethiek veron

derstelt juist de mogelijkheid om het heden te zien als een ruimte voor zinvol 

menselijk handelen. Het is niet uitgesloten, dat de de-apocalyptiserende ele

menten die we aangetroffen hebben in de niet-ethische gedeelten van onze pas

sage, tegen deze achtergrond verstaan moeten worden. 

Een tweede opvallend gegeven is, dat Matteüs de liefdewerken niet alleen 

naar voren brengt als het criterium van het komende oordeel, maar ook een re

latie aanbrengt tussen deze gedragspatronen en de figuur van de Mensenzoon, 

die zich solidariseert met de ander in nood„ De verbaasde reactie van de twee 

groepen heeft dan ook niet zozeer betrekking op het feit, dat de liefdewerken 

als het oordeelscriterium gehanteerd worden; zij richt zich in het bijzonder 

op het tot nu toe onbekende gegeven, dat het al dan niet verrichten van deze 

activiteiten een confrontatie inhoudt met de Mensenzoon. Door deze relatie 

met de Mensenzoon wordt de urgentie van deze gedragspatronen benadrukt en 

krijgen zij een eschatologisch karakter. Men zou hier kunnen spreken van een 

eschatologisering van het heden: de confrontatie met de Mensenzoon is niet 

voorbehouden aan de toekomst, maar krijgt op een of andere wijze reeds in het 

heden gestalte. 

We besluiten deze paragraaf met een samenvatting van de voornaamste 

resultaten. In het algemeen is in de apocalyptische literatuur een wisselwer

king te onderkennen tussen openbaringen omtrent het naderend einde en parene-

tische gedeelten. Er zijn twee duidelijke verschillen tussen deze literatuur 

en Mt 25,31-46: 

- Behalve de oproep om het vol te houden kent ook de apocalyptiek een oproep 

tot actief zijn. De concrete inhoud van dat actief zijn wordt echter niet 

nader toegelicht, wat in Mt 25,31-46 juist wel het geval is. 

- Door de sterke oppositie in de apocalyptiek tussen het heden en de toekomst 

worden uitspraken over het heden ontkoppeld aan die over de toekomst: zij 
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worden meestal na elkaar weergegeven, terwijl ze in Mt 25,31-46 in elkaar 

vervlochten zijn.(76) 

Zo zijn het heden en de toekomst in onze passage sterk op elkaar betrokken: 

de oproep tot een actieve houding is vervat in een visie op de-toekomst. De 

integratie van beide elementen hangt ten nauwste samen met de visie van Mat-

tteüs op het komen van de Mensenzoon. De confrontatie met de Mensenzoon heeft 

niet uitsluitend een toekomstig karakter, maar krijgt reeds gestalte in het 

heden en wel in de diakonia aan de mens in nood. Van dit laatste zijn in de 

apocalyptische literatuur geen parallellen te vinden. De volgende paragraaf 

is gewijd aan dit novum ten opzichte van de apocalyptiek. 

Paragraai" 3: Mt 25,40-45 als sleutel tot het verstaan van Mt 25,31-46 

Mt 25,40.45 bevatten het antwoord van de rechter op de verbaasde vraag 

van de twee groepen naar het wanneer van hun beslissende confrontatie met de 

Mensenzoon. Deze verzen zijn grotendeels gelijkluidend. Het enige verschil 

is, dat τών Λδελφων μου in vs 45 ontbreekt.(77) Er zijn twee mogelijkheden 

om dit verschil te verklaren: ofwel is τωυ αδελφών μου in vs 40 postredac-

tioneel toegevoegd ofwel is deze aanduiding in vs 45 door Matteüs niet her

haald. De eerste mogelijkheid wordt voorgesteld door MacNeile.(78) Hij ziet 

των αδελφών μου als een glos, waardoor de έλαχΰστοι. worden ingeperkt tot 

Christenen. Een argument voor deze zienswijze is, dat τών άδελφΰν μου in 

sommige handschriften ontbreekt.(79) Meer aannemelijk is, dat τών αδελφών μου 

in vs 45 door Matteüs niet is herhaald. Immers, vss 41-45 vertonen een ver

korting in vergelijking met vss 34-40: ό ηασυλευς (vss 34.40) wordt in vss 

41.45 niet herhaald en in vs 44 wordt het verzuim van de vervloekten samen

vattend weergegeven als ού δυηχονήσαμέν OOL. Ook het ontbreken van τών 

αδελφών μου in vs 45 kan begrepen worden als een onderdeel van deze verkor

ting. 

In hoofdstuk 2 is gebleken, dat het vocabulaire van deze parallelle ver

zen een tweetal elementen die wijzen op redactie, bevat (άμην λέγω ύμύν en 

TÍOLCU), terwijl Γ.ϊς τούτων τών έλαχύοτων beschouwd kan worden als een redac

tionele herformulering van εϊ^ τών μοχρών τούτων. In hetgeen nu volgt, gaan 

we deze aanduidingen aan een nader onderzoek onderwerpen. De eerste vraag die 

zich hierbij stelt, is die naar de identiteit van εις τούτων (τών αδελφών μου) 

τών έλαχύστων. De bepaling hiervan is mede afhankelijk van het standpunt dat 

men inneemt ten aanzien van πάντα τα έθνη in vs 32. Vervolgens gaan we na, 

of we elders in Mt gegevens kunnen vinden die vergelijkbaar zijn met de vorm 
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van identificatie die in deze verzen uitgesproken wordt. Daarna is het moge

lijk om de plaats te bepalen die vss 40.45 innemen in het geheel van Mt 25,31-

46. 

3.1. De identiteit van εΖς τούτων (των αδελφών μου) των έλαχύστων en πάντα τα 

έθνη 

In de meeste studies over Mt 25,31-46 kont de vraag aan de orde naar de i-

dentiteit van ζίς τούτων (των'αδελφών νιου) των ελαχύστων. (GO) Het antwoord op 

deze vraag is voor veel exegeten de sleutel tot het verstaan van deze passage. 

Vaak is het verdedigd, dat vss 40.45 universeel verstaan moet worden: 

het gaat hier over de houding die beide groepen hebben aangenomen ten opzichte 

van de noodlijdenden in het algemeen. Deze interpretatie gaat meestal samen 

met een universele interpretatie van πάντα τα έθνη: het komende oordeel heeft 

betrekking op de mensheid in haar geheel.(81) 

Een andere mogelijkheid is, dat Mt 25,31-46 beschouwd wordt als een be

schrijving van het oordeel over de heidenen. De veronderstelling van deze in

terpretatie is, dat de betekenis van πάντα τα έθνη in V.t dezelfde is als die 

van τα έθνη. Ueze ziensvijze treffen we aan bij Jeremías.(82) Het oordeels

criterium bestaat in de houding van de heidenen ten opzichte van de αδελφού. 

(83) In de mond van Jezus heeft deze aanduiding een universele betekenis; de 

restrictie tot de leerlingen van Jezus is volgens Jeremías secundair en komt 

op rekening van Matteüs.(84) 

In een aantal recente studies over Mt 25,31-46 wordt gesteld, dat deze 

passage - minstens voor een belangrijk gedeelte - een constructie is van Mat-

teÜS.(85) De vraag naar de identiteit van ευς τούτων (των αδελφών μου) των 

έλαχύστων wordt in dit geval beantwoord vanuit het gebruik van deze termen 

elders in Mt. Uelnu, het overdrachtelijk gebruik van άδελφο'ς heeft elders in 

Mt geen universele betekenis, maar functioneert daar als een terminus techni

cus ter aanduiding van een christelijk gemeentelid.(86) En dat ook μικρού 

een ecclesiologische notie is (87), blijkt uit Mt 18,6.10.14 en 10,42. Verder 

komt in deze studies naar voren, dat πάντα τα έθνη in Mt - evenals in de rest 

van het NT en in de LXX - betrekking heeft op de heidenen (88) en nooit ge

bruikt wordt als een aanduiding van zowel Christenen als niet-Christenen.(89) 

Vanuit deze overwegingen komt men tot de conclusie, dat het in Mt 25,31-46 

gaat over de houding van de heidenen ten opzichte van de Christenen.(90) 

Dit standpunt wordt door een aantal exegeten nog nader gepreciseerd.(91) 

Evenals in Mt 10,42 gaat het in onze passage over een bepaalde groep Christe-
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nen ni. de zendelingen. Deze precisering berust ook op het gegeven, dat de 

noodsituaties waarvan hier sprake is, elders in het NT vaak gerelateerd zijn 

aan het apostolaat. In samenhang hiermee ziet men πάντα τα εθυη als degenen 

tot wie de christelijke zending zich richt. Bij het komende oordeel gaat het 

dan om de houding van de volken ten aanzien van de precaire omstandigheden 

van de brengers van de christelijke boodschap. 

Vermeldenswaardig is tenslotte het voorstel van Maddox (92) om πάντα τα 

έθνη te zien als een onderdeel van "the dramatic setting of the judgement": 

zij treden op als toeschouwers bij het voltrekken van de scheiding tussen ware 

en valse leiders van de gemeente, die geoordeeld worden op grond van hun ge

drag ten aanzien van gemeenteleden die in nood verkeerd hebben. Deze interpre

tatie wordt volgens hem gesteund door de contextus antecedens, waarin vanaf 

Mt 24,45 sprake is van dienaren met een bepaalde verantwoordelijkheid, én door 

de OT-ische achternrond van deze passage (Ez 34,17). 

In het bovenstaande komen ten aanzien van de interpretatie van ΐΐς 

τούτων (των αδελφών μου) των έλαχυστων en πάντα τα έθνη VOOral twee mogelijk

heden naar voren: 

- in Mt 25,40.45 gaat het over de mensheid in haar geheel, die zowel Christe

nen als niet-Christenen omvat; hetzelfde geldt voor Mt 25,32. 

- Mt 25,40.45 heeft betrekking op Christenen en Mt 25,32 op niet-Christenen. 

In dit geval worden de noodlijdenden gezien als een aparte groep naast πάντα 

τα έθνη, die gescheiden worden in twee groepen en geoordeeld worden. 

Men stelt, dat deze twee mogelijkheden elkaar uitsluiten: als in de tekst 

Christenen worden onderscheiden van niet-Christenen, is een universele inter

pretatie van de onderhavige termen niet mogelijk.(93) We zullen vanuit de 

theologie van Matteüs proberen aan te tonen, dat dit dilemma vals is. Daartoe 

zullen we eerst nagaan wat elders in Mt de betekenis is van de in Mt 25,40.45 

gebruikte termen. We beginnen met els τούτων röv ελαχίστων dat vss 40 en 45 

met elkaar gemeen hebben; daarna staan we stil bij het surplus van vs 40. 

3.1.1. Fos τούτων των έλαχύστων 

Terecht leggen een aantal exegeten een relatie tussen Mt 25,40.45 en 

μικρός (6/3/5). Έλάχυστος is immers een superlativus van μικρός, dat alleen 

in de synoptische evangelies voorkomt in de combinatie εις των μυκρών τούτων 

(4/1/1). Een vergelijking van είς τούτων τών έλαχύστων met deze combinatie 

laat naast enkele verschillen (de plaats van het pronomen demonstrativum en 

het gebruik van de superlativus in plaats van de positivus) ook een aantal 
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opvallende overeenkomsten zien (het vooropgeplaatste telwoord είς, het lid

woord, het gesubstantiveerde adjectivum in de genitivus meervoud en het pro

nomen demonstrativum). Verder valt op, dat cis των μι,χρών τούτων alleen in 

Mt 18,14 voorkomt als handelend subject en verder steeds het karakter heeft 

van het object van een activiteit van anderen. Deze activiteit bestaat in een 

liefdewerk (Mt 10,42) of het tegendeel daarvan (Mc 9,42 parr; Mt 18,10). Een 

relatie met een liefdedienst treffen we ook aan bij het verwante εν των 

τουούτων παι,δύων (Mc 9,37 par). Door deze overeenkomsten is het waarschijn

lijk, dat de uuxpoL-thematiek kan bijdragen tot de verheldering van de iden

titeit van εΖζ τούτων των έλαχύστων. 

In Mc komt είς τών μι,χρων τούτων slechts een keer voor en wel in Mc 9,42 

waarvan het gebruik van deze combinatie in Mt 18,6 literair afhankelijk is. 

Mc 9,42 maakt deel uit van een groter geheel (Mc 9,33-50), dat door het ge

bruik van trefwoorden herkenbaar is als een literaire eenheid.(94) Binnen dit 

geheel sluit Mc 9,42 vooral aan bij Mc 9,37 waar sprake is van het opnemen 

van εν τών τοοούτων π^ι-δύων. Deze logia zijn van elkaar gescheiden door de 

scène van Mc 9,38-40 die ad vocem έν (eut) τω Όνο'ματύ in deze samenhang is 

opgenomen.(95) Deze scëne is door Matteüs weggelaten, zodat het logion over 

δεχομαυ 'εν ιαυδύον τουοΰτο (VS 5) gevolgd wordt door dat Over σκανδαλίζω eva 

των μυχρων τούτων (vs 6). Door de ingrijpende veranderingen die fit 18,1-5 te 

zien geeft ten aanzien van Mc heeft παυδυ'ον in vs 5 geen betrekking op kin

deren (zoals in Mc 9,37), maar op leerlingen van Jezus.(96) Ook door deze be

tekenisverandering wordt de samenhang tussen Mt 18,1-5 en 18,6 onderstreept. 

Immers, in Mt 18,6 worden ook de μι,κροΰ verstaan als leerlingen van Jezus. 

Dit blijkt uit de genitivus τών πι,στευο'ντων die Matteüs aan Mc heeft ont

leend en uitgebreid heeft met εις έμέ. Het gaat hier dus om gemeenteleden. 

Hun geloof in Jezus kan geschaad worden, doordat zij het voorwerp zijn van 

het σκανδαλύζω van de kant van hun medegelovigen. Het tekstgedeelte over 

σκανδαλόζω en σχα'νδαλον geeft in Mt zowel een uitbreiding (vs 7; vgl. Le 17, 

1) als een verkorting (de drie logia van Mc 9,43-47 zijn door Matteüs geredu

ceerd tot een tweedeling: Mt 18,8-9) te zien ten aanzien van de versie van Mc 

en wordt afgesloten met Mt 10,10 waarin alle vornen van ninachting ten opzich

te van είς των μι,χρων τούτων verboden worden. Dit vers vorrt tevens de inlei

ding op de parabel van het dwalende schaap, die besloten wordt met de conclu

sie van Mt 18,14 waarin wederom sprake is van εις των μυχρων τούτων. Beide 

verzen hebben met elkaar gemeen, dat hier een bijzondere relatie uitgesproken 

wordt tussen de μυχρού en ό πατήρ μου (resp. ύμων) ò έν oupavots.Dpze laatste 

uitdrukking wijst duidelijk op de hand van Matteüs. Of dit ook geldt voor 



είς των μακρών τούτων in deze verzen is minder duidelijk. Bij de beantwoor

ding van deze vraag kunnen de volgende overwegingen een rol spelen: 

- Vss 10 en 14 vertonen een chiasme en omlijsten samen de parabel in vss 12-

13. Deze literaire techniek treffen we ook aan in Mt 18,21.35 en 19,30;20, 

16.(97) 

- Het drievoudige •'λανάω (8/4/1) in vss 12-13 kan gezien worden als de ver

vanging van het meer oorspronkelijke άπόλλυμυ (19/10/27), dat in de versie 

van de parabel in Lc bewaard is gebleven en ook in Mt 18,14 te vinden is. 

- Het gegeven dat in tv έζ αυτών (vs 12) het telwoord met nadruk voorop 

staat (diff Lc 15,4), hangt samen met de combinatie είς / 'èv (vs 14) των 

μι,χρων τούτων in VSS 10.14. 

De hier genoemde elementen wijzen op de hand van Matteüs en geven aan, dat 

het de bedoeling is van de auteur dat vss 12-13 betrokken worden op "een van 

deze kleinen" en zo een eenheid vormen met vss 6-9. Hier staat tegenover, dat 

Mt 18,10 een aantal elementen bevat die Matteüs ontleend heeft aan de traditie 

(98) en dat ook in 18,14 sporen aanwezig zijn van het gebruik van traditie-ma

teriaal.(99) Het opvallende gebruik van het neutrum'£v in vs 14 is wellicht 

te verklaren vanuit rv έί, αύτων in vs 12 en laat zien, dat de verbinding van 

deze verzen waarschijnlijk oorspronkelijk is en niet door Matteüs tot stand 

is gebracht. Zoals we zagen is ook άπόληται. waarschijnlijk een element dat 

wijst op traditie. Op grond van deze overwegingen achten we het waarschijn

lijk, dat de toepassing van de parabel voor een belangrijk gedeelte het werk 

is van Matteüs en dat είς των μι,κρών τούτων in vss 10.14 wijst op zijn hand. 

(100) 

Het is niet zonder betekenis, dat Matteüs deze aanduiding in Mt 18,6-14 

driemaal herneemt. Door deze herhaling wordt είς των μυχρών τούτων tot een 

trefwoord van dit onderdeel, waarin eerst sprake is van σκανοαλύζυ (Mt 18, 

6-9) en vervolgens van πλανάω (Mt 18,12-13). De verbinding van deze twee ter

men treffen we ook aan in Mt 24,10-11. Binnen het perspectief van Matteüs is 

er blijkbaar een verband tussen deze woorden: van de kwetsbaarheid van het 

geloof van de μυνοού wordt misbruik gemaakt door anderen, die hen aanstoot 

geven en hen met minachting tegemoet treden. Лап deze activiteiten worden 

enorme sancties verbonden, terwijl anderzijds de bijzondere zorg van de Vader 

voor de ibnpnL benadrukt wordt. Hij wil niet dat één van hen verloren gaat. 

Zo blijkt, dat είς των μί,κρΰν τούτων geen aanduiding is van alle Christenen, 

maar slechts van een bepaalde groep onder hen.(101) Blijkbaar gaat het om le

den van de geneente die in religieus opzicht kwetsbaar zijn en zich door het 

toedoen van medegelovigen van de gemeenschap verwijderen (vgl. de relatie 
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tussen els τώυ μουρών τούτων en tv έξ αυτών ... το πλανώμενον). Zij zijn even

wel nog niet verloren, omdat de mogelijkheid bestaat, dat zij teruggevonden 

worden (vgl. έάν γένηται. túpetv αύτο':ν5 13). (102) 

Buiten Ht 18,6-14 komt είς των μακρών τούτων nog eenmaal voor en wel 

in Mt 10,42 dat samen met fit 10,40-41 het slot vormt van de Zendingsrede. 

In deze passage komen twee liefdewerken ter sprake nl. όέχομαι, (vss 40-41) 

en πότυζω (vs 42). Deze combinatie heeft Matteüs ontleend aan Mc 9,37.41. 

Mt 10,42 is geformuleerd in de derde persoon en Mc 9,41 in de tweede per

soon (ύμας ... έστε). Pe vermelding van είς των μικρών τούτων in Mt geniet 

als lectio difficilior de prioriteit boven het ύμδς in Mc: dit laatste kan 

begrepen worden als een interpretatie waardoor het oorspronkelijke είς των 

μυχρών τούτων vervangen is en toegepast is op de gemeente. In Mt wordt είς 

των μυκρώντούτων in hetgeen volgt redactioneel verduidelijkt. Dit komt dui

delijk naar voren vanuit een vergelijking van vs 41 met vs 42. De opbouw en 

de formulering van deze verzen geven opvallende overeenkomsten te zien: 

I II III 

a) ò δεχόμενος προφιίτην είς όνομα προφήτου μι,σθον προφήτου λημψεταί 

b) иаь ό δεχόμενος OI'MOLOV εις όνομα δυχαύου μι,αθον δμχα^ου λημψεταμ 

C) xaL ος càv ποτύοτ,ι ενα εις όνομα μαθητού άμην λέγω ύμμν ου 

των μυκρων τούτων μη άπολέστ] τον μυσθδν 

ποτηρυον ψυχρού μόνον αύτοϋ. 

Dat deze verzen een eenheid vormen, blijkt uit nat, waardoor zowel a) en b) 

als b) en c) met elkaar verbonden worden. In II wordt εις όνομα driemaal her

haald en in III is telkens sprake van μυσθός. Terwijl προφη'της herhaald 

wordt in a) en δύκαυος in b), wordt εϊς των μυχρων τούτων in с) gevolgd door 

μαθηττς. Op grond van het parallellisme in a) en b) mogen we aannemen, dat 

OOk είς των μοκρων τούτων en μαθητής ІП с) op één lijn gezien worden. Door 

het gebruik van μαθητη'ς wordt de inhoud van είς των μμχρων τούτων nader 

gepreciseerd. Deze term komt ook elders in de Zendingsrede voor. In Mt 10,1 

en 11,1 is μαθητής verbonden met δώδεκα en functioneert daar als een aan

duiding van de toehoorders van deze redevoering, die delen in de zending van 

Jezus tot Israël. Gezien het ύμας in vs 40 moeten we rekening houden met de 

mogelijkheid, dat deze betekenis ook doorspeelt in het μαΟητη'ς van vs 42. 

Μαθητής heeft hier betrekking op de twaalf leerlingen van Jezus in hun hoe

danigheid van zendeling. Ook είς των μακρών τούτων moet dan zo verstaan 

worden.(103) 
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Uit dit onderzoek kunnen we concluderen, dat Matteüs een zekere voorkeur 

aan de dag legt voor de situatie van de уиироі,'. Met deze term worden mensen 

aangeduid die zich in een kwetsbare materiële of sociale situatie bevinden. 

Tevens is gebleken, dat deze algemene betekenis van рсироь door nadere bepa

lingen ingeperkt wordt. Zo blijkt uit των πι,στευόντων εύς έμέ (Ht 18,6) en 

εί,ς όνομα μαθητού (Mt 10,42), dat de ьнроС verstaan worden als leerlingen 

van Jezus. Het gaat niet steeds over dezelfde groepering binnen de christe

lijke gemeente.(104) In Mt 18 gaat het over randgelovigen die door acties van 

anderen hun geloof dreigen te verliezen en in Mt 10 gaat het over zendelingen 

die in een precaire materiële situatie verkeren. 

Deze gegevens wekken het vermoeden, dat ook de bepaling van de identiteit 

van ούτοι, oí, έλαχΰστοι. in Mt 25,40.45 afhankelijk is van de context. Deze 

spreekt duidelijk over noodsituaties. Het is niet uitgesloten, dat het voor-

opgeplaatste pronomen demonstrativum αούτων hiernaar verwijst.(105) Immers, 

ook in Mt 5,37; 6,29.32; 10,5; 20,12; 21,23 en 23,36 verwijst het pronomen 

demonstrativum naar hetgeen tevoren gezegd is. Als ook τούτων in vss 40.45 

deze functie heeft, heeft ούτοι, ou έλαχύστοι. betrekking op mensen in nood. 

Of en in hoeverre των αδελφών μου hierin een nadere precisering aanbrengt, 

gaan we nu onderzoeken. Daartoe gaan we eerst na in welke betekenissen het 

overdrachtelijk gebruikte άδελφο'ς in Mt voorkomt. 

3.1.2. Αδελφός 

Het overdrachtelijk gebruik van άδελφο'ς geniet in Mt een zekere voorkeur 

(17/2/6). Behalve Mt 18,21 en Lc 22,32 liggen al deze teksten in de mond van 

Jezus. In Mt functioneert άόελφο'ς in een aantal gevallen als een aanduiding 

van de leerlingen van Jezus. Dit is het geval in 28,10 en 12,49 waar Jezus -

evenals in 25,40 - spreekt van οΐ, αδελφού μου, Mt 28,10 is door Matteüs ge

formuleerd op basis van 28,7. (106) Uit de parallellie tussen vs 10 en vs 7 

blijkt, dat οι αδελφού μου hier gelijkgesteld wordt met οΐ. μαθπται, αύτοΰ. 

Iets dergelijks doet zich ook voor in 12,48-49 waar Matteüs οι, άδι-λφοΰ μου 

ontleent aan zijn Vorlage (vgl. Mc 3,33-34), maar deze uitdrukking betrekt 

op de leerlingen van Jezus. Dit is in Mc niet het geval: οι, αδελφού μου 

slaat hier op οι, περί αυτόν χυ'χλψ καθημε'νου, waarmee blijkens vs 32 op de 

όχλος gedoeld wordt. Ook in Mt blijft het perspectief echter niet beperkt 

tot de leerlingen van Jezus die zich op dat moment onder zijn gehoor bevinden. 

In vs 50 wordt οΐ. αδελφού μου verbreed tot iedereen die er door het doen van 

de wil van de Vader blijk van geeft bij Jezus te willen horen. Zodoende heeft 
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αδελφός hier de waarde van een ecclesiologische notie. Dezelfde betekenis 

heeft αδελφός in Mt 23,7 waar benadrukt wordt, dat de gemeente geen rangen 

en standen kent, maar gekenmerkt wordt door broederlijke verhoudingen.(107) 

Tenslotte treffen we deze oriëntatie op de gemeente aan in Mt 18,15-18. 

'Αδελφός is hier te vinden in het aan Q ontleende logion van Mt 18,15 (vgl. 

Le 17,3). Matteüs past dit logion toe op de situatie binnen de gemeente, zoals 

blijkt uit het Sondergut dat hierop volgt. Hierin is in vs 17 sprake van 

¿Μχλησύα en wordt αδελφός gesteld tegenover ó έθνοχδς HOLZ ό τελώνης. 

In Mt 18,21 komt αδελφός μου voor in het kader van een leerlingenvraag 

die door Petrus (en niet door οί μαθητού: 18,1) gesteld wordt. Gezien de wij

ze waarop deze vraag beantwoord wordt, is het waarschijnlijk, dat αδελφός 

in dit gedeelte de situatie binnen de gemeente overstijgt. De parabel van 18, 

23-34 die via δυά τούτο met het voorafgaande verbonden is, vertelt over een 

koning resp. heer die aan een van zijn dienaren zijn schuld kwijtscheldt, ter

wijl deze dienaar ten opzichte van zijn mededienaar geen genade kent. In het 

licht hiervan is het niet aannemelijk, dat αδελφός in de conclusie van vs 

35 een ecclesiologische notie is. Dit is nog duidelijker in het Sondergut van 

Mt 5,22-24.47 en in de Q-tekst van Lc 6,41-42 (vgl. Mt 7,3-5). Αδελφός geeft 

hier een relatie aan tussen mensen, zonder dat hierbij een gemeenschappelijke 

nationaliteit of een gemeenschappelijk geloof in Jezus op de voorgrond staat. 

(108) In deze teksten heeft αδελφός dezelfde inhoud als ιτλησιΓος en άνθρωπος. 

Het overdrachtelijk gebruikte αδελφός heeft dus in Mt in een aantal ge

vallen betrekking op leden van de gemeente. Als zodanig is het een aanduiding 

van mensen die met elkaar gemeen hebben, dat zij zich bekennen tot Jezus, wat 

zich onder meer uit in het feit dat zij de wil doen van de Vader. Daarnaast 

echter wordt αδελφός in Mt ook in een ruimere betekenis gebruikt en wel als 

een aanduiding van menselijke relaties die de situatie van de gemeente over

stijgen. 

Na deze uitweiding over de betekenis van αδελφός elders in Mt keren we 

terug naar Mt 25,40 waar είς τούτων των ελαχίστων voor kont in conbinatie net 

των αδελφών μου. In het licht van Mt 10,42 waar είς των μυκρων τούτων op één 

lijn staat met είς όνομα μαθητού en Mt 18,6 waar deze aanduiding gevolgd 

wordt door de genitivus των ιι,στευόντων εύς έμε is het niet vreemd dat ook 

είς τούτων τών έλαχύστωνin Mt 25,40 vergezeld gaat van een toevoeging. Wel 

is het een uitzonderlijk verschijnsel, dat de formule είς τούτων τών έλαχύστων 

hierdoor in tweeën wordt gedeeld, terwijl de nadere bepalingen in Mt 10,42 

en 18,6 de wending είς των μι,χρών τούτων intact laten. Ook kan het bevreem-
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ding wekken, dat juist άοελφοό gecornhipperd is net ελαχίστου. Immers, in Mt 

18 zijn μυχρού en αδελφός met een zekere regelmaat te vinden, maar deze termen 

worden daar niet met elkaar verbonden. MLXPOL ге5р.иаьбш(-ио ) functioneert 

als het trefwoord van de eerste sectie van deze redevoering (Mt 18,1-14), die 

qua opbouw parallel is aan de tweede sectie (Mt 18,15-35), waarin αδελφός 

als trefwoord optreedt.(109) Terwijl in het slotvers van de eerste sectie voor 

het laatst sprake is van ε£ς των μυκρων τούτων opent de tweede sectie met 

αδελφός dat tot dan toe in dit hoofdstuk ontbrak. Hieruit blijkt, dat είς των 

μι,κρων τούτων en αδελφός in Mt 18 niet beschouwd kunnen worden als eikaars 

synoniemen. Dit neemt niet weg, dat er een verband is tussen beide termen, 

dat vooral aan het licht komt in Mt 18,6-15. In dit gedeelte worden de μικρού 

opgevat als randgelovigen; als zodanig vertonen zij een relatie met de kring 

van de αδελφού in de betekenis van gemeenteleden (Mt 18,15). 

De interpretatie van Mt 25,40 is afhankelijk van het antwoord op de 

vraag naar de betekenis van των αδελφών μου in dit vers. Een eerste mogelijk

heid is, dat deze term betrekking heeft op leden van de christelijke gemeente 

en functioneert als een inperking van de betekenis van OÎUOL OL ¿λαχΰστου 

(= mensen in nood). In dit geval heeft των αδελφών μου dezelfde functie als 

de nadere bepalingen in Mt 10,42 en 18,6. In deze teksten had μυχρού - zo

als we zagen - oorspronkelijk betrekking op mensen die in materieel of sociaal 

opzicht een kwetsbare positie innemen in de gemeenschap. Door de genoemde na

dere bepalingen worden de μι,χροΰ daar echter verstaan als leden van de chris

telijke gemeente. Nu zou men kunnen stellen, dat zich iets dergelijks ook 

voordoet in Mt 25,40: door των αδελφών μου verschuift het perspectief van 

de noodlijdenden in het algemeen naar noodlijdende Christenen. Vervolgens, 

in Mt 18,6-15'bleek, dat niet alle αδελφού behoren tot de μι,χροό. Ook 

έλαχύστοο en αδελφού in onze passage zijn geen synoniemen: op hun beurt 

vormen de έλαχύστοο een inperking van de kring van de αδελφού. Zo bezien 

zijn ούτομ où έλαχύστομ en οι. αδελφού μου twee elkaar inperkende begrippen. 

In Mt 25,40 is dan sprake van de nood van bepaalde Christenen. 

Eerder is gebleken, dat αδελφός in Mt niet in alle gevallen gebruikt 

wordt met het oog op gemeenteleden, die zich bekennen tot Jezus. Daarom is 

er nog een tweede interpretatie mogelijk van Mt 25,40. In dit vers wordt een 

bijzondere relatie uitgesproken tussen Jezus en mensen in nood. Het verras

sende in deze uitspraak is, dat Jezus zich bekent tot de noodlijdenden en hen 

rekent tot zijn broeders. Binnen dit perspectief is het niet waarschijnlijk, 

dat τών αδελφών μου bedoeld is als een verheldering van de identiteit van 

ούτομ ci ¿λαχύστομ. Het ligt meer voor de hand, dat dit tekstelement functio-
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neert in het kader van de identificatie van Jezus met de noodlijdenden. De 

volgende aanwijzingen kunnen deze zienswijze adstrueren: 

- Er is een verband tussen του πατρός μου in vs 34 en τω\> αδελφών μου in vs 40: 

terwijl τιατρο'ς functioneert in verband met de relatie van Jezus tot God, 

functioneert των αδελφών you in verband met de relatie van Jezus tot de 

mens in nood. 

- In Mt 18,10.14 wordt de aan te nemen houding ten opzichte van de μικρού 

onderstreept door een verwijzing naar de bijzondere band van de Vader met 

deze categorie. Zo is in Mt 25,40.45 sprake van een bijzondere relatie tus

sen JeZUS en de έλαχόστοι,. 

- De opeenvolging van . ..έποι,ήσατε ί\>ί...ίνοί έπουησατιτ.. .sungereert een hori

zontale betrekking die ook in de term αδελφού ligt besloten. 

- In vss 35-36.42-43 presenteert Jezus zichzelf als degene die in nood ver

keerde. Juist dit element vormt de inhoud van de verbaasde reactie van de 

toegesprokenen (vss 37-39.44), die geen betrekking heeft op de identiteit 

van de noodlijdenden, maar op de relatie tussen Jezus en deze groep. In vs 

40 geeft Jezus antwoord op deze vraag door te wijzen op het tot dan toe 

onbekende gegeven, dat de mensen in nood zijn broeders zijn. 

De term οί, αδελφού μου is dus de uitdrukking van de solidariteit van 

Jezus met de έλαχύστοι,: deze aanduiding is op hen van toepassing, omdat zij 

έλαχύστου zijn en niet omdat zij behoren tot de vastomschreven groep van de 

christelijke gemeente. Een opvallend gegeven in onze passage is immers, dat 

Jezus zich bekent tot de έλαχύστοι, zonder dat uitdrukkelijk ter sprake komt, 

dat zij zich ook tot hem bekennen. Zo wordt in vss 40.45 wel de band van Je

zus met de mens in nood maar niet de omgekeerde relatie als argument gehan-

eerd. 

Αδελφού wordt dus door Matteüs zowel toegepast op mensen die zich tot 

Jezus bekennen als op mensen tot wie Jezus zich bekent. Deze laatste kring 

van mensen kan niet gereduceerd worden tot de eerste groep. In Ht 25,40 heeft 

οί, αδελφού μου een betekenis die het onderscheid tussen Christenen en niet-

Christenen overstijgt. Dat de kring van mensen die zich met Jezus verbinden, 

niet samenvalt met de kring van mensen met wie Jezus zich verbindt, wordt 

bevestigd in Mt 7,21-23. Deze tekst vormt de pendant van Mt 25,40. Het gaat 

hier over mensen die zich beroepen op een relatie met Jezus (vgl. het driemaal 

herhaalde τ£ σώ όνο'ματι, in Mt 7,22), terwijl Jezus van zijn kant elke relatie 

met hen ontkent. 

Als deze interpretatie van Mt 25,40 juist is, treedt hier een belangrijk 

verschil aan het licht met de i'LHpoú-teksten in Mt 10,42 en 18,6. In deze 
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gevallen is juist het gezonden-zijn van de миирос' en hun geloof in Jezus 

een argument voor de daar bepleite houding ten opzichte van deze groep. Zo'n 

argument komt in onze passage niet naar voren. Dat de termen PLMPOL' en 

έλαχύστου niet steeds dezelfde betekenis hebben, heeft niet tot gevolg, dat 

zij in Mt zonder enig verband naast elkaar staan. In Mt 10 en 18 worden de 

PLxpoL geïnterpreteerd als bepaalde leden van de christelijke gemeente. In 

Mt 10,42 wordt deze term toegepast op geloofsverkondigers en blijft het pers

pectief in eerste instantie beperkt tot de twaalf leerlingen tot wie de Zen-

dingsrede gericht is. In Mt 18,6-14 heeft yoxpoL betrekking op een andere 

groep gemeenteleden nl. degenen die ten gevolge van de toenemende onrust in 

de gemeente hun toch al kwetsbare geloof dreigen te verliezen. Deze verschui

ving in de betekenis van μυχρού brengt met zich mee, dat de kring van degenen 

die daartoe behoren, verbreed wordt. Deze lijn bereikt een climax in Mt 25,31-

46. Aan de term μυχρού, die hier getransponeerd is tot de superlativus 

έλαχύστοι,, wordt een nog grotere extensie toegekend: het behoren tot deze 

categorie is niet afhankelijk van het behoren tot de christelijke gemeente. 

Ελάχιστος kan betrekking hebben op iedereen die in een noodsituatie verkeert 

en krijgt daarmee een universele reikwijdte. Zodoende is het niet mogelijk 

om de έλαχυ'σ-ιου te reduceren tot een duidelijk herkenbare groep binnen de 

gemeente, zoals bv. de zendelingen. Intussen is het echter niet uitgesloten, 

dat ook zo'n herkenbare groep tot de noodlijdenden behoort. 

З.ІоЗ. Πάντα τα έθνη 

In het bovenstaande bleek, dat het onderscheid tussen Christenen en niet-

Christenen in Mt 25,40.45 overstegen wordt. Hetzelfde geldt voor πάντα τα 

έθνη in Mt 25,32: ook dit is een universele categorie, die zowel Christenen 

als niet-Christenen omvat. 

In het begin van deze paragraaf hebben we gewezen op het standpunt van 

een aantal exegeten die πάντα τα έθνη beschouwen als een aanduiding van de 

heidenen. Deze interpretatie is mogelijk, als men de betekenis van πάντα τα 

έθνη in Mt op één lijn stelt met die van τα έθνη en in deze teksten een te

genstelling ziet tussen alle volken en de ΰμευς van wie daar expliciet of 

impliciet sprake is. Voor zo'n tegenstelling, die een tamelijk gekunstelde 

indruk maakt, bieden de πάντα τα εθνη-teksten in Mt geen houvast. Zo wordt 

in Mt 28,16-19 aan de elf leerlingen van Jezus (en over hun hoofden heen aan 

de hele gemeente) de opdracht gegeven om alle volken te maken tot leerlingen 

van Jezus.(110) Deze opdracht vormt de pendant van de zending van de twaalf 
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leerlingen van Jezus tot de verloren schapen van Israël in Mt 10,6 (vgl. Mt 

15,24). Opvallend is, dat de term πας in de slotverzen van Mt in een grote 

concentratie voorkomt: πάσα έξουσύα έν ούραυω xat ¿πι. γης (VS 18); πάντα τα 

έθνη (vs 19); πάντα 5σα ... en πάσας τάς ημέρας (vs 20). Gezien deze context 

кап men bezwaarlijk stellen, dat πάντα τα έθνη aan beperkingen onderhevig is. 

Ook in Mt 24,14 treffen we een universele oriëntatie aan: de verkondiging van 

het koninkrijk moet gestalte krijgen έν δλΐ) τξί οί,χουμεντ}. In deze teksten 

wordt aan de zending dus zowel ruimtelijk als tiidelijk een zo qroot noaelijkp 

extensie toegekend. Het ligt voor de hand, dat πάντα τα έθνη in beide geval

len een universele categorie is.(Ill) 

Een tweede opvallend gegeven is, dat deze wereldwijde zending ter sprake 

komt in een context die een eschatologisch karakter heeft. Uit Mt 28,20 blijkt 

dat de zending zijn beslag krijgt voor de συντε'λει.α του αιώνος; binnen de 

voorstelling van Matteüs zullen alle volken dan leerlingen van Jezus zijn. 

Dezelfde suggestie gaat uit van Mt 24,14: alle volken zullen geconfronteerd 

zijn met de verkondiging van het evangelie, voordat het einde aanbreekt (vgl. 

τότε ηξευ το τέλος).(112) 

Deze gegevens kunnen we als volgt samenvatten (113): 

- In Mt wordt het zendingsterrein van de leerlingen geleidelijkaan groter: 

terwijl de zending in 10,5-6 nog exclusief gericht is op het volk Israël, 

is het perspectief in 28,16-19 verbreed tot πάντα τα έθνη.(114) 

- Matteüs veronderstelt, dat alle mensen bij de voleinding van de wereld ge

confronteerd zijn met de verkondiging van het evangelie. Vanuit deze lite

raire fictie krijgt πάντα τα έθνη een specifieke inhoud: het is een uni

versele categorie, die betrekking heeft op de geëvangeliseerde mensheid. 

Waarschijnlijk speelt deze betekenis van πάντα τα έθνη ook door in Mt 25,32 

waar deze term gebruikt wordt precies in verband met het komen van de Mensen

zoon. Binnen het theologisch perspectief van Matteüs moet het uitgesloten 

worden geacht, dat πάντα τα έθνη hier begrepen kan worden als een aanduiding 

van heidenen in tegenstelling tot Christenen. Een dergelijk onderscheid tussen 

degenen die wel en die niet tot de gemeente behoren, is bij het komen van de 

Mensenzoon overstegen.(115) In plaats daarvan komt nu een nieuwe tegenstelling 

aan het licht: naast elkaar staan twee groepen die zich van elkaar onderschei

den door de houding die zij in het verleden aangenomen hebben ten opzichte 

van de nood van anderen. 

3.2. De identificatie van de Mensenzoon met de έλαχόστοο in Mt 25,40.45 
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Mt 25,40.45 bespreekt het gegeven, dat de Mensenzoon-rechter zich identi

ficeert met de mens in nood. Zowel een positieve (vs 40) als een negatieve 

houding (vs 45) ten opzichte van de ander in nood blijkt een confrontatie te 

impliceren met de Mensenzoon, doordat deze zich op één lijn stelt met de nood

lijdenden en hen beschouwt als zijn broeders. We zouden hier kunnen spreken 

van een horizontale identificatie. Een rechtstreekse parallel van dit gegeven 

in een oordeelscontext is m e t bekend. Toch proberen we in deze paragraaf meer 

zicht te krijgen op de visie van Matteus op de relatie tussen de Mensenzoon 

en de έλαχύστοι- ι η Mt 25,40.45. Daartoe gaan we na, of we elders in Mt en 

het NT gegevens kunnen vinden die vergelijkbaar zijn met de vorm van identi

ficatie die in onze passage wordt uitgesproken. 

De NT-ische teksten waarin een vorm van identificatie naar voren komt, 

kunnen we onderverdelen in twee groepen. In de eerste groep speelt de identi

ficatie op twee niveaus: het gaat hier over de relatie tussen Jezus en mensen 

enerzijds en tussen God en Jezus anderzijds. In de tweede groep daarentegen 

heeft de identificatie een enkelvoudig karakter: hier is alleen sprake van 

een betrekking tussen Jezus en (bepaalde) mensen. 

In verschillende traditielagen in de evangelies treffen we uitspraken 

aan die tot de eerste groep behoren. Dit is het geval in de Mc-traditie (Mc 

9,37 // Lc 9,48), in Q (Lc 10,16 vgl. Mt 10,40 dat te beschouwen is als een 

bewerking van Lc 10,16a in combinatie met Mc 9,37b) en in Joh (Joh 13,20). 

Deze teksten vertonen onderling opvallende overeenkomsten: 

- deze logia bestaan uit twee vershelften, die qua opbouw parallel zijn aan 

elkaar; 

- het geheel vertoont een climax: de beweging loopt van mensen via Jezus naar 

God; 

- behalve in Lc 10,16 gaat het in al deze teksten over het verlenen van on

derdak: δέχομαι,, λαμβάνω, (116) 

- het gebruik van αποστέλλω in verband met de relatie tussen Jezus en God; 

God wordt aangeduid als ό άποστεύλας με. 

Deze overeenkomsten maken het waarschijnlijk, dat deze verzen varianten zijn 

van hetzelfde logion. 

Vernoedelijk v/as dit loqion oorspronkelijk een joods nezeode. E" zijn 

tvee aemnjzinnen in die richting. On de eerste plarts is het opvalleno, dat 

in dit logion - behalve in de versie ач Lc 10,16 - steeds sorake is van het 

verlenen van onderdak. In Mc 9,37 par. heeft dit gebaar betrekking op 

nuLöLaC-Lov). Volgens Bultmann ging het in dit logion oorspronkelijk over de 

zorg voor weeskinderen, pas in tweede instantie is de term παι,δόα overdrach-

108 



telijk verstaan en toegepast op Christenen.(117) Deze vorm van dienstbetoon 

is in het Jodendom een bekend verschijnsel (118) en wordt gerekend tot de 

D'ion m1?'!!*. Een verder bestanddeel van deze uitspraak in zijn oorspronkelij

ke vorm is volgens Bultmann de solidariteit van God met het lot van de wees

kinderen. Dat dit in het kader van het joodse denken inderdaad mogelijk is, 

blijkt uit Midr. Tann. mbt. Deut 15,9 waar God tot Israël zegt: "Kinderen, 

als jullie de armen te eten hebben gegeven, dan reken ik jullie dat aan, als

of jullie Mij te eten hebben gegeven".(119) Ook in het ОТ treffen we voorbeel

den aan van het idee, dat een relatie met de noodlijdenden een relatie met 

God impliceert (vgl. Spr 14,31; 19,17). Er is nog een tweede aanwijzing, dat 

aan dit logion in de evangelische traditie een joods gezegde ten grondslag 

ligt. Waarschijnlijk bestaat er een verband tussen dit logion en het laat-

joodse n'^ü-idee.ilZO) Dit idee is vooral tot ontwikkeling gekomen in het 

rabbinisme: bekend is de uitdrukking цппэ DIN ÌV im1?!? (Ber 5,5). De ene 

persoon geldt als de representant van iemand anders, van wie hij zijn zending 

ontvangt. Het betreft hier een wijze van identificatie die primair in juri

dische termen verstaan moet worden. Van wezenlijk belang is immers het moment 

van de autorisatie, op grond waarvan degene die gezonden wordt, de persoon 

en de zaak van degene die hem zendt, tegenwoordig stelt. De gezondene is dus 

gemachtigd tot het verrichten van bepaalde activiteiten namens iemand anders 

die hij representeert. Daarom veronderstelt het rp^-idee een vorm van iden

tificatie die een verticaal moment in zich heeft: de identificatie heeft be

trekking op juist die activiteiten van de gezondene die voortvloeien uit de 

volmacht die hij ontvangen heeft. 

Ook in het NT speelt het гт» Vf -idee een rol. Dit is het geval in de Zen-

dingsrede van Matteüs.(121) De twaalf apostelen (10,2-4) krijgen van Jezus 

de opdracht om dezelfde activiteiten te verrichten als hijzelf (vgl. 10,1 met 

de genezingsverhalen van Mt 8-9). Ook de inhoud van hun verkondiging (10,7) 

stemt overeen met de inhoud van de verkondiging van Jezus (4,17). Aan de 

afwijzing van hun optreden worden dezelfde consequenties verbonden als aan 

de afwijzing van het optreden van Jezus (vgl. 10,15 met 11,22.24). In 10,40 

speelt het n'Vw-idee op twee niveaus: de gastvrijheid die de leerlingen bij 

hun zending ondervinden (vgl. 10,14-15), wordt betrokken op Jezus zelf en via 

hem op God, wiens naam omschreven wordt met behulp van αποστέλλω (=п'7Е) ). 

Hetzelfde geldt voor Lc 10,16; evenals Mt 10,40 vormt deze tekst het slot van 

een passage die handelt over het thema van de zending. Ook in Joh 13,20 is 

het gezondenzijn in beide vershelften te vinden. Binnen dit evangelie speelt 

deze thematiek trouwens een grote rol. Dit blijkt uit het gegeven, dat Jezus 
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zijn Vader vaak aanduidt als ò πέμψας με (122) en uit Joh 17,18 en 20,21 waar 

de parallellie tussen de zending van Jezus en die van zijn leerlingen belicht 

wordt. Wellicht kunnen we ook een echo van het rp^ü-idee beluisteren in 2 Kor 

5,10 en Gal 4,14. Tenslotte, in het logion van Mc 9,37 (//Lc 9,48) is een 

eventueel verband met dit idee minder duidelijk aanwijsbaar dan in de boven

genoemde gevallen. In de eerste vershelft gaat het hier niet over gastvrijheid 

ten aanzien van degenen die door Jezus gezonden zijn, maar over het opnemen 

van TCctLóLd (Mc) of een παι,δύον (Le). Een verband met het пЛю-idee is hier 

alleen mogelijk in de tweede vershelft, waarin het gaat over de relatie tussen 

Jezus en Degene die hem gezonden heeft. 

Tot nu toe bespraken we voorbeelden van een dubbele identificatie. Daar

naast zijn er in het NT (vooral in Hand en de brieven van Paulus) tal van 

voorbeelden bekend van een enkelvoudige identificatie, die zich afspeelt 

binnen de relatie van Jezus tot (bepaalde) mensen. In de Synoptici is deze 

vorm alleen te vinden in Mt. Een voorbeeld is Mt 18,5 dat literair afhankelijk 

is van Mc 9,37a. Doordat Matteüs Mc 9,37b in dit verband weglaat, elimineert 

hij de voorstelling van Jezus als gezondene van God. De identificatie in Mt 

18,5 heeft een enkelvoudig karakter: zij heeft betrekking op de relatie tussen 

Jezus en "èv παυδύον τουοϋτο. Deze enkelvoudige vorm is het gevolg van een 

verandering van Matteüs ten aanzien van zijn Vorlage. Door het vervallen van 

de verwijzing naar de zending van Jezus door God vervalt de verticale dimensie 

van Mc 9,37b en krijgt Mt 18,5 in zijn geheel een horizontale gerichtheid. 

Matteüs heeft dit vers - sterker dan in Mc het geval is - verbonden met de 

vermelding van είς των μι,χρών τούτων in Mt 18,6. Immers, de scène over de 

exorcist die niet tot de volgelingen van Jezus behoort (Mc 9,38-41) ontbreekt 

in Mt. Ook de overeenkomsten tussen εν παι,δύον τοιούτο (vs 5) en εΤς των 

μυχρών τούτων (vs 6) suggereren, dat deze twee verzen bij elkaar horen. Op 

grond hiervan rijst het vermoeden, dat aan deze verzen bouwstenen ontleend 

zijn voor de formulering van Mt 25,40.45. 

Hiermee is niet alles gezegd. In Mt 18,20 is sprake van de aanwezigheid 

van Jezus daar waar er twee of drie in zijn naam bij elkaar zijn. Dit vers 

neemt in de tweede sectie van de redevoering van Mt 18 een positie in die 

vergelijkbaar is met de positie van Mt 18,5 in de eerste sectie. Verder valt 

op, dat Mt 18,20 staat in een context die spreekt van άδελιρο'ς (vss 15.21.35). 

Misschien mogen we οί, άδελρού μου in Mt 25,40 beschouwen als een transpositie 

Van αδελφός ІП Mt 18. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de identificatie van Jezus met bepaalde 
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mensen een thema is dat in de redevoering van Mt 18 een bijzondere nadruk 

krijgt. Ook elders in Mt komt dit thema naar voren. Zo wordt in het slotvers 

van dit evangelie niet gesproken over het heengaan van Jezus (vgl. Le 24,51), 

maar over zijn aanwezigheid tot aan de voleinding van de wereld. Dit slotvers 

staat op één lijn met Mt 1,23 (een citaat uit Jes 8,8.10LXX), waar Jezus aan

geduid wordt als Emmanuel, i.e. μεθ' ημών ό θεός .(123) Op deze wijze over

koepelt dit gegeven het hele Mt-evangelie. Ook Mt 25,40.45 kan vanuit dit 

gegeven verstaan worden. De Mensenzoon betuigt hier zijn solidariteit met de 

mens in nood. Deze solidariteit is zover doorgevoerd, dat hij zichzelf naar 

voren brengt als degene op wie de liefdewerken betrekking hebben. Dat hier 

een horizontale vorm van identificatie bedoeld is, blijkt uit των αδελφών μου 

in vs 40. Men zou hier een verwijzing verwacht hebben naar οι, άόελφού ΰμων 

als uitdrukking van de relatie die gegeven is met het verrichten van de lief

dewerken. Dat de Mensenzoon over de noodlijdenden spreekt als over "mijn broe

ders", duidt erop, dat zijn betrokkenheid bij deze groep nog groter is dan 

die van hen die zich met hen solidariseren door het verrichten van liefdewer

ken. 

Zoals we zagen in het joodse rp^ei-idee aan Matteüs niet onbekend. Het 

vormt de achtergrond van Mt 10,40 waar het gaat over mensen die door Jezus 

gezonden zijn. Het is echter niet aannemelijk, dat dit ook het geval is in 

Mt 25,40.45. De έλαχύστοι, worden hier uitsluitend gezien als een weerloze, 

hulpbehoevende groep, die het object is van activiteiten van anderen. Slechts 

vanuit het perspectief van Mt 10,40 kan men de έλαχύστοι, reduceren tot dege

nen die het subject zijn van zendingsactiviteiten.(124) 

Reeds eerder hebben we geconstateerd, dat ook in Hand en in de brieven 

van Paulus voorbeelden te vinden zijn van de enkelvoudige vorm van identifi

catie. In een aantal gevallen is een sterke verwantschap te onderkennen met 

de visie van Matteüs. Het duidelijkst is dit het geval in Hand 9,4-5; 22,7-

8; 26,14-15. Evenals Mt 18,5 en 25,40.45 hebben deze verzen de vorm van een 

uitspraak van Jezus. Hij presenteert zichzelf hier als degene die door Saulus 

vervolgd wordt. In de brieven van Paulus treffen we een aantal teksten aan 

die weliswaar niet in de mond van Jezus liggen, maar afgezien daarvan eveneens 

opvallende overeenkomsten vertonen met Mt 25,40.45. Zo wordt in Ef 6,7 het 

dienen van mensen beschouwd als het dienen van de Heer. En in 1 Kor 8,12 

staat het zondigen tegen de broeders op één lijn met het zondigen tegen 

Christus. In de context hiervan wordt verwezen naar de zwakke leden van de 

gemeenschap en het geven van aanstoot aan hen (vgl. Mt 18,6). In 2 Kor 13,3 

(vgl. Mc 13,11 par) en Rom 15,18 komt een verbondenheid tot uiting tussen 
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Jezus en Paulus in zijn optreden als zendeling. Verder wijst Paulus vaak op 

de eenheid van de Christenen met het levenslot en de persoon van Jezus (bv. 

Rom 13,14; 2 Kor 1,5; 4,10; 13,5; Kol 3,1.11) of met de heilige Geest (1 Kor 

6,19). Deze eenheid vindt zijn pregnante uitdrukking in de vaste formule 

ëo XpLo-rÇ, 'Ιησού (bv, Rom 8,1; 1 Kor 1,30; Gal 3,28; Ef 1,1; 2,13; Fil 1,1). 

3.3. Mt 25,40.45 in het geheel van de passage 

In Mt 25,31-46 is een samengaan waarneembaar tussen twee aan elkaar 

tegengestelde tendenzen. Deze passage bevat immers enerzijds een aantal ele

menten die tenderen naar een zo groot mogelijke extensie, terwijl anderzijds -

vooral in de vss 40.45 - sprake is van een zo groot mogelijke inperking.(125) 

De eerste beweging wordt gedragen door de volgende tekstelementen: 

- We hebben er reeds op gewezen, dat πάντα τα "ΰνη (vs 32) een universele 

categorie is: het is een aanduiding van de mensheid in haar geheel die ge

confronteerd is met de verkondiging van het evangelie. 

- Hieraan correspondeert een universele interpretatie van ούτοι, oi ελάχιστοι, 

(vss 40.45), dat betrekking heeft op iedere mens in nood. Of men tot deze 

categorie behoort, is afhankelijk van de vraag, of men objectief gezien hulp 

nodig heeft en is niet afhankelijk van subjectieve disposities.(126) 

- De cataloog van liefdewerken is tamelijk omvangrijk en wordt vier keer in 

bijna dezelfde vorm herhaald. We hebben elders nergens een lijst van lief

dewerken aangetroffen die even uitgebreid is als die van Mt 25,35-36. 

- De cataloog van liefdewerken bevat geen uitzonderlijke activiteiten, maar 

beperkt zich tot eenvoudige en alledaagse gedragspatronen. 

- De Mensenzoon wordt bij zijn komst vergezeld door πάντες οι, αγγέλου (vs 

31). Deze combinatie is uitzonderlijk: in het NT treffen we haar verder al

leen aan in Hebr 1,6 en Apoc 7,11. 

Gezien deze tekstelementen is het verrassend, dat het oordeelscriterium 

tot het uiterste ingeperkt wordt. Hierop wijzen de volgende gegevens: 

- De liefdewerken hebben betrekking op ούτου οι, έλαχύστου. Uit het gebruik 

van deze term kunnen we afleiden, dat de importantie van degenen die hier 

bedoeld zijn er niet toe doet. Het gaat om onbeduidende leden van de gemeen

schap. Het is niet zonder betekenis, dat hier de superlativus gebruikt 

wordt en niet de van elders bekende positivus: hierdoor wordt de nietigheid 

van de mens in nood ten sterkste geaccentueerd.(127) 

- De reductie van het oordeelscriterium komt het duidelijkst aan het licht 

in het gebruik van είς. Jeremías miskent de zeggingskracht van dit tekst-
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gegeven, doordat hij aan εις m Ht 25,40.45 dezelfde betekenis toekent als 

aan het pronomen mdefimtum TLS.(128) Deze betekenis van είς, is inder

daad m e t ongebruikelijk (vgl. bv. Mt 8,19; 9,18; 16,14 par; 18,24; 19,16 

par; 21,19; 22,35; 26,69 par; 27,48 par). In onze passage heeft είς echter 

een inperkende functie; als zodanig is het vergelijkbaar met cis in bv Mt 

6,27 par en vooral met 5,19: μύαν των εντολών τούτων των έλαχι'στων. 

Door deze inperkingen wordt net oordeelscriterium tot zijn eenvoudigste vorm 

teruggebracht: het stellen of nalaten van een uiterst simpel gebaar ten op

zichte van ëén van de meest onbeduidende mensen in nood is van doorslaggevende 

betekenis bij het oordeel. Aan het al dan m e t verrichten van zo'n activiteit 

worden enorme consequenties verbonden. Degenen die een positieve houding aan

genomen hebben ten opzichte van een mens in nood, worden beloond met het be

ërven van het koninkrijk (vs 34) of met eeuwig leven (vs 46); een negatieve 

houding loopt uit op het eeuwig vuur (vs 41) of op eeuwige straf (vs 46). Het 

definitieve karakter hiervan wordt benadrukt door de drievoudige vermelding 

van αΰώνι,ος. Deze consequenties staan in een schril contrast met de eenvoud 

van de geurgeerde gedragspatronen. 

Dat Mt 25,31-46 is opgebouwd uit met elkaar contrasterende elementen, 

kunnen we nog op een andere manier belichten. Na het tweevoudige άφορυτω in 

vs 32 wordt deze passage beheerst door het contrast tussen termen met een po

sitieve en een negatieve inhoud: 

τα Γρόβατα (VSS 32.33) 
έχ δεξυών (vs 33) 
ot εκ δεξυών αύτοο (VS 34) 
οι, ευλογημένου (vs 34) 
Βασυλεία (vs 34) 
ζωη αΐ,ώνι,ος (vs 46) 
ò πατήρ μου (vs 34) 
OL OUKOLOL (VSS 37.46) 

Positieve gedragspatronen 

t.o.v. negatieve levens

situaties (vss 35-40) 

τα гроош (vss 32.33) 
έξ εύωνόμων (VS 33) 
οι έξ ευωνύμων (VS 41) 
κατηραμένο' (VS 41) 
το τΰρ -δ OLLUVLOV (VS 41) 

χόλασυς αϋώνυος (vs 46) 
ο δυα3όλος ηαί οΰ άγγελοι, 
αυτού (vs 41) 

Negatieve gedragspatronen (οΰ of οΰχ) 
t.o.v. negatieve levenssituaties 
(vss 42-45) 

Uit dit overzicht mogen we besluiten, dat άφορύζω een sleutelwoord is in deze 

passage. De prepositie are van dit werkwoord contrasteert met het συν van 

συναχ^Γσονται, en speelt in vs 32 een opvallende rol, terwijl een echo daar

van te beluisteren is in vs 41 (απ' έμοϋ) en in vs 46 (άπελεύσονταυ). 

'Agopúru wordt naar voren gebracht als een activiteit ten opzichte 

van πάντα τα εΰνη die wordt uitgevoerd door de Mensenzoon. In vss 34-45 
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spreekt hij het vonnis uit en voorziet dat van een toelichting. Het deze ac

tieve rol van de Mensenzoon contrasteert de wijze waarop hij naar voren komt 

in de directe rede van vss 35-40.42-45. Hier verschijnt hij als het object 

van activiteiten in het verleden, waarvan de twee groepen het subject zijn. 

De Mensenzoon is dus het subject van nu en het object van toen, terwijl πάντα 

τα "θνη het subject zijn van toen en het object van nu. 

Dit gegeven is een verrassing voor beide groepen: zij reageren met de 

vraag τότε (δε) σε ε"δομεν... Deze verbaasde reactie richt zich niet op het 

feit dat de liefdewerken gehanteerd worden als het oordeelscriterium, maar 

op het gegeven dat deze activiteiten een stellingname insluiten ten aanzien 

van de Mensenzoon. Zodoende staat het zichtbare komen van de Mensenzoon als 

rechter in oppositie met zijn niet herkende aanwezigheid in de concrete mens 

in nood. In de aanhef van onze passage wordt het komen van de Mensenzoon 

voorgesteld als een luisterrijk gebeuren: de Mensenzoon is een koninklijke 

figuur die plaats neemt op zijn troon; tweemaal wordt op zijn δόξα 

gewezen; hij wordt vergezeld door alle engelen. Tegenover de zo beschreven 

luister van de Mensenzoon staat zijn betrokkenheid bij de ontluistering van 

de meest nietige mensen, die hij zijn broeders noemt. In Mt 25,31-46 wordt 

het komen van de Mensenzoon dus op een tweevoudige wijze belicht: behalve van 

het toekomstige komen van de Mensenzoon is hier sprake van de aanwezigheid 

van de Mensenzoon hie et nunc in de mens in nood. 

Paragraaf 4: Besluit 

We besluiten dit hoofdstuk met een samenvatting van de voornaamste con

clusies. Het komen van de Mensenzoon staat in Mt 25,31-46 centraal en wordt 

daar op een tweevoudige wijze naar voren gebracht. Matteüs geeft een be

schouwing over het toekomstige komen van de Mensenzoon, waarbinnen de aanwe

zigheid van de Mensenzoon in het verleden het onderwerp van bespreking is. 

Dit verleden is herkenbaar als het heden van de schrijver en degenen tot wie 

hij zich richt. 

Het heden en de toekomst vertonen in het sluitstuk van de Eschatologische 

Rede een oppositie, die evenwel van een andere aard is dan in de apocalyp

tische literatuur. Terwijl het heden zich daar manifesteert als een noodsi

tuatie die alleen overwonnen kan worden door de komst van het einde dat op 

korte termijn verwacht wordt, wordt de huidige nood van anderen door Matteüs 

gezien als een appèl om actief-handelend op te treden. Hij doet een beroep 

op zijn lezers om eenvoudige activiteiten te ontplooien ten bate van de mens 
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in nood. De gangbare ethiek van de liefdewerken krijgt een onverwachte dimen

sie vanuit het gegeven, dat de Mensenzoon zich met de noodlijdenden solidari-

seert en hen beschouwt als zijn broeders. De toewending van de Mensenzoon tot 

mensen in nood is niet afhankelijk van de vraag of zij al dan niet in hem ge

loven. De presentie van de Mensenzoon in de nood van anderen is een novum in 

vergelijking met de apocalyptische literatuur en kan binnen de Eschatologische 

Rede van Matteüs beschouwd worden als een antwoord op de vraag naar het wan

neer van de parousie. Met de aandacht voor de betekenis van het heden hangt 

samen, dat in de beschrijving van het toekomstige komen van de Mensenzoon een 

reductie plaats vindt van apocalyptische elementen. Mede daarom is het onjuist 

om Mt 25,31-46 te kwalificeren als een apocalyptische voorspelling. 

Hoewel de confrontatie met de Mensenzoon reeds hie et nunc gestalte 

krijgt, mogen we Mt 25,31-46 niet reduceren tot een oproep tot bepaalde con

crete activiteiten in het heden. De bespreking van het heden is ingebed in 

een visie op de toekomst. In de futura-zinnen van deze passage benadrukt Mat

teüs het grootse karakter van de figuur van de Mensenzoon. De heerlijkheid 

van het toekomstig komen van de Mensenzoon staat in oppositie met de nietig

heid van zijn aanwezigheid in de έλαχυ'στοι,. Zo is er ook een tegenstelling 

tussen de eenvoud van de bepleite gedragspatronen en de enorme consequenties 

die daaraan bij het eindoordeel verbonden worden (vss 34.41.46). 

Deze oppositie laat zien, dat heden en toekomst weliswaar met elkaar 

samenhangen, maar niet tot elkaar te herleiden zijn. Heden en toekomst vormen 

een spanningsvolle eenheid. Het toekomstige komen van de Mensenzoon komt niet 

op een speculatieve wijze ter sprake, maar vertegenwoordigt toch iets nieuws 

ten opzichte van zijn aanwezigheid in het heden. Dit komt vooral tot uiting 

in de term άφορόςω die een sleutelpositie inneemt in deze tekst. Zo wordt 

vanuit zijn visie op de toekomst het heden door Matteüs op een nieuwe wijze 

belicht en wordt zijn appèl om negatieve levenssituaties te overwinnen door 

positieve gedragspatronen, onontkoombaar. 
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HOOFDSTUK IV Mt 25,31-46 EN ESCHATOLOGISCHE TEKSTEN ELDERS IN Mt 

In dit hoofdstuk analyseren we eschatologische teksten elders in Mt en 

vergelijken v/e deze met Mt 25,31-46. We beginnen met een onderzoek naar de 

overeenkomsten en verschillen tussen redactionele elementen in Mt 25,31-46 en 

de rest van de Eschatologische Rede (paragraaf 1). Vervolgens verbreden we het 

perspectief door de slotpassages van de vier andere hoofdredevoeringen in Mt 

aan de orde te stellen (paragraaf 2) en in te gaan op eschatologisch materiaal 

elders in Mt (paragraaf 3). Op basis van de thema's en conclusies die uit dit 

onderzoek naar voren konen, proberen we in hoofdstuk 5 bij wijze van synthese 

de eschatologie van Matteüs onder woorden te brengen. 

Paragraaf 1: lit 25,31-46 en de rest van de Eschatol^aische Rede 

We bespreken eerst de overeenkomsten en verschillen tussen de derde en 

de eerste sectie van de Eschatologische Rede; daarna vergelijken we de derde 

en de tweede sectie met elkaar. Anders dan in hoofdstuk 1 van deze monografie, 

dat handelt over de literaire structuur van de Eschatologische Rede, staan 

in deze paragraaf inhoudelijke gegevens op de voorgrond. 

1.1. De derde en de eerste sectie van de Eschatologische Rede 

Het thema van het toekomstig komen van de Mensenzoon, dat een sterk bind-

element is in de Eschatologische Rede, wordt in Mt 25,31 via δταν 6é nog een

maal hernomen. In de bespreking van de literaire structuur van deze redevoering 

kwam naar voren, dat er een relatie is tussen Mt 25,31-46 en fit 24,29-31 waarin 

het toekomstig komen van de Mensenzoon eveneens het onderwerp van bespreking 

is. Het vocabulaire van deze passages vertoont naast eer, ĝ -oot aantal overeen

komsten ook enkele verschilpunten.(1) Opvallend is vooral het gebruik van ver

schillende verba in beide passages: οανήσεται δψονται, (Mt 24,30) en 

avopLoei. (Mt 25,32). Op grond hiervan hebben we gesteld, dat het komen van de 

Mensenzoon in Mt 24,29-31 wordt voorgesteld als verschijning en in Mt 25,31-

46 als scheiding. We stellen nu eerst deze twee voorstellingswijzen afzonder

lijk aan de orde; daarna geven we mede op grond van de onderlinge verschillen 

een typering van de eigen zeggingskracht van deze twee toekomstvisies. 

Mt 24,29-31 is een apocalyptische visie op het komen van de Mensenzoon. 
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Matteüs neemt in deze passage alle apocalyptische elementen uit Mc 13,24-27 

over: de kosmische beelden, het komen van de Mensenzoon met kracht en luister, 

de engelen en het verzamelen van de uitverkorenen. Hij voegt daaraan toe: het 

weeklagen van alle stammen der aarde, de actieve rol van de engelen en de grote 

trompet. Deze uitbouw geeft een nauwere aansluiting bij de voorstellingswereld 

van de apocalyptische literatuur.(2) Het catastrofale karakter van het komen 

van de Mensenzoon wordt in Mc gesuggereerd door de kosmische beelden in 13,24-

25.(3) Door het surplus van Mt 24,30a ten aanzien van de versie van Mc komt 

het onheilsaspect van het komen van de Mensenzoon hier gearticuleerder naar 

voren. Het verschijnen van het teken van de Mensenzoon heeft als negatief ge

volg het weeklagen van alle stammen der aarde. Dit element contrasteert met 

het verzamelen van de uitverkorenen. Zo krijgt het komen van de Mensenzoon hier 

het karakter enerzijds van een vergelding en anderzijds van een gebeuren dat 

recht doet aan de uitverkorenen. 

Het komen van de Mensenzoon is door een scherpe cesuur (ρύθεως δε urrà την 

θλΐψυν: VS 29) afgegrensd van de contextus antecedens, waarin de nood geschil

derd wordt die aan het einde voorafgaat. Het teken van de Mensenzoon in 24,30 

staat dan ook tegenover de grote tekenen en wonderen waarmee pseudomessiassen 

en pseudoprofeten hun optreden legitimeren. Hun optreden vormt zelfs voor de 

uitverkorenen een bedreiging (24,24). Tegenover hun beweringen dat de Messias 

op een bepaalde plaats aanwezig is (24,23.26), benadrukt Matteüs de universele 

zichtbaarheid en reikwijdte van de parousie (24,27-28.30b.31b). Zo schildert 

hij hun optreden in 24,23-27 als een pseudoparousie, die hij scherp onder

scheidt van de parousie van de Mensenzoon. 

Het optreden van pseudoprofeten kont in 24,4b-28 driemaal aan de orde (vss 

4b-5; vss 11-12; vss 23-28). In 24,5 (door middel van γάρ met vs 4b verbon

den) wordt de identiteit van πολλού van wie ook in de Mc-versie sprake is, 

geëxpliciteerd: door toevoeging van ό XPLO-IO'S worden ze herkenbaar als pseu

domessiassen. In het redactionele 24,11 is sprake van pseudoprofeten en in 24, 

24 noemt Matteüs beide groepen. Kenmerkend voor hun optreden is, dat zij zich 

identificeren met de Messias (vs 5) en geloof proberen te wekken in hun bewe

ringen omtrent het locale en niet voor iedereen zichtbare verschijnen van de 

Messias (vss 23.26). Deze boodschap gaat gepaard met een praxis die door Mat

teüs bestempeld wordt als wetteloosheid (vs 12) en ook het verrichten van grote 

tekenen en wonderen omvat (vs 24). Zowel in 24,5 als in 24,11 en in 24,24 

wordt gewaarschuwd voor het effect van hun optreden, dat wordt aangeduid als 

het nisleiden (van velen). 

Doordat de beschrijving van de agitatie die de pseudo-figuren verwekken 
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tot driemaal herhaald wordt, krijgt dit gegeven het karakter van een constante 

binnen de fasen die Matteüs onderscheidt in de noodsituatie die aan το τέλος 

voorafgaat. Behalve van deze bedreiging van de gemeente van binnenuit is in 

de eerste sectie van de Eschatologische Rede ook sprake van gevaren die de 

gemeente van buitenaf bedreigen. Dit is het geval in 24,6 waar gewezen wordt 

op oorlogen en oorlogsgeruchten, en in 24,7a dat inhoudelijk met vs 6 verwant 

is. fit 24,9-14 is blijkens het frequentere gebruik van werkwoordsvormen en 

pronomina in de tweede persoon meervoud neer rechtstreeks op de leerlingen en 

hun situatie gericht dan het voorafgaande.(4) De aanvallen op de gemeente van 

buitenaf worden in vs 9 beschreven net behulp van de verba παραδι,'δωμι. en ρι,σε'ω 

die ook in vs 10 gebruikt worden, waar ze betrekking hebben op de interne ver

deeldheid van de gemeente. 

In de beschrijving van deze noodsituaties treffen we enkele uitspraken 

aan die de relatie aangeven tussen deze verschijnselen en het einde. Nadat 

reeds in vs 6 het misverstand gecorrigeerd is, dat het beschrevene gelijkge

steld kan worden aan het einde, wordt in vs 8 het voorafgaande samenvattend 

(πάντα δε ταύτα) aangeduid als άρχη ώδυ'νων. Τότε in vs 9, dat een temporele 

progressie aangeeft, luidt de tweede fase in, die gekenmerkt wordt door 

θλϋψυς. Pas na de йлгфи£ (vs 29) en de wereldwijde verkondiging van "dit evan

gelie van het koninkrijk" (vs 14) komt het einde. Deze fasering tekent een 

voorbehoud aan tegen pogingen on de noodsituaties te beschouwen als het aan

breken van het einde. Dat MatteUs hiermee ageert tegen de misleidende opvat

tingen van de pseudofiguren, is niet zeker; wel is met de door hen verkondigde 

ideeën over de" Messias de suggestie verbonden, dat het einde reeds aangebroken 

is. Wellicht is ook de uitbouw van 24,29-31 met apocalyptische elementen be

doeld om een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen fenomenen die aan het 

einde voorafgaan en het einde zelf. 

Het toekomstige komen van de Mensenzoon wordt dus in de eerste sectie uit

drukkelijk afgegrensd van de noodsituaties die daaraan voorafgaan. In de be

schrijving van deze nood onderscheidt Matteüs twee fasen. Nu stelt zich de 

vraag, of de beschrijving van deze fasen elementen bevat die een weerspiegeling 

vortnen van de actuele situatie van de auteur en zijn lezers. Op grond van 

tijdssequentie die zich aftekent in 24,6.0.13 meent Thompson, dat vss 7-8 be

trekking hebben op zaken die voor flatteus tot het verleden behoren (5), dat 

in vss 9-13 de aandacht gericht is op de actuele situatie van de gemeente en 

dat in vs 14 de toekomst aan de orde komt. Volgens Thompson wijst het samen

vattende en afsluitende karakter van vs 8 erop, dat het voorafgaande reeds tot 

het verleden behoort, terwijl de grotere betrokkenheid op de toegesprokenen 
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in vss 9vv een indicatie is ten gunste van de veronderstelling, dat hier de 

actuele situatie van de gemeente in het geding is. Thompsons zienswijze berust 

op een compositie-kritisch onderzoek van 24,4b-14. Zijn standpunt kan worden 

bevestigd vanuit een vergelijking van 24,4b-14 met de versie van Mc. Het is 

immers opvallend, dat Matteüs in vss 4-8 de versie van Mc op de voet volgt 

en in dit gedeelte nauwelijks thema's verwerkt die elders in zijn evangelie 

resoneren, terwijl hij in vss 9-14 een veel grotere vrijheid ten aanzien van 

zijn Vorlage aan de dag legt en tal van elementen verwerkt die typerend zijn 

voor zijn theologische perspectief. Verder, de oproep om het uit te houden 

(vs 13) is ontleend aan Mc, waar deze oproep betrekking heeft op de bedrei

ging van buitenaf. Door de verplaatsing van Mc 13,9-13 naar de Zendingsrede 

en de vervanging ervan op deze plaats door de redactionele vss 9-12 heeft 

deze oproep in Mt betrekking op omstandigheden binnen de gemeente. Volgens 

Thompson heeft vs 14 betrekking op de toekomst. Dit is zeker niet juist, voor

zover in dit vers sprake is van de universele verkondiging die juist bepalend 

is voor het perspectief van waaruit Matteüs zijn evangelie schrijft.(6) In 

24,15-28 wordt de beschrijving van de θλεψίς hernomen; in dit gedeelte wordt 

de noodsituatie opgevoerd tot een climax en worden waarschuwingen gegeven 

die voor de toegesprokenen in die situatie van belang zijn. 

Zo is het toekomstig konen van de Mensenzoon in de eerste sectie scherp 

onderscheiden van het heden van de schrijver. Teaenover de huidige nood 

staat de toekomst die een hoopvol perspectief biedt, in zoverre dat dan recht 

wordt gedaan aan de uitverkorenen. Matteüs brengt de zichtbaarheid van dit 

universele christologische gebeuren in stelling tegen de locale en verborgen 

messiaanse manifestaties in de kringen van de pseudofiguren. 

Het toekomstig komen van de Mensenzoon heeft ook in de derde sectie een 

universele reikwijdte, maar wordt hier voorgesteld als een rechtszitting. 

De Mensenzoon spreekt recht over alle volken, die hij scheidt in twee groepen. 

In vss 35-40.42-45 waarin de oordeelsnorm ter sprake komt, richt de Mensen

zoon-rechter de aandacht van de twee groepen op hun gedrag in het verleden. 

De actuele situatie van Matteüs en degenen tot wie hij zich richt, is daarbij 

inbegrepen. Dit blijkt uit het gebruik van de combinatie πάντα τα τΟυη die 

geen uitzonderingen toelaat en alle mensen omvat. Mt 25,31-46 is een betoog 

over het toekomstig komen van de Mensenzoon, waarbinnen ook het heden van 

de schrijver en zijn lezers ter sprake komt. De continuïteit tussen heden 

en toekomst staat hier op de voorgrond. Immers, de toekomstige beloning of 

bestraffing is afhankelijk van liefdewerken in het verleden; bovendien wordt 
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hier onthuld, dat de Mensenzoon die in de toekomst luistervol komen zal, te

voren reeds aanwezig is in de ontluistering van de minsten die hij zijn broe

ders noemt. 

Dat flatteus het heden hier vanuit een ander gezichtspunt beziet dan in 

de eerste sectie, blijkt uit een aantal opposities die bij een vergelijking 

van deze twee tekstgedeelten aan het licht treden. Tussen de eerste en de 

derde sectie van de Eschatologische Rede doen zich de volgende opposities 

voor: 

- Tegenover de agitatie die de pseudofiguren teweeg brengen, staat de nadruk 

op actie in de derde sectie; heeft de agitatie een toename van de wetteloos

heid en een afname van de liefde tot gevolg, de actie bestaat uit het ver

richten van liefdewerken ten gunste van mensen in nood. 

- De pseudomessiassen en pseudoprofeten proberen hun optreden kracht bij te 

zetten door het verrichten van grote legitimatietekenen; in de slotpassage 

van de rede v/orden eenvoudige gedragspatronen opgesomd die betrekking hebben 

op de nood van een van de kleinsten.(7) 

- Is in 24,9 sprake van de haat van de kant van πάντα τα έθνη , in 25,31-46 

worden liefdewerken gehanteerd in verband met het oordeel over πάντα τα 

£θνη. 

- Tegenover de zes positieve gedragspatronen in de slotscène staat een aantal 

negatieve gedragingen in 24,9-12: παραδύύωμυ (2x), άϊίοχτίο'νω, μυσέω (2x), 

σχανοαλύζω en πλανάω. 

- Terwijl velen - blijkens έπί. τω όνόματΰ μου (21,5) - optreden vanuit РРП 

(vermeende) relatie met Jezus, is de betrokkenheid van de liefdewerken op 

de Mensenzoon voor beide groepen juist een onbekend gegeven, zoals hun ver

baasde reactie (πο'τε ... σε εϋδομεν ...;) te verstaan geeft. 

- Het gegeven dat de pseudofiguren zich identificeren met de Messias, staat 

tegenover 25,40,45 waarin de Mensenzoon zich identificeert met mensen in 

nood. 

Ook kunnen we wijzen op enkele tekstgegevens uit de eerste sectie die -

zij het in een andere vorm - terugkeren in de derde sectie. In verband met 

de parousie hanteren de pseudofiguren ruimtelijke categorieën (ÍW: 24,23; 

έν τΐί έρημίΐ>.. .t.v τους ταμμει^οι,ς:24,26) ; waar het gaat om de beslissende con

frontatie met de Mensenzoon in het verleden bedienen de twee groepen zich 

in 25,37-39.44 van een temporele categorie (-ο'τε), die op een eigen wijze 

antwoord geeft op de vraag naar het πόττ van de parousie in de leerlingen-

vraag van 24,3. Nog belangrijker is wellicht dat in 24,30 het zien van het 

komen van de Mensenzoon benadrukt wordt, terwijl de derde sectie spreekt 

120 



over het m e t gezien hebben van de relatie tussen de mensen in nood en de 

Mensenzoon.(6) Tenslotte, m de derde sectie is m e t langer sprake van 

CXXFHTOÚ die het uithouden in de nood waarin zij verkeren, maar van δύκακ», 

die iets doen aan de nood v/aarin anderen verkeren. 

Door de opposities die uit een vergelijking van beide tekstgedeelten 

naar voren komen, wordt bevestigd dat Matteüs hier twee voorstellingswijzen 

hanteert die m e t tot elkaar te reduceren zijn. We besluiten dit onderdeel 

nu met een omschrijving van de eigen zeggingskracht van de twee voorstellings

wijzen van het komen van de Mensenzoon in de Eschatologische Rede. 

Zowel in de eerste als in de derde sectie wordt een visie op de toekomst 

naar voren gebracht die een perspectief inhoudt voor het heden van de schrij

ver en zijn lezers. Kenmerkend voor de voorstelling van het komen van de Men

senzoon als verschijning is, dat de oppositie tussen heden en toekomst een 

sterk accent krijgt. De beschrijving van het komen van de Mensenzoon in 24,29-

31 wordt door een scherpe cesuur afgegrensd van het tekstgedeelte dat daaraan 

voorafgaat. De huidige noodsituatie mag m e t met het einde vereenzelvigd wor

den. Bij de beschrijving van die situatie bedient Matteüs zich van een apoca

lyptisch schema, waarin hij in vergelijking met Mc een veel grotere plaats 

toekent aan de verhoudingen binnen de gemeente. De fasering die Matteüs aan

brengt in de noodsituatie die aan het einde voorafgaat, is van literaire aard 

en wil geen informatie verstrekken die het mogelijk maakt om het tijdstip 

van het komen van de Mensenzoon te berekenen (vgl. 24,36). De lezers krijgen 

geen instrument in handen in de vorm van een apocalyptische tijdtafel met 

behulp waarvan ze een antwoord kunnen geven op de vraag naar het wanneer van 

de parousie. Ook de pogingen om dit gebeuren te verbinden aan bepaalde plaat

sen (24,23-26) worden als misleidend van de hand gewezen met een beroep op 

de universele zichtbaarheid van de parousie. De toegesprokenen moeten geen 

houvast zoeken in de standpunten en daden van pseudofiguren, die de contro

versen in de gemeente alleen maar vergroten. Matteüs relativeert de situatie 

waarin men verkeert, door erop te wijzen dat de huidige nood geen definitief 

gegeven is. Vanuit het weten dat het einde nabij is (24,32-33) geeft hij een 

hoopvol perspectief aan de uitverkorenen, die bij het komen van de Mensenzoon 

gered zullen worden. Deze troost houdt tevens het appèl in om ondanks het 

voortdurend afbrokkelen van de broederlijke verhoudingen binnen de gemeente 

stand te houden tot het einde toe (24,13). Het m e t weten van dag en uur mag 

geen vrijbrief worden voor een lichtzinnige houding, maar motiveert juist 

de oproep om alert te zijn. 
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Kenmerkend voor de voorstelling van het komen van de Mensenzoon als 

scheiding is, dat de continuïteit tussen heden en toekomst sterker belicht 

wordt. Dit gebeurt op twee manieren: 

- Reeds kwantitatief gezien is het duidelijk, dat de vier maal herhaalde op

somming van noodsituaties en de daarmee verbonden liefdewerken een grote 

plaats inneemt in 25,31-46. De nood van anderen komt hier naar voren als 

een mogelijkheid om zich te laten activeren tot diakonia. Van een tegenstel

ling tussen de huidige nood en een redding daaruit bij het toekomstig komen 

van de Mensenzoon is dan ook geen sprake. 

- In de eerste sectie wordt het gewicht van fenomenen in het heden gerelati

veerd door het uitzicht op het toekomstig komen van de Mensenzoon. In de 

derde sectie doet zich het omgekeerde voor: hier wordt de heerlijkheid van 

het toekomstig komen van de Mensenzoon in zekere zin ontkracht door de ver

wijzing naar zijn solidarisering met mensen die nu in nood verkeren. Het 

heden wint hierdoor aan betekenis: doordat de Mensenzoon in de toekomst 

zal oordelen op grond van wat men nu doet of nalaat te doen, wordt de beslis

sende confrontatie met de Mensenzoon verschoven naar een vroeger stadium. 

Zij krijgt hie et nunc gestalte in eenvoudige activiteiten ten bate van 

anderen, met wie de Mensenzoon zich identificeert. 

Het is niet uitgesloten, dat deze voorstellingswijze een alternatief 

biedt voor de praktijken van de pseudofiguren. Immers, zij lopen vooruit op 

de toekomst en identificeren zichzelf met de Messias of proberen geloof te 

wekken in hun beweringen betreffende de niet voor iedereen zichtbare presentie 

van de Messias op bepaalde plaatsen. Door hun agitatie verhogen ze de onrust 

in de gemeente en dragen ze bij tot het verkoelen van de liefde. Hun optreden 

ontneemt aan het heden het uitzicht op het einde en resulteert in een esca

latie van de huidige nood. 

1.2. De derde en de tweede sectie van de Eschatologische Rede 

De overeenkomsten tussen het taalgebruik in de tweede en dat in de derde 

sectie van de Eschatologische Rede zijn tamelijk gering. Op het niveau van 

de redactie is het van belang te wijzen op de volgende tekstfenomenen: 

- Evenals in 25,31 is in 2Λ
,44 sprake van "ρχομαυ in verband met ò υιός του 

άνθρωπου. Vergelijkbaar hiermee is de redactionele vermelding van ή ιαρουσύα 

τοϋ υόοϋ του άνθρωπου in 24,37.39 (vgl. 24,27 en 24,3), het komen van ό 

núpLos υμών (24,42) en het komen van de verhaalfiguren ό κΰρυος (24,46.50; 

25,19.27) en ό νυμφύος (25,10). 
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- De situatie die in de parabel van 25,1-12 verhaald wordt, wordt vergeleken 

met ή βασυλεία των ουρανών, dat blijkens het futurum όμοι,ωθησεται, beschouwd 

wordt als een toekomstige grootheid. Dit stemt overeen met 25,34 waar ή 

eaoUetci het toekomstig erfdeel vormt van de rechtvaardigen. 

- (ούχ) έδώχατε уоь φαγευν (25,35.42) en έθρε'ψοψεν (25,37) vertonen overeen

komsten met δοοναι, ... την τροφην (24,45). Het is niet uitgesloten, dat 

Matteüs een relatie tussen beide teksten heeft willen aanbrengen: het ge

bruik van τροφή (4/0/1) in plaats van σι,τομε'τρι,ον (Le 12,42; hapax NT) 

is in het licht van het woordgebruik in 25,35.37.42 een indicatie voor re

dactie. 

- Terwijl πουε'ω in 25,40.45 verwijst naar de daaraan voorafgaande opsomming 

van liefdewerken, heeft hetzelfde verbum in 24,46 blijkens οδτως betrekking 

op δούναι, ... την τροφην in vs 45. Deze activiteit vormt het tegendeel van 

het gedrag van ò κακός δοϋλος dat onder meer beschreven wordt als zelf 

"eten en drinken" (24,49) en als zodanig lijkt op het gedrag van de mensen 

ббг de zondvloed (24,38). 

Daarnaast zijn er verschillende inhoudelijke contactpunten aanwijsbaar 

tussen de tweede en de derde sectie. De scheiding in twee groepen, die een 

centraal gegeven is in het sluitstuk van de Eschatologische Rede, speelt ook 

in de tweede sectie een belangrijke rol. Zo is in 24,40.41 sprake van twee 

individuen die van elkaar gescheiden worden. In vs 40 gaat het over mannen, 

in vs 41 over vrouwen. Of het lot van de een een positief en dat van de ander 

een negatief karakter heeft, is niet duidelijk. Het accent valt op de schei

ding zelf als een onverhoeds gebeuren. 

Ook in 24,45-51 speelt het gegeven van een tweedeling een rol. In de • 

Q-versie van deze tekst worden twee aan elkaar tegengestelde handelwijzen 

van een en dezelfde dienaar besproken, die in het begin wordt gekwalificeerd 

als πι,στος ... иаС φρο'νυμος (Le 12,42//Mt 24,45). Deze kwalificaties hebben 

betrekking op het positieve gedrag in het eerste gedeelte van deze passage, 

maar kunnen niet van toepassing zijn op de handelwijze die daarna aan-de 

orde komt. Matteüs heeft op dit punt een verduidelijking aangebracht ten op

zichte van zijn Vorlage door de toevoeging van de kwalificatie иахо'д in vs 

48. Het effect hiervan is, dat in Mt niet langer sprake is van een en"dezelfde 

dienaar; toch is de tweeledigheid nog niet zover voortgeschreden, dat er spra

ke is van twee verschillende dienaren. 

Een duidelijke tweedeling treffen we aan in de parabel van de tien meis

jes in 25,1-12. In anticipatie op de "Finalsituation" in vss 10-12 worden 

zij van meet af aan (vs 2) onderscheiden in twee numeriek aan elkaar gelijke 
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groepen en gekwalificeerd als μαραυ' en φρόνι,μου/ετοι,μοι,.(9) In de parabel 

van 25,14-30 gaat het over de activiteiten van drie dienaren tijdens de af

wezigheid van hun heer. De beschrijving van de afrekening bij de thuiskomst 

van de heer bestaat uit drie scènes, waarin de drie dienaren achtereenvolgens 

voor het voetlicht komen. De termen waarmee de afrekening in de eerste scène 

(25,20-21) wordt weergegeven, worden bijna letterlijk herhaald in de tweede 

scène (25,22-23). Door deze overeenkomsten vormen deze twee dienaren een een

heid: hun handelwijze en de beloning die zij ontvangen, staan tegenover het 

gedrag en de bestraffing van de derde dienaar. Ook in deze passage wordt de 

tweeledigheid geaccentueerd door niddel van adjectiva (άγαθο'ς nal πυστος 

verSUS πονηρός ... ηαί ¿χνηρός en άχρεϋος). 

Het thema van de twee groepen bereikt een climax in de derde sectie. 

Omdat het oordeel hier betrekking heeft op alle volken, wordt de afwisseling 

tussen mannelijk en vrouwelijk die zich in de tweede sectie voordoet (10), 

overstegen. Nog belangrijker is, dat in het betogende slotgedeelte door het 

gebruik van het universele πάντα τα έθνη de lezers ingeschakeld worden in 

hetgeen hier aan de orde komt, terwijl in de tweede sectie verhaalfiguren 

optreden wier situatie niet rechtstreeks net die van de lezers vereenzelvigd 

hoeft te worden. 

Een andere inhoudelijke verbindingslijn tussen beide secties, die samen

hangt met de gesignaleerde tweeledigheid, is het feit dat loon en straf tegen

over elkaar gesteld worden: 

loon straf 

επί πασί-ν τοϊς ύπάρχουσι,ν αύτου δυχοτομησευ αυτόν, иаь το με'ρος 

καταστήσει αυτόν (24,47) αύτοϋ μετά των ύποκρι,των θησει,. 

έχεΰ εσται ό χλαυθμος наі ό 
Βρυγμος των οδόντων (24,51) 

αϊ ετουμου εύσηλθον μετ' αΰτοΰ αμήν λέγω υμίν оии ουδα ύμδς 

cií τους γάμους (25,10) (25,12) 

έπί. όλύγα ής πυστό^, ετί πολλών έχΒάλετε εΐ.ς το σχότος το 

σε χαταστησω- εί,'αελθε εις την εξώτερον. rxtC εσται, ο χλαυθμδς 

χαράν του Hupi'ou σου (25,21.23) xocÙ ό βρυγμδς των οδόντων 

ΤΏΤΤοΓ ~ 
χληρονομησατε την ήτουμασμε'νην πορευεσθε απ' έμοΰ ... εις το πυρ 

ύμυν Βασίλευαν (25,34) τδ αι',ώνυου (25,41) 

εΰς ζωην αυωνυον (25,46) εύς χόλασι-ν αΰώνυον (25,46) 

De onderstreepte tekstgedeelten bevatten elementen die wijzen op redactie, 

terwijl de niet onderstreepte elementen wijzen op het gebruik van traditie

materiaal of van traditionele voorstellingen.(11) Opvallend is, dat loon en 

straf in een onevenredige verhouding staan tot het geurgeerde gedrag. Dit is 
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duidelijk waarneembaar in 25,40.45 v/aar een uiterste reductie plaats vindt 

van de oordeelsnorm, zodat de beloning en bestraffing een ongeproportioneerd 

karakter krijgen. Zo'n onevenredige verhouding zien v/e ook in 25,21.23 en 

25,30: hier is zij het gevolg van het feit dat zich een maximalisering voor

doet van de beloning en de bestraffing die het kader van een verhaal te bui

ten gaat.(12) 

Een derde inhoudelijk contactpunt tussen 24,36-25,30 en 25,31-46 is het 

actief zijn, waarop vanaf 24,45 een appèl gedaan wordt en dat meerdere facet

ten vertoont. In 24,45-51 gaat het om de zorg voor mensen die behoren tot 

de huishouding van de heer. Vooral in de beschrijving van het optreden van 

de slechte dienaar treffen we elementen aan die verwijzen naar het sluitstuk 

van de rede. Anders dan in Q is in fit sprake van het gedrag van de dienaar 

ten opzichte van zijn nededienaren. De term σΰνδουλος die in Mc en Lc ont

breekt, komt in Mt vijf keer voor (18,28.29.31.33; 24,49). Behalve in Kol 

1,7 is σΰνδουλος buiten Mt steeds gecombineerd met αδελφός (Kol 4,7; Apoc 

6,11; 19,10; 22,9). Uit het feit dat Matteüs in 24,10-12 door middel van het 

herhaalde αλλήλους blijk geeft van een interesse voor broederlijke verhou

dingen, valt af te leiden, dat σΰνδουλος in 24,49 een indicatie is voor re

dactie. Mt 24,45-51 bevat nog een tweede element waardoor het hier beschreven 

gedrag in verband gebracht wordt met 25,31vv. De handelingen die in Lc 12,45 

worden weergegeven met infinitivi en geregeerd worden door αρζηταυ, zijn door 

Matteüs van elkaar losgekoppeld: έσθ̂ Γΐ nal т.С у zijn rechtstreeks betrokken 

op έάν бс (vs 48); door middel van δε' (vs 49) wordt een tegenstelling aan

gebracht tussen deze activiteiten en het eveneens op έάν óé betrokken 

άρξηταί τΰπτεον τους συυδοΰλους. Dit laatste komt hierdoor enigszins apart 

te staan en krijgt zodoende een sterker accent. Het is niet uitgesloten, dat 

Matteüs deze situatie gecreëerd heeft (13) om de houding ten opzichte van 

anderen een bijzonder gewicht te geven. 

Ook in 25,1-13 komt het appèl tot actief-zijn aan de orde. Er zijn twee 

wegen waarlangs men de eigen kleur van dit thema in deze passage kan bepalen. 

Ten eerste, van groot belang is het gebruik in deze tekst van het oppositio

nele begrippenpaar φρο'νι,ιιος versus μωρο'ς. De toepassing van deze adjectiva 

op de twee groepen in vs 2 wordt in vss 3-4 gemotiveerd (γάρ): deze kwalifi

caties hebben betrekking op het al dan niet meenemen van reserve-olie. De 

ene groep heeft rekening gehouden met een mogelijk uitblijven van de bruide

gom en heeft zich voorzien van extra olie om de lampen brandend te houden; 

de andere groep heeft dergelijke maatregelen achterwege gelaten. Dit alles 
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heeft zich al afgespeeld op het moment dat het verhaal begint. Het gaat er 

blijkbaar om, dat men op de juiste tijd de juiste voorzieningen treft en daar

mee niet wacht tot het te laat is.(14) Tevens blijkt uit de vraag van de dwaze 

meisjes in vs 8 en uit het antwoord van de verstandige meisjes in vs 9, dat 

de eigen verantwoordelijkheid in deze passage een sterk accent krijgt en dat 

de daden van de ene groep niet overdraagbaar zijn op de andere groep. Een 

tweede manier om zicht te krijgen op het eigen karakter van het actief-zijn 

in deze passage, is een bespreking van de relatie tussen 25,1-13 en 7,24-27. 

Deze teksten hebben de tegenstelling tussen φρόνυυος en μωρο'ς en het futurum 

ομουωθήσεταυ (gevolgd door een substantivum in de dativus en door een prono

men relativum) net elkaar gemeen. In 7,24-27 gaat het over de handelwijze 

van twee individuen (mannen), in 25,1-13 over het gedrag van twee groepen 

(vrouwen). Op het moment dat de natuurkrachten losbarsten of de bruidegom 

aangekondigd wordt, treedt het verschil tussen beide individuen of groepen 

aan het licht. Dit verschil is terug te brengen tot de vraag of men zich op 

het juiste moment rekenschap gegeven heeft van de consequenties die een be

paalde handelwijze in de toekomst heeft. In 7,24-27 is het een duidelijk tekst-

gegeven, dat de adjectiva φρόνυμος en μωρός, die in de versie van Lc (6,47-

49) ontbreken, betrokken worden op het doen versus het niet doen van de woor

den van Jezus. De verbindingslijnen tussen 7,24-27 en 25,1-13 doen vermoeden, 

dat deze oriëntatie op het stellen van daden ook in het laatste geval niet 

ontbreekt.(15) 

De parabel van 25,14-30 vertelt over de verantwoordelijkheid van drie 

dienaren voor de materiële bezittingen van hun heer. Het individuele karakter 

van deze verantwoordelijkheid wordt belicht in vs 15 (έκάστω χατά την iòCav 
δύναμυν; vgl. 16,27: έχάστίι) иато тг πραζυν αΰτοο) en in VSS 16-18 waar -

anders dan in de versie van Lc - het gedrag van ieder van de drie dienaren 

tussen het vertrek en de terugkeer van hun heer afzonderlijk wordt beschreven. 

De eerste en de tweede dienaar worden bij de afrekening αγαθός καΓ. πιστός 

genoemd, omdat zij activiteiten ontplooid hebben die geleid hebben tot de 

verdubbeling van de hen toevertrouwde bedragen. De derde dienaar heeft geen 

productief gebruik gemaakt van het aan hem toevertrouwde talent. Zijn handel

wijze is hem ingegeven door angst, die hij relateert aan het weten dat de 

heer streng is. Deze houding wordt gekwalificeerd met de adjectieven πονηρός, 

οκνηρός en αχρείος. In deze parabel is een oriëntatie op het doen versus het 

niet doen van de wil van God te beluisteren. Immers, de adjectieven αγαθός 

(fit 25,21.23) en τονηρός (25,26), die in deze passage ontleend zijn aan Q 

(vgl. Le 19,17.22), worden door Matteüs met een zekere voorkeur gebruikt (16) 
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en in verband gebracht met het doen van de wil van God of het tegendeel daar

van. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in 7,17-18 waar αγαθός en 

πονηρός voorkomen in de metafoor van de boom en zijn vruchten (πουε'ω: vss 

17.19). In vs 21 keert ποι,έω terug en wel als het doen van de wil van de Vader 

in de hemelen, wat staat tegenover het bedrijven van de wetteloosheid in vs 

23. 

Het appèl tot actief-zijn speelt ook een rol in het sluitstuk van de 

Eschatologische Rede, waarin τιουέω vier keer voorkomt. De inhoud daarvan 

wordt geconcretiseerd door de opsomming van de liefdewerken en door de term 

όυαχονέω in vs 44, die men via het hebr./aram -ny dat behalve "dienen" ook 

"doen" betekent, met ποι,έω in verband kan brengen. Het gaat hier om de dia-

konia ten opzichte van de mensen in nood. Op grond van deze oriëntatie op 

het actief-zijn zou men 25,31-46 kunnen beschouwen als een pendant van het 

voorafgaande. Dit geldt in het bijzonder voor de parabel van de talenten, 

waarin het komen van de heer belicht wordt als een συναυ'ρω λόγον. Zoals we· 

zagen worden loon en straf hier beschreven in termen die het kader van het 

verhaal, dat vertelt over iemand die zeer vermogend is (17), te buiten gaan, 

zodat de handelwijze van de heer sterke overeenkomsten vertoont met die van 

de Mensenzoon-rechter. Een overeenkomst tussen 25,14-30 en 25,31-46 is ook, 

dat in beide passages de oproep tot alert-zijn op grond van het niet weten 

van dag en uur ontbreekt. 

Deze verbindingslijnen worden echter in belangrijke mate gerelativeerd 

door een aantal literaire en inhoudelijke verschilpunten: 

- In hoofdstuk 3 kwam naar voren, dat in 25,31-46 de besprekende en in 24,45-

25,30 de verhalende taal dominant is. Het wedervaren van de dienaren en 

de meisjes staat weliswaar niet los van de situatie van de auteur en de 

lezers van het Mt-evangelie, maar valt daar ook niet mee samen. In het be

toog van 25,31-46 is de situatie van de lezers veel uitdrukkelijker in het 

geding. De aanduiding πάντα τα έθνη laat immers geen uitzonderingen toe 

en omvat dus ook degenen die deze tekst lezen, al moet hierbij worden aan

getekend dat de futura een zekere afstand realiseren tussen de lezers of 

de toegesprokenen en πάντα τα έθνη. 

- De opvatting dat de concretisering van het actief-zijn (dat in het vooraf

gaande in het vage bleef) het brandpunt is van 25,31-46, doet geen recht 

aan de tekstgegevens. Het novum van deze passage bestaat niet uit de ver

melding van de liefdewerken als inhoud van πουέω, maar uit de confrontatie 

met de Mensenzoon in de houding ten opzichte van de nood van anderen. Door 

de hier onthulde aanwezigheid van de Mensenzoon in het heden is er een 
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belangrijk verschilpunt met de situatie in 24,45-25,30 v/aarin juist het 

motief van de langdurige afwezigheid van de heer en het uitblijven van de 

bruidegom een belangrijke rol speelt. Dit riotief is - telkens op een andere 

wijze - uitermate functioneel binnen de vertelde situaties. In 24,48 func

tioneert XPOVL4CL ¿ου ό vu'pLos als een mogelijkheid waar de dienaar (ten 

onrechte?) van uitgaat en waaruit hij de verkeerde conclusies trekt. In 

25,5 komt door het uitblijven van de bruidegom het verschil aan het licht 

tussen de twee groepen: het getuigt van een vooruitziende blik (18) om met 

deze mogelijkheid rekening te houden en het is dwaas om dat niet te doen. 

In 25,14vv biedt de lange duur van de afwezigheid van de heer de nodige 

ruimte aan zijn dienaren om net de hen toevertrouwde talenten tot activi

teiten te komen. 

- De thematiek van het (niet) weten komt in 25,14-30 op een andere manier 

naar voren dan in 25,31-46: in 25,24 is sprake van het weten dat de heer 

streng is en in 25,37-39.44 van het niet onderkennen van de relatie tussen 

de riensenzoon en de nensen in nood. 

In deze subparagraaf hebben we de inhoudelijke contactpunten tussen de 

tweede en de derde sectie van de Eschatologische Rede besproken. Deze twee 

tekstgedeelten vertonen een thematische samenhang: de toekomstige scheiding 

in twee groepen vormt een rode draad in dit geheel; vanaf 24,45 wordt dit 

thema gekoppeld aan de eschatologische beloning en bestraffing en gerelateerd 

aan de vraag of nen - gezien de situatie waarin men verkeerde - de juiste 

activiteiten heeft ontplooid. Ten opzichte van de tweede sectie vormt 25,31-

46 een tamelijk eigenstandig geheel. 

Paragraaf 2: Het sluitstuk van de Eschatologische Rede en de slotgedeelten 

van de vier andere hoofdredevoeringen in Mt 

Na het onderzoek van de inhoudelijke verbindingslijnen tussen Mt 25,31-

46 en de rest van de Eschatologische Rede komen nu de slotgedeelten van de 

vier andere hoofdredevoeringen in Ut aan de orde. Achtereenvolgens bespreken 

we het slotgedeelte van de Bergrede (7,13-27), de Zendingsrede (10,40-42), 

de Parabelrede (13,47-50) en de zgn. "Gemeindeordnung" (18,23-35). We stellen 

deze teksten aan de orde, omdat ze verschillende verwijzingen bevatten naar 

het komende oordeel en sterke overeenkomsten vertonen met het sluitstuk van 

de Eschatologische Rede. 

Dat niet alleen de Eschatologische Rede maar ook de andere hoofdredevoe-
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ringen in Mt eindigen net een eschatologische passage, behoeft enige toelich

ting. In 7,13-27 en 13,47-50 is de oriëntatie op het eschaton een duidelijk 

gegeven. De tijdsaanduiding έν έκεύνρ -rij ήμερα in 7,22 (vgl. Le 6,23; 10,12; 

17,31; Joh 14,20; 16,23.26; 2 Thess 1,10; 2 Tim 1,18; 4,8) wijst in die rich

ting. Ook de futura in 7,21-23.24.26 en het gegeven dat het verderf en het 

leven (7,13-14) en het vuur en het koninkrijk der hemelen (7,19.21) tegenover 

elkaar gesteld v/orden, geven te verstaan dat in het slotgedeelte van de Berg

rede uitzicht geboden wordt op de Toekomst. In 13,47-50 is dit eveneens dui

delijk het geval. Dit blijkt uit de volgende tekstgegevens: de tijdsaanduiding 

έν τζί συντελεί^ τοΰ αιώνος, het gebruik van verschillende futura en van de 

term άφορυζω in verband met de scheiding in twee groepen, de aanduiding van 

de positief beoordeelde groep als oí. ЬСнаьоь en de wijze waarop de bestraf

fing van de andere groep beschreven wordt. Dergelijke aanwijzingen dat het 

eindoordeel ter sprake komt, doen zich ook voor in het slot van de Zendings-

rede. Vooreerst zij gewezen op de term μυσθο'ς (10/1/3), die in 10,41-42 drie

maal voorkomt. Deze term staat elders in Mt in verband met de eschatologische 

beloning. Dit is duidelijk het geval in 5,12 (//Lc 6,23; vgl. Le 6,35). In 

6,1.2.5.16 komt μισθός voor in het kader van een tegenstelling tussen de 

beloning die men nu van de kant van de mensen kan verkrijgen voor het doen 

van de gerechtigheid, en de vergelding in de toekomst door de Vader. De uit

betaling van het loon in 20,8 wordt door Matteüs blijkens de uitspraak waar

mee hij de parabel omraamt (19,30; 20,16), betrokken op de omkering van de 

rangorde in de toekomst. Vervolgens de combinatie μυσθον λημψεται, (10,41: 

2x) treffen v/e ook aan in 1 Kor 3,8.14 waar zij betrekking heeft op de toe

komstige beloning voor ieders werk (vgl. vs 13). Tenslotte, in de spreuk "de 

arbeider is zijn loon waardig" heeft Matteüs μισθός vervangen door τροφή 

(Mt 10,10; vgl. Lc 10,7 en Tim 5,18). Deze verandering drukt geen voorbehoud 

uit tegen een mogelijke geldelijke beloning, maar strookt volgens Sand met 

gegevens elders in Mt waaruit blijkt, dat de leerlingen pas in de hemelen 

loon ontvangen, terwijl ze nu delen in het lijdenslot van de profeten (5,12; 

23,32vv).(19) De redevoering in Mt 18 wordt besloten met de parabel van de 

onbarmhartige dienaar. De aanwijzingen dat dit een eschatologische passage 

is, zijn tamelijk klein. Een duidelijke verwijzing naar de eindtijd doet zich 

voor in vs 35. Dit vers, dat de conclusie vormt van de parabel, grijpt niet 

terug op de parabel als geheel maar op een onderdeel daarvan (vss 33-34), 

waarin de heer zijn oordeel geeft over de handelwijze van de dienaar en hem 

streng bestraft. In aansluiting hierop wordt in vs 35 de toekomstige bestraf

fing door de hemelse Vader gepresenteerd als de consequentie van een onver-



zoenlijke houding ten opzichte van een ander. Een tweede indicatie dat deze 

parabel als een eschatologische tekst moet worden opgevat, vormt de uitdruk

king συναΰρω λόγον, die behalve hier (vss 23.24) alleen nog voorkomt in 25,19. 

Een derde aanwijzing is de vermelding van het koninkrijk der hemelen in de 

inleiding van vs 23. Deze uitdrukking speelt in de redevoering van Mt 18 ver

der een rol in vss 1-4, waar een fundamentele voorwaarde geformuleerd wordt 

voor het binnengaan in het eschatologische koninkrijk der hemelen. De herha

ling van "het koninkrijk der hemelen" demonstreert de samenhang tussen de 

algemene norm in vss 1-4 en de praktijk van de vergeving die in vss 23-35 

bepleit wordt. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de slotgedeelten van alle hoofdredevoe

ringen in Mt min of meer duidelijke verwijzingen bevatten naar het komende 

oordeel. Uit de plaats van dit eschatologische materiaal op het einde van 

uitvoerige literaire eenheden kunnen we afleiden, dat aan deze stof grote 

betekenis wordt toegekend. Deze opvallende plaatsing krijgt nog meer reliëf 

als we bedenken, dat de Eschatologische Rede de laatste is in de reeks van 

vijf hoofdredevoeringen in Mt en dat juist het sluitstuk van deze redevoering 

bestaat uit een omvangrijke schildering van het toekomstig oordeel. 

In de nu volgende subparagrafen gaan we na, of de taal en de stijl van 

7,13-27; 10,40-42; 13,47-50 en 18,23-35 elementen bevatten die wijzen op de 

hand van Matteüs.(20) Ook stellen v/e ons de vraag, of er een samenhang te 

ontdekken is in de wijze waarop in deze tekstgedeelten over het eschaton en/ 

of het eindoordeel gesproken wordt en de manier waarop dit gebeurt in het 

sluitstuk van de Eschatologische Rede. Ue ronden deze paragraaf af met enkele 

beschouwingen over het eindoordeel als compositie-element van Matteüs. 

2 Л . Het slotgedeelte van de Bergrede (Mt 7,13-27) 

Het vocabulaire van Mt 25,31-46 vertoont een groot aantal overeenkomsten 

met drie verzen uit het slotgedeelte van de Bergrede nl. 7,21-23. Deze teks

ten hebben de volgende termen met elkaar gemeen: ииріс núpte (7,21-22; vgl. 

χύρι,ε in 25,37.44); ή βασιΛεώ (των ουρανών) als een toekomstige grootheid 

(7,21; 25,34); ποι-έω (7,21-22; 25,40.45); ό πατήρ μου in verband met God 

(7,21; 25,34); έρώ (7,22; 25,34.40); τότε + futurum (7,23; 25, 31.34.37.39. 

41.44). Verder valt op, dat de formulering van het vonnis in 7,23 

(άιιοχωρεΰτε ήη ' ¿μου) verwant is met die in 25,41 (ιιορεΰεσΏε ¿α' έμοϋ). In 

beide gevallen wordt dit bevel gevolgd door een gesubstantiveerd participium. 

Beide teksten bevatten verba dicendi in het futurum. Tenslotte komen in beide 
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passages aoristi voor in een opsomming van activiteiten, die gepresenteerd 

wordt in de directe rede en de vorm heeft van een vraagzin. Deze gegevens 

bewijzen, dat 7,21-23 en 25,31-46 met elkaar samenhangen. 

Volgens Grundmann vormt 7,21-23 een onderdeel van een groter geheel, 

dat vss 13-23 omvat en door hen aangeduid wordt als "die grosse Schlusskompo

sition des Matthäus für die Gestaltung seiner Bergpredigt".(21) Vss 24-27 

beschouwt hij als een gelijkenis, die ten aanzien van vss 13-23 een afzonder

lijke plaats inneemt en functioneert als de afsluiting van de Bergrede in 

haar geheel.(22) Dit sta,ndpunt wordt bevestigd door de combinatie μου τους 

λόγους τούτους in vss 24.26 die betrekking heeft op het geheel van de redevoe

ring (vgl. τους λόγους τούτους in vs 28). Er zijn evenwel ook aanwijzingen 

dat vss 24-27 ten nauwste verbonden zijn met vss 13-23: 

- ποι,έω komt behalve in vss 24.26 ook voor in vss 17.19.21.22; 

- het futurum όμουωθησετοα (diff Lc 6,48.50: δμοι,ο'ς COTLV) verwijst naar het 

komende oordeel, dat ook in vss 13-14.19.23 een rol speelt. 

Binnen dit geheel trekken vooral de verbindingslijnen tussen vss 24-27 en vss 

13-14 de aandacht. De parallelle beschrijvingen in vss 24-25.26-27 benadrukken, 

dat zich in de toekomst twee elkaar uitsluitende mogelijkheden voordoen. In 

dit opzicht is er een duidelijk verband tussen vss 24-27 en vss 13-14 waar 

sprake is van twee wegen, waarvan de ene leidt tot het verderf en de andere 

tot het leven. De volgorde waarin deze twee mogelijkheden in vss 13-14 gepre

senteerd worden, is omgekeerd aan die in vss 24-27 (abb'a
1
). Beide passages 

worden gekenmerkt door een symmetrie in de gebruikte formulering die het re

sultaat is van redactie. Deze gegevens maken duidelijk, dat vss 13-14 en vss 

24-27 de omlijsting vormen van het daartussen staande gedeelte, waarin de de

finitieve verwerping de boventoon voert (vss 19.23). 

Strecker meent, dat vss 15-23 bestaan uit twee onderdelen (vss 15-20.21-

23) die inhoudelijk sterk van elkaar verschillen: "Zugestehen ist, dass 7,15-

20 eine Warnung vor falscher Prophétie enthält. Jedoch bezieht sich das Fol

gende (7,21-23) unspezifisch auf die Gemeinde...".(23) Tegen deze zienswijze 

verzet zich het gegeven, dat de gerechtelijke uitspraak van vs 23 reeds in 

vs 19 wordt voorbereid. Ook het gebruik van oí. ψευδοπροφητα^ (vs 15) en 

έπροφητεύσαμεν (vs 22) en de tegenstelling tussen uiterlijk en innerlijk (vs 

15) en tussen λέγω en ποι,ε'ω (vs 21) wijzen erop, dat vss 15-20 net vss 21-23 

een literaire eenheid vormt. 

We analyseren hier niet het vocabulaire en de theologische motieven van 

heel het slotgedeelte van de Bergrede, maar we beperken ons tot dat gedeelte 

(7,15-23) waarin zich een concentratie voordoet van overeenkomsten met 25,SI
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46. Onze analyse is gericht op de afbakening van elementen in deze passage die 

wijzen op de hand van Matteüs. 

Mt 7,15 bevat een aantal indicaties voor redactie: 

- Προσέχετε (δε) από (4/0/2) is in 10,17 en 16,6 een verandering ten aanzien 

van het marcaanse βλέπετε (vgl. Mc 13,9 en 8,15), dat Matteüs elders slechts 

in één geval overneemt (Mt 24,4 // Mc 13,5) en in vier gevallen vermijdt (Mc 

4,24; 12,38; 13,23.33). Mt 16,11 geeft een letterlijke herhaling te zien van 

προσέχετε άπο της ζύμης των Φαρί,σαόων ηαί ί'αόδουκαυ'ωυ in VS 6; deze inclusio 

heeft blijkens vs 12 betrekking op de leer van deze groeperingen. 

- 4'ευί>οιιροφη'ται. (3/1/1) wijst in 24,11 op de hand van Matteüs. Dit versterkt 

de waarschijnlijkheid, dat deze term ook in 7,15 redactioneel is. 

- Matteüs heeft een lichte voorkeur voor έ'νδυμα (7/0/1), terwijl προ'Βατου een 

van zijn voorkeurswoorden is. 

- 'Έσωθεν (4/2/3) komt buiten 7,15 nog drie keer voor in 23,25.27.28 en wel 

in combinatie met εζωΰεν (3/2/2). In 23,25-28 gaat het over de tegenstelling 

tussen het uiterlijk en het innerlijk van schriftgeleerden en Farizeeën. Deze 

tegenstelling, die ontleend is aan Q (vgl. Le 11,39), krijgt in de versie 

van Matteüs een groter gewicht, ondat hij haar herneemt in de zesde wee-roep. 

(24) In deze compositie van Matteüs treffen we enkele termen aan die ook in 

7,15-23 voorkomen: άρπαγη (vgl. Spr.aÇ in 7,15) en avoyúa (vgl. verder de 

tweespalt tussen zeggen en doen in 23,3 en 7,21). Opvallend is tenslotte, 

dat de zeven wee-roepen in Mt 23 uitlopen op een verwijzing naar het oordeel 

(vs 33), die verwant is aan de oordeelsdreiging in de prediking van Johannes 

de Doper (Mt 3,7 // Le 3,7) en alleen de negatieve mogelijkheid tot uitdruk

king brengt. 

- In 7,15 functioneert εσωθεν binnen de spanning tussen de uiterlijke ver

schijningsvorm en de eigenlijke aard van de pseudo-profeten. Deze spanning 

tussen twee grootheden die elkaar niet verdragen, wordt aangegeven door de 

combinatie van πρόβατα en λύκου die in het NT niet uitzonderlijk is.(25) Ty

pisch voor Matteüs is, dat hij deze metafoor hier aanwendt met het oog op 

het probleem van de aanvankelijke onherkenbaarheid van de aanwezigheid van 

vijandige elementen in de gemeente. Dit gegeven speelt ook een rol in de 

parabel van het onkruid en de tarwe (13,24-30): pas wanneer de tarwe vrucht 

zet, wordt de aanwezigheid van het onkruid herkenbaar (vs 26). 

Uit het bovenstaande kunnen we concluderen, dat het vocabulaire en de theolo

gische motieven van 7,15 wijzen op de hand van Matteüs. 

Mt 7,16-20 is gecomponeerd op basis van traditie-materiaal dat uit 0 af

komstig is. Morgenthaler constateert de volgende litaraire relaties (26): 
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- Mt 7,16a // Le 6,44a; Mt 7,16b // Lc 6,44b; Mt 7,18 // Lc 6,43; 

- Mt 7,19 is - afgezien van οδυ - identiek aan Mt 3,10 // Lc 3,9b; 

- Een doublet van 7,16a is te vinden in 12,33b en een doublet van 7,18 in 12, 

33a. 

Matteüs past de logia van 7,16-20 toe op de pseudoprofeten. Dit blijkt 

uit αύτων/αύτούς in vs 16a, dat in de vorm van een conclusie (Яра γε) letter

lijk herhaald wordt in vs 20. Het gevolg van deze inclusio is, dat ook vss 16b-

19 betrekking hebben op deze figuren. In vss 16-18 gebruikt Matteüs het meer

voud καρπού terwijl in Q waarschijnlijk alleen het enkelvoud -παρπός te vin

den was (vgl. ook vs 19). Het beeld van de boom en zijn vrucht wordt in Lc 6, 

45b toegepast op de woorden die men spreekt. Dit is ook het geval in Mt 12,34. 

In Mt 7 blijft deze toepassing achterwege. Gezien het gebruik van иоош in 

hetgeen volgt, figureert иарпо^ in dit verband als een aanduiding van de daden 

van de pseudoprofeten; deze daden maken hun aanvankelijk onherkenbare aard 

kenbaar.(27) In de genoemde toepassing in Lc 6,45ab (// Mt 12,35.34b) treffen 

we de termen αγαθός en πονηρός aan. In Mt 7,17-18 functioneren deze termen 

binnen de gehanteerde beelden. Het betreft hier een verandering ten aanzien 

van Q, waar in verband met το δένδρου en ó καρπός alleen de adjectiva καλός 

en σαπρός gebruikt worden. Tenslotte zij opgemerkt, dat 7,17 door Matteüs ge

formuleerd is.(20) Hierop wijst het gebruik van het voorkeurswoord οϋτως. Van 

belang is ook het gegeven dat vss 17 en 18 zes woorden met elkaar gemeen hebben 

en zo een parallellie vertonen, in die zin dat in vs 18 de mogelijkheid ont

kend wordt (οΰ ... ουδέ: vgl. Lc 6,43) van het tegendeel van de toedracht die 

in vs 17 aangegeven wordt. Het slotgedeelte van de Bergrede bevat een groot 

aantal parallelle beschrijvingen: 7,13-14 (diff Lc 13,23-24); 7,16a.20; 7,24-

25.26-27. Volgens Morgenthaler wijst dit verschijnsel op de hand van Matteüs. 

(29) 

Mt 7,16-20 kan dus beschouwd worden als een redactionele bewerking van 

logia die aan Q ontleend zijn. Matteüs betrekt deze uitspraken op de daden van 

de pseudoprofeten. In het kader van onze studie van de eschatologie van Mat

teüs is het van belang om op te merken, dat hij in dit geheel in vs 19 een 

doublet opneemt van een 0-verwijzing naar de toekomstige veroordeling (vgl.3, 

10). Iets dergelijks doet zich ook voor in 12,33-37. Hier gaan de uitspraak 

over de boon en zijn vrucht en de toepassing daarvan op de voorden die nen 

spreekt (vss 33-35), oepaard ret een verwijzing naar de dag van het oordeel 

(vss 36-37). Deze slotverzen bevatten het restant van een aan de traditie ont

leende spreuk over het spreken van een onnut '/oord, die door flatteus in ver

band gebracht wordt net de verqeldina bii het konende nnrdpol : 
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- Er doet zich een spanning voor tussen de anakolouth van vs 36, waarin de 

term ρήμα en een werkwoordsvorm in het meervoud voorkomen, en vs 37 waarin 

sprake is van oi λόγου en werkwoordsvormen in het enkelvoud gebruikt worden. 

- Het vocabulaire van vss 36-37 bevat een aantal elementen die wijzen op de 

hand van Matteüs: of, άνθρωποι, (25/5/11), άποδύδωμυ (18/1/8) en нрСоьс (12/ 

0/4) behoren tot de voorkeurswoorden van Matteüs; de combinatie έν ήμερα 

«ρύσεως komt in het NT alleen in Mt voor (4x) ; de termen δοκαυο'ω (2/0/5) en 

χαταδυκάζω (2/0/2) brengen het motief van de tweeledigheid tot uitdrukking 

waarvoor Matteüs in zijn spreken over het oordeel een voorkeur aan de dag 

legt. 

Uit deze gegevens kunnen we besluiten, dat de vermelding van het oordeel in 

vss 36-37 wijst op redactie.(30) 

Matteüs besluit ook de passage over de pseudoprofeten in de Bergrede 

met een verwijzing naar het oordeel. Immers, het perspectief van 7,19 wordt 

verder uitgewerkt in vss 21-23, die door Matteüs gecomponeerd zijn op basis 

van gegevens uit 0 (vgl. Le 6,46; 13,25-27). De tegenstelling in de vorm 

van een vraagzin tussen het χΰρυε κύρι,ε zeggen en het doen in Lc 6,46 is 

door Matteüs veranderd in een uitspraak over de voorwaarde die gesteld wordt 

aan het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. De formulering van deze 

voorwaarde wijst duidelijk op redactie.(31) Vs 22 is door de herhaling van 

χύρι,ε χΰρυε en ποι,έω met vs 21 verbonden en geeft een toepassing te zien van 

de algemene uitspraak in vs 21 (πας ) op de pseudoprofeten. Dat deze categorie 

hier in het geding is, blijkt uit het gebruik van πολλού (vgl. 24,11) en 

uit het verbum προφητεύω. In dezelfde richting wijst het feit, dat zij zich 

presenteren als behorend tot de kring van de leerlingen van Jezus: doordat 

ze Jezus aanspreken met χυρυε en hun optreden relateren aan zijn naam, zijn 

ze uiterlijk niet onderscheiden van leden van de gemeente (vs 15). De pseudo

profeten beroepen zich op de activiteiten die ze verricht hebben. De gebruik

te terminologie is (afgezien van een voorkeur voor de woordgroep προφητ-) niet 

typisch voor Matteüs: de uitdrukking δαυμο'νυον (-ta) έχβάλλω en de term 

δυνάμεις in de betekenis "wonderen" ontleent hij elders steeds aan zijn Vor

lage.(32) Een passage die sterk verwant is aan Mt 7,22 is te vinden in Mc 

9,38-39. Daar wordt van iemand gezegd, dat hij demonen uitdrijft in de naam 

van Jezus. Ter plaatse ontbreekt een parallel van deze scène in Mt. Hieruit 

mag niet worden afgeleid, dat Matteüs het verrichten van deze activiteiten 

door anderen dan Jezus verwerpt. Immers, ook in Mt gaat de zending van de 

Twaalf gepaard met de opdracht om demonen uit te drijven (Mt 10,8 vgl. Mc 

6,13). Wel wijst het ontbreken van deze scène in Mt erop, dat deze activiteit 
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in zijn perspectief alleen kan functioneren binnen de context van het volgen 

van Jezus. De veroordeling van de pseudoprofeten in 7,23 is dan ook niet geba

seerd op de opsomning in vs 22, maar op het verrichten van de άνομύα (33) die 

de tegenpool vormt van het doen van de wil van de Vader. Άνομύα is hier ont

leend aan Ps LXX 6,9 (άπόστητε άπ' έμοϋ πάντες oí, εργαζομένου την άνομύαν), 

waarvan de eerste vier woorden letterlijk te vinden zijn in Lc 13,27 en de 

laatste vier in Mt 7,23.(34) Het ontbreken van πάντες in Ht is verklaarbaar 

vanuit de gerichtheid van deze passage op een particuliere groep, terwijl 

de opname in dit verband van de t e m άνομύα consistent is met het gebruik 

van deze term in 13,41 en vooral in 24,12. De hand van Matteüs is in vs 23 

verder te herkennen aan het voorkeurswoord τότε, aan όμολογε'ω dat binnen 

de synoptische evangelies alleen in Mt zonder de prepositie έν voorkomt (vgl. 

ook 14,7) en aan de verandering van où« (Le 13,27) in ούδε-οτε (5/2/2). 

Het resultaaL van deze analyse van de taal en de theologische motieven 

van 7,15-23 is als volgt sanen te vatten. Matteüs geeft in dit tekstgedeelte 

een bewerking van traditie-materiaal dat ontleend is aan Q (vgl. Le 6,43-46) 

en in Q waarschijnlijk reeds een plaats had op het einde van een redevoering 

van Jezus (vgl. de plaats van dit materiaal in de Veldrede van Lucas). Blij

kens het redactionele vers 15 heeft Matteüs dit O-materiaal betrokken op het 

in zijn situatie actuele (35) probleem van de niet onmiddellijke herkenbaar

heid van de aanwezigheid van pseudoprofeten in de christelijke gemeente. Een 

doublet van de logia over de boom en zijn vrucht is te vinden in 12,33; in 

dat verband treffen we ook de oorspronkelijke toepassing aan van deze logia 

op de woorden die men spreekt. In het slotgedeelte van de Bergrede past Mat-

teUs dit beeld toe op de daden van de pseudoprofeten. Bovendien heeft hij 

met behulp van andere gegevens uit Q (vgl. Mt 3,10 // Lc 3,9b; Lc 13,25-27) 

het zichtbaar worden van de ware aard van de pseudoprofeten in hun daden gere

lateerd aan het komende oordeel. 

Het resultaat van deze veranderingen is een literaire eenheid die een 

pendant vormt van het sluitstuk van de Eschatologische Rede en in het bijzon

der van dat onderdeel dat betrekking heeft op de negatief beoordeelde groep 

(vss 41-45). De compositie van beide passages vrardt gedragen door dezelfde 

elementen, die grotendeels omgekeerd is aan die in 25,31-46 (zie pag. 136). 

Deze elementen doen vermoeden, dat 7,15-23 en 25,31-46 een diepe samen

hang vertonen. Deze kan als volgt worden samengevat. Mt 7,15-23 vestigt de 

aandacht op de aanwezigheid van pseudoprofeten in de gemeente. Het probleem 

waarmee Matteüs zijn lezers confronteert is, dat deze figuren een destructieve 
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7,15-23 

- twee groepen: AÚXOL versus 
πρόβατα (7,15) 

- het oordeelscriterium (7,21) 

- een opsomming van drie 
activiteiten (7,22) 

- het vonnis (7,23) 

25,31-46 

- twee groepen: πρόβατα versus 
ερυφοι,/ίρύφυα (25,32-33 

- het vonnis (25,34.41) 

- een opsomming van zes liefde
werken (25,35-39.42-44) 

- het oordeelscriterium (25,40.45) 

rol spelen maar in de actuele situatie niet herkenbaar zijn. Het gevaar dat 

ze de gemeenschap ontwrichten, is dan ook bijzonder groot. Pas bij het komende 

oordeel zullen deze schadelijke elementen aan hun daden herkend worden. Ter

wijl de pseudoprofeten zich in 7,22 door middel van de driemaal herhaalde 

dat. intrum. τω σφ ονόματι, beroepen op hun vermeende relatie met Jezus, ont

kent Jezus van zijn kant dat hij een relatie met hen heeft (7,23): hij heeft 

hen nooit gekend, omdat hij daar afwezig is waar wetteloosheid wordt bedreven. 

De tegenstelling tussen onherkenbaarheid en herkenning speelt ook een 

rol in 25,31-46. Dat de mensheid bestaat uit twee verschillende groepen, komt 

pas in de toekomst aan het licht als gevolg van de scheidingsact van de Men

senzoon. De ene groep heeft een constructieve houding aan de dag gelegd ten 

opzichte van de nood van anderen, de andere groep is op dit punt in gebreke 

gebleven. Een belangrijk gegeven in deze passage is, dat men hiermee tevens 

zijn positie bepaald heeft tegenover de Mensenzoon, die op een door niemand 

herkende wijze daar aanwezig was waar mensen in nood verkeerden. Deze verbor

gen aanwezigheid wordt bij het eindoordeel onthuld. De Mensenzoon beroept 

zich op zijn relatie met de noodlijdenden. Beide groepen spreken hun verbazing 

uit over het verrassende gegeven dat het doen van de liefdewerken een relatie 

met Jezus impliceert. 

2.2. Het slotgedeelte van de Zendingsrede (Mt 10,40-42) 

In 10,40-42 is sprake van de consequenties van de houding die men aan

neemt ten opzichte van de twaalf leerlingen, tot wie de Zendingsrede in eer

ste instantie gericht is.(36) Door middel van ò δεχόμενος is vs 40 verbonden 

met vs 41, dat op zijn beurt door de drievoudige herhaling van εις όνομα en 

μοοθός verbonden is met vs 42. De slotverzen van de Zendingsrede en het sluit

stuk van de Eschatologische Rede vertonen een drietal woordelijke overeen-
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konsten: δΰχαι,οε (10,41; 25,37.46); άμη\) λέγω ύμΰυ (10,42; 25,40.45) en ποτόζω 

(10,42; 25,35.37.42). In de derde paragraaf van hoofdstuk 3 is de relatie 

besproken tussen εϊς των μι,χρων τούτων (10,42) en εις τούτων (...) των 

έλαχύστων (25,40.45). Daarnaast zijn er opvallende inhoudelijke contactpunten 

tussen beide passages: 

- in beide gevallen identificeert de redenaar (Jezus) zich met een bepaalde 

groep mensen; 

- evenals in 25,40 komt in 10,42 een ongeproportioneerde verhouding naar 

voren tussen de bewezen liefdedienst die tot het uiterste ingeperkt wordt, 

en de beloning die daaraan verbonden wordt. 

Op grond van deze gegevens is het duidelijk, dat 10,40-42 en 25,31-46 

met elkaar samenhangen. In een aantal exegetische studies wordt deze samen

hang wel onderkend, maar wordt zij alleen uitgewerkt met het oog op het ant

woord op de vraag naar de identiteit van oûrou oi ελαχίστου. In het kader 

van ons onderzoek analyseren we eerst het vocabulaire van 10,40-42 met het 

oog op de bepaling van de verhouding tussen traditie-materiaal en redactionele 

elementen in deze verzen. Daarna gaan we na, welke de verbindingslijnen zijn 

tussen 10,40-42 en het geheel van de Zendingsrede. Tenslotte bespreken we 

de relatie tussen 10,40-42 en 25,31-46. 

De Zendingsrede in 10,5b-42 en de inleiding van deze redevoering in 9,36-

38 en 10,l-5a zijn "a composition....of the evangel ist".(37) Bij het scheppen 

van deze literaire eenheid heeft Matteüs traditie-materiaal benut uit He en 

Q. In Mt 9,37-10,16 betreft het materiaal uit 0 en Mc dat betrekking heeft 

op de inschakeling van de (twee en) zeventig resp. twaalf leerlingen in de · 

zending van Jezus; in Mt 10,17-42 is materiaal verwerkt dat in Mc en Lc in 

een context staat die niet of niet op de eerste plaats aan de zendingsactivi

teiten van de leerlingen gewijd is. De compositie van de Zendingsrede vertoont 

zo een zekere parallellie met die van de Eschatologische Rede: daar laat Mat

teüs zich immers aanvankelijk vooral leiden door de stof van Mc 13 (// Lc 

21), terwijl in de uitbreiding die deze redevoering te zien geeft ten opzichte 

van Mc 13 ook eschatologisch materiaal benut is uit 0 dat in Lc in een andere 

samenhang te vinden is. 

In 10,1-16 heeft Matteüs disparate gegevens uit Mc en Q samengevoegd 

tot een nieuwe eenheid.(38) De uitverkiezing en de uitzending van de Twaalf 

voltrekken zich in Mc in twee etappes: nadat in Mc 3,13-19 de formatie van 

de kring van de Twaalf verhaald is en hun namen zijn opgesomd, komen in Mc 

6,7-13 de instructies aan deze groep aan de orde. Ook in Lc is dit het geval 
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(vgl. Le 6,12-16 en 9,1-6). Bovendien treffen we in Le nog een tweede "zen-

dingsrede" aan: de instructies aan de Twaalf in Lc 9,1-6 worden gevolgd door 

die aan de (twee en) zeventig leerlingen in Lc 10,1-16. In Mt nu ontbreekt 

ter plaatse een parallel van Mc 3,13-19. Viel wordt de notitie over het bestij

gen van de berg in Mc 3,13 door flatteus benut in het kader van de inleidings

verzen van de Bergrede (Mt 5,1). Maar pas na de schets van het optreden van 

Jezus als de Messias in woord (Mt 5-7) en in daad (Mt 8-9) worden de twaalf 

met name genoemd en worden hen in onmiddellijke samenhang met hun uitverkie

zing instructies gegeven met het oog op hun optreden.(39) 

Ten aanzien van de redevoering zelf kan men instemmen met de opvatting 

van Beare, dat "Matthew conflates the Marcan charge to the twelve with the Lu-

kan charge to the seventy-t\/o". (40) Dit is het nevai in 10,9-16. Dat fît lite

rair afhankelijk is van dezelfde bron als Lc 10,2-16, blijkt verder nog uit 

de uitspraak in Mt 9,37b-38 (// Lc 10,2), die in combinatie met de aan Mc 

6,34 ontleende notitie de voorbereiding vormt op de Zendingsrede, én uit de 

overeenkomsten tussen Mt 10,40a en het slot van de rede tot de (twee en) ze

ventig leerlingen in Lc 10,16. Deze gegevens tonen aan, dat de wijze waarop 

Matteüs bij de compositie van de Zendingsrede gebruik maakt van materiaal 

uit Q, vergelijkbaar is met zijn werkwijze in de Bergrede, waar immers ook 

aan het begin en op het einde O-stof te vinden is, die in Lc de aanhef en 

het besluit vormt van de Veldrede.(41) 

Na deze opmerkingen over het gebruik van traditie-materiaal in Mt 10 

dat uit Mc en Q afkomstig is en over de zending handelt, gaan we over op de 

analyse van het vocabulaire van het slotgedeelte van de Zendingsrede. Zoals 

gezegd is 10,40a geformuleerd op basis van een 0-logion dat we aantreffen 

in Lc 10,16. Mt 10,40a en Lc 10,16 hebben het gebruik van ό + participium 

en de identificatie van Jezus met de toegesprokenen gemeen. Daar staat tegen

over, dat de gebruikte verba in de twee versies van elkaar verschillen: i.p.v. 

άχούω versus άθετεω in Lc is i η Mt sprake van δέχομαι, in de betekenis "gast

vrij opnemen" (8/2/10). Ook in Mc en Lc komt dit werkwoord voor in het kader 

van instructies aan leerlingen van Jezus (vgl. Mc 6,11 parr en Lc 10,8.10). 

Eigen aan flatteus evenwel is, dat hij het gastvrij opnenen van de Twaalf door 

middel van de in vs 40 uitgesproken tweevoudige identificatie betrekt op 

Jezus en via hem op God. Zo'n identificatie op twee niveaus is ook in Lc 10, 

16 te vinden en wel in verband met de negatieve reactie die in άθοττω tot 

uitdrukking komt. Deze negatieve mogelijkheid nu speelt in Mt hier geen rol. 

De naaste parallel van fit 10,40b is dan ook niet in Lc te vinden maar in Mc 

9,37b. De uitspraak van Mc 9,37b heeft ter plaatse in Mt (18,5) geen parallel. 
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Door deze uitspraak een plaats te geven in de Zendingsrede benadrukt Matteüs 

de relatie tussen de twaalf apostelen van Jezus en God als degene die Jezus 

gezonden heeft. Deze relatie komt ook ter sprake in 10,20 waar in het kader 

van een beschrijving van de forensische situatie waarin de leerlingen verwik

keld zullen raken, sprake ÍS van τδ πνεύμα του πατρός υμών τδ λαλούν έν ύμΐν. 

Opvallende elementen in de versie van Mt zijn in vergelijking met de versies 

van Mc 13,11 en Le 12,12 de precisering dat het de geest van de Vader betreft 

en de vervanging van de ύμευς als sprekers door de geest die in hen spreekt. 

De uitspraak van vs 40 wordt gevolgd door twee verzen waarin sprake is 

van μυσθός. Ие hebben er al op gewezen, dat μοσθός elders in Mt veelal een 

eschatologische kleur heeft. Het logion in vs 41 bestaat uit twee parallelle 

onderdelen. In vs 41a wordt aan degene die een profeet ontvangt, hetzelfde 

loon in het vooruitzicht gesteld als een profeet zelf ontvangt; vs 41b spreekt 

op dezelfde wijze over degene die een rechtvaardige gastvrij opneemt. De 

herkomst van dit vers is omstreden. Bultmann houdt rekening met de mogelijk

heid, dat vs 41 teruggaat op "ein alter jüdischer Spruch".(42) Dit vermoeden 

wordt evenwel weersproken door een aantal elementen in dit vers die wijzen 

op redactie. Afgezien van μι,σθο'ς dat in Mt wel een zekere voorkeur geniet 

(10/1/3) maar in vs 42 teruggaat op de Mc-traditie, kan gewezen worden op 

de combinatie van προφήτης en δύ^αυος die alleen in Mt voorkomt (vgl. Mt 13, 

17 diff Le 10,24; Mt 23,29 diff Le 11,47) en op λαμβάνω dat een voorkeurs

woord van Matteüs is. Ook de uitdrukking εί,ς όνομα, die we in vs 41-42 drie

maal aantreffen en een weergave is van de rabbijnse term DÜ1? (43), kan mede 

gezien het gebruik van εις τδ έμδν όνομα in Mt 18,20 een aanwijzing zijn 

voor redactie. 

De combinatie van προφήτης en δύκαυος heeft - gelet op het gebruik ervan 

elders in Mt - waarschijnlijk betrekking op godsmannen uit het 0T.(44) Door 

middel van vs 42 nu worden de twaalf leerlingen van Jezus in deze opsomming 

opgenomen.(45) Met het oog hierop verandert Matteüs het γάρ van Mc 9,41 in 

иаи. Op de hand van Matteüs wijst verder de inperking van de aan Mc ontleende 

liefdedienst door de toevoeging van het adverbum μο'νον (7/2/1) en de vervan

ging van ΰδατος door ψυχρού.(46) Tevens is in Mt de kring van mensen op wie 

dit gebaar betrekking heeft en die in Mc alle Christenen omvat, gereduceerd 

tot είς των μυκρων τούτων. 

Deze analyse voert tot de conclusie, dat het vocabulaire van het slot

gedeelte van de Zendingsrede een aantal elementen bevat die wijzen op de hand 

van Matteüs. Anders dan in Lc 10,16 is hier uitsluitend sprake van positieve 

houdingen ten opzichte van de Twaalf, wier optreden door de vermelding van 
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de identificatie op twee niveaus geplaatst wordt tegen de achtergrond van 

het laat-joodse sjaliach-idee. De vereiste positieve houdingen bestaan in 

het verrichten van liefdewerken die MatteUs ontleend heeft aan Mc 9,37.41 

en die reeds in Mc verbonden waren met het uitzicht op beloning. Matteüs heeft 

deze verwijzing naar beloning versterkt door vs 41. Dit vers stelt de in vs 

42 als ьпроС bestempelde leerlingen die een bijzondere relatie hebben met 

God, op één lijn met de godsmannen uit het ОТ. Gezien deze positie en de 

enorme consequenties die aan het verrichten van liefdewerken worden verbonden, 

is het opmerkelijk, dat het toch al eenvoudige gebaar van Mc 9,41 in Mt 10,42 

door εις, ψυχρού en μόνον tot het uiterste gereduceerd wordt. 

We vervolgen ons onderzoek met een beschouwing over de verbindingslijnen 

tussen 10,40-42 en het geheel van de Zendingsrede. Het verbum δέχομαι, dat 

zes keer voorkont in vss 40-41, treffen we ook aan in vs 14. In dit vers en 

in de contextus antecedens daarvan spelen werkwoorden die een beweging aan

geven en met een plaatsaanduiding gecombineerd zijn, een grote rol.(47) De 

Twaalf trekken van stad tot stad binnen een domein waarvan de grenzen in vss 

5-6 worden afgebakend (vgl. ook vs 23: de steden van Israël). Binnen deze geo

grafische grenzen moeten zij de nabijheid van het koninkrijk der hemelen ver

kondigen en heilbrengende activiteiten verrichten (vss 7-8). In verband met 

de taakomschrijving van de Twaalf is in Mt sprake van δωρεάν. Deze term onder

streept dat de zending het karakter heeft van een gave. Het is niet onwaar

schijnlijk, dat δωρεάν δο'τε in vs 8 samenhangt net het verbod in vss 9-10a dat 

het treffen van materiële voorzieningen uitsluit en misschien ook verstaan 

kan worden als een aansporing om niet te streven naar het verkrijgen van een 

financiële vergoeding.(48) Het gebruik van χτάομαυ in de plaats van αύρέω in 

M.c 6,8 (// Lc 9,3; vgl. βαστάζω in Le 10,4) wijst in deze richting. Verder 

valt op, dat in de opsomming in Mt behalve van χαλκός (vgl. Mc 6,8) ook spra

ke is van άργυρι,ον (vgl. Lc 9,3) en van χρυσο'ς. In ieder geval is de opsom

ming in Mt 10,9-lOa die geen uitzonderingen kent, een verscherping ten opzich

te van Mc 6,8-9 waarin het meenemen van een reisstaf en het dragen van sanda

len toegestaan wordt. De rondtrekkende leerlingen zijn zodoende voor het ver

krijgen van voedsel en onderdak geheel en al aangewezen op de hulp van ande

ren. Toch is hiermee niet alles gezegd. Het is Matteüs niet alleen te doen 

om de onderhoudsplicht ten aanzien van de leerlingen. In het geding is ook 

en tegelijk een stellingname ten opzichte van hun zending. Dit blijkt reeds 

uit het herhaalde άζυος in vss 11-13 dat in vss 37-38 terugkeert en daar 
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betrekking heeft op het relativeren van familiale betrekkingen ten gunste van 

de relatie tot Jezus en op het opnemen van het kruis. Nog duidelijker komt 

dit element in vs 14 naar voren: het niet verlenen van onderdak staat hier 

op êén lijn met het niet aanhoren van de v/oorden van de apostelen. Dat de aan

vankelijke vredesgroet (vss 12-13) kan omslaan in een oordeelsaankondiging 

(vs 15), is dan ook niet alleen het gevolg van de weigering om te voorzien 

in het levensonderhoud van de Twaalf, maar stoelt ook op de afwijzing van hun 

verkondiging. 

De verbinding van μη δε'χομαυ in vs 14 met de verwijzing naar de dag van 

het oordeel in vs 15 (vgl. Le 10,10-15) vormt de negatieve tegenpool van het 

slot van de Zendingsrede. Rademakers wijst op deze relatie in zijn studie van 

de literaire structuur van de Zendingsrede.(49) Op grond van de letterlijke 

herhaling van een aantal termen en het gebruik van aan elkaar verwante begrip

pen komt Rademakers tot de bevinding, dat de Zendingsrede die in Mt 10,l-5a 

wordt ingeleid, concentrisch van opbouw is (50): 

A Aankondiging van vrede en van oordeel over ongastvrije steden vss 5b-15 

В Vervolgingen en het komen van de Mensenzoon vss 16-23. 

С De verhouding tussen de leerling/dienaar en zijn 

meester/heer vss 24-25 

B' Een onbevreesde houding ten opzichte van de vervolgingen 

en verzekerd zijn van de zorg van de Vader vss 26-33 

A' De vrede of het zwaard en het loon voor de betoonde 

gastvrijheid vss 34-42 

A correspondeert met A' en В met B', zodat het centrum van de redevoering ge

vormd wordt door С(51) Deze indeling doet recht aan de telkens herhaalde ver

wijzingen naar het eschaton, waarmee zowel A en A' als В en B' besloten wor

den. Alleen in verband hiermee wordt in vss 15.23.42 de wending άμην (γαρ) 

λέγω ύμΰυ (zonder óxu) gebruikt. 

Zo is het duidelijk, dat niet alleen de redevoering in haar geheel maar 

ook de verschillende onderdelen daarvan besloten worden met een verwijzing 

naar het eschaton. Deze constatering bevestigt ons aanvankelijke vermoeden, 

dat het een kenmerk is van de stijl van flatteus dat hij literaire eenheden 

met dergelijke verwijzingen afsluit. Het effect hiervan in Mt 10 is, dat de 

situatie van de zending en het eschaton aan elkaar gerelateerd worden. Deze 

tendens wordt nog versterkt door andere gegevens. Zo treffen we in 9,37-38 

een logion aan uit 0 waarin driemaal sprake is van ό θερυσμός. Blijkens 13, 

30.39 (vgl. Mc 4,29) is dit een eschatologische term ter aanduiding van de 
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voleinding van de wereld. In Le vormt dit logion de openingszin van de instruc

ties aan de (twee en) zeventig leerlingen, in Mt maakt het deel uit van de 

situatie-beschrijving die aan de roeping van de Twaalf en aan de tot hen ge

richte Zendingsrede voorafgaat. Door deze uitspraak wordt de zending van de 

leerlingen geplaatst in eschatologisch perspectief. Verder kán in dit verband 

gewezen worden op de verkondiging van de leerlingen van de nabijheid van het 

koninkrijk der hemelen (10,7) en op de allusies op het oordeel in 10,28 (// 

Lc 12,5) en in 10,39 (// Lc 17,33). Deze laatste uitspraak komt ook voor in 

de traditio triplex (Mc 8,35 // Mt 16,25 // Lc 9,24) en wel in een context 

die spreekt over navolging. Tenslotte blijkt de relatie tussen zending en 

eschaton uit het feit, dat Matteüs in 10,17-22 materiaal heeft opgenomen dat 

hij net kleine wijzigingen ontleend heeft aan Mc 13,9-13. Dit gedeelte kondigt 

de gerechtelijke vervolging van de leerlingen aan en geeft hen aanwijzingen 

voor deze situatie. Het belangrijkste verschil tussen Mt 10,17-22 en Mc 13,9-

13 is dat in de Zendingsrede de notitie over de verkondiging van het evangelie 

aan alle volken (Mc 13,10) ontbreekt. Dit is verklaarbaar vanuit de oriëntatie 

in Mt 10 op Israël, zoals - behalve in vss 5-6 - blijkt uit het logion van 

10,23b dat Matteüs toevoegt aan het aan Mc ontleende materiaal en waarin het 

gaat over de zending tot de steden van Israël. 

Ook het beeld dat vs 40 geeft van de relatie tussen Jezus en de Twaalf 

staat niet los van gegevens elders in de rede. In vss 24-25 wordt de relatie 

omschreven van de leerling/dienaar tot zijn meester/heer en van de оініаноі. 

tot de οΰχοδεστίο'της. Het γύνομαι, ώς (vs 25) dat een parallellie aangeeft tus

sen Jezus en zijn (twaalf) leerlingen, wordt in de Zendingsrede op verschil

lende manieren uitgewerkt: 

- Evenals in Lc 10,1-12 speelt de plaatsaanduiding πόλυς in Mt 10 een grote 

rol.(52) Daarenboven is in 10,23 sprake van een gerichtheid op de steden 

van Israël. Welnu, het redactionele summarium in 9,35 gev/aagt van het rond

trekken van Jezus door alle steden en dorpen en na de afsluiting van de 

Zendingsrede in 11,1a is in vs 1b wederom sprake van zijn verkondiging "in 

hun steden". 

- In 10,6 wordt het zendingsterrein van de leerlingen ingeperkt tot de verlo

ren schapen van Israël; in 15,24 worden dezelfde grenzen gesteld aan de 

zending van Jezus. 

- De inhoud van de verkondiging van de leerlingen (ηγγυΜευ ή Βυσυλεύο των 

ουρανών: 10,7) is nagenoeg gelijkluidend aan die van Jezus (4,17; vgl. ook 

3,2). 

- De door de leerlingen te verrichten activiteiten (10,8) vertonen overeen-
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komsten met de in Mt 8-9 verhaalde daden van Jezus. Dit wordt bevestigd door 

de overeenkomsten tussen 10,1 en 9,35 en 4,23: θεραπεΰεον (-ων) πδσαν νόσον 

иаС πδσαν μαλαχΰαν. 

- De afwijzing van de woorden van de leerlingen heeft dezelfde consequenties 

als de weigering om zich ondanks de machtsdaden van Jezus te bekeren. Deze 

relatie blijkt uit 10,15 en 11,24 die een doublet vormen. De hier uitgespro

ken oordeelsdreiging stamt uit Q en functioneert in Lc alleen in het kader 

van de instructies aan de (twee en) zeventig leerlingen (Lc 10,12-15). Mat-

teüs herneemt deze uitspraken in 11,21-24 en betrekt ze dan door middel van 

een redactionele inleiding (vs 20) en het optreden van Jezus. 

- flatteus benadrukt, dat het lot dat de leerlingen te wachten staat, gelijk is 

aan dat van hun meester. Dit blijkt uit het gegeven, dat de termen παραδύόωμι, 

en μαστογόω die in 20,18-19 (// Mc 10,33-34) deel uitmaken van de derde 

samenvatting van het lijden van Jezus, ook in 10,17 gebruikt worden. Zo is 

er ook een parallellie tussen σταυρόω in 20,19 (diff. Mc 10,34) en het op

nemen van het kruis in 10,38. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat 10,40-42 in twee opzichten duidelijk 

met de Zendingsrede in haar geheel verbonden is. Ten eerste: verspreid over 

de totale lengte van de redevoering treffen we verwijzingen aan naar het escha-

ton. Ten tweede: de identificatie in vs 40 van Jezus met zijn leerlingen 

vormt de bekroning van de beschrijving elders in de rede van het verband tus

sen het werk van de leerlingen en dat van Jezus. 

Het onderkennen van deze verbindingslijnen is van belang voor het bepalen 

van de relatie tussen 10,40-42 en het sluitstuk van de Eschatologische Rede. 

De meeste exegeten beperken zich tot een vergelijking van 25,31-46 met 10,40-

42. Daarom vallen een aantal contactpunten tussen het sluitstuk van de Escha

tologische Rede en de Zendingsrede in haar geheel buiten hun gezichtsveld. 

Dit moge blijken uit de volgende inventarisatie (53): 

Mt 25,31-46: Mt 10,5b-42: 

1. het komen van de Mensenzoon het komen van de Mensenzoon (vs 23) 
(vs 31) 

2. de beloning (vss 34.46b) de toekomst als hoopvol perspectief; 
beloning (vss 32.41-42) 

3. ò πατηο (vs 34) Ò ιατηρ (vss 20.29.32.33) 
4. τρέφω (vs 37) τροφή' (VS 10) 
5. ιιοτύΓ,ω (VSS 35.37.42) ποτύζω (VS 42) 

6. συνάγω in de betekenis "gast- бс'хоуаь in de betekenis "gastvij op-
vrij opnemen" (vss 35.38.43) nemen" (vss 14.40-41) 

7. het geven van kleding aanwijzingen betreffende het dragen 
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(vss 36.38.43) kleding (vs 10) 

8. de identificatie van Jezus met de identificatie van Jezus met ύμεος 
CLÇ, τούτων (των αδελφών μου) (vs 40) 
ιων έλαχύστων (vss 40.45) 

9. FÏS τούτων (...) των έλαχύστων LLS των μυχρων τούτων (vs 42) 
(vss 40.45) 

10. bestraffing (vss 41.46a) de toekomst als gevaarlijk perspectief 
(vss 15.28.33). 

In de Zendingsrede concentreren deze elementen zich voornamelijk in twee 

tekstgedeelten nl. vss 10-15 en vss 40-42. Deze stukken vertonen sterke over

eenkomsten met vooral de dialooggedeelten van 25,31-46. De verbinding van het 

al dan niet verrichten van liefdewerken met loon of straf en de identificatie 

van Jezus met een groep mensen doen zich in beide gevallen voor. In de Zen

dingsrede komt eerst de negatieve nogelijkheid ter sprake in vss 14-15 waarin 

Matteüs in sterke mate literair afhankelijk is van de hem voorgegeven Q-tra-

ditie. Pas in tweede instantie komt de beloning in het vizier (vss 41-42). 

In dat onderdeel is het redactionele gehalte veel hoger. Blijkbaar ligt voor 

Matteüs hier het zwaartepunt. Dat blijkt ook uit de plaats van deze positieve 

uitspraken op het einde van de rede. In het sluitstuk van de Eschatologische 

Rede treffen we een andere volgorde aan: de rechter richt zich eerst tot 

de gezegenden en dan pas tot de vervloekten.(54) Een tweede verschil tussen 

beide teksten is, dat het lijden waaraan de leerling in Nt 10 bloot staat, 

wel raakvlakken vertoont met de noodsituaties van de έλαχύστου in 25,31-46 

maar daar geenszins mee samenvalt. Precaire materiële omstandigheden gaan 

in zijn geval immers hand in hand met gerechtelijke vervolgingen (vss 17vv), 

haat (vs 22) en levensgevaar (vss 28.38-39). Als zodanig vormt hij het object 

van gerichte vijandige acties van de kant van anderen. In 24,31vv echter 

is er geen sprake van, dat de daar opgesomde noodsituaties veroorzaakt zijn 

door vijanden. Een derde verschil tussen Mt 10 en 25,31-46 valt af te lezen 

aan het gebruik van pronomina personalia en possessiva die op de redenaar 

Jezus betrekking hebben. Deze nemen in de Zendingsrede een grote plaats in: 

εγώ (VS 16 dlff Lc 10,3); FVFxev έμοϋ (VS 18 // Mc 13,9); òbà το ό'υομά μου 

(vs 22 // Mc 13,13); de redactionele verandering van ό υίοε του άνθρωπου 

( v g l . LC 12,8) i n έγώ (VS 3 2 ) ; ό πατήρ μου (VSS 3 2 - 3 3 ) ; è\ié en μου i n VSS 

37-38 (vgl. Lc 14,26-27: gericht tot de οχλοο); ένεκεν έμοϋ (vs 39 diff Lc 

17,33); vgl. verder ook ò λε'γω ύμον (vs 27 diff Lc 12,3). Het merendeel van 

deze pronomina laat zien, dat hetgeen de leerlingen te verduren hebben, begre

pen moet worden vanuit het perspectief van hun relatie met Jezus. De identi

ficatie van Jezus met de Twaalf in vs 40 staat hier niet los van en functio-
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neert in dit geheel als een troostwoord aan hun adres. In 25,31-46 treffen 

we pronomina personalia en een pronomen possessivum 1 sg. aan in de mond van 

de Mensenzoon-rechter. Ook hier gaat het om de relatie van Jezus tot een groep 

mensen. Anders dan in 10,40 is hier geen betrekking in het geding die reeds 

bekend verondersteld mocht worden; in het kader van de motivering van het 

vonnis wordt hier juist een betrekking onthuld die tevoren verhuld was. De 

solidariteit van Jezus blijkt zich uit te strekken tot mensen van wie niet 

gezegd wordt dat hun nood in verband staat met hun inzet voor de persoon 

en de zaak van Jezus. In Mt 10 daarentegen vormt de eenheid van de leerling 

met zijn meester juist het motief om de beschreven noodsituaties onverschrok

ken tegemoet te treden. Dit bevestigt het eerder door ons inqenonen standpunt, 

dat de groep waarnee Jezus zich in 10,40 identificeert, niet dezelfde is als 

in 25,40.45. Het valt immers niet aan te nemen, dat Matteüs in de Zendingsrede 

de relatie tot Jezus naar voren brengt als een duidelijke karakteristiek van 

het optreden van de leerlingen en dat vervolgens de relatie tot dezelfde ca

tegorie in 25,31vv functioneert als een verrassend gegeven dat pas duidelijk 

wordt bij het eindoordeel. 

2.3. Het slotgedeelte van de Parabelrede (Mt 13,47-50) 

In het kader van ons onderzoek van de slotgedeelten van de hoofdredevoe

ringen in Mt stellen we nu 13,47-50 aan de orde. We beginnen met een redak

tionsgeschichtliche analyse van deze passage. Vervolgens onderzoeken we de 

verbindingslijnen tussen deze tekst en eschatologisch materiaal elders in de 

rede. We ronden deze subparagraaf af met een vergelijking van de eschatolo

gische teksten in de Parabel rede met het sluitstuk van de Eschatologische 

Rede. 

Het object van τ^λέω in de slotformule in vs 53 die de redevoering naar 

buiten toe afrondt, is niet - zoals in 7,28; 19,1 en 26,1 - τοϋε λόγους 

τούτους maar τάς παραβοΛας ταύτας. Met deze term en met πολλά cv ιιαραβολαυς 

in vs За wordt de inhoud van de redevoering aangegeven: een belangrijke plaats 

in Mt 13,1-52 wordt ingenomen door een serie van zeven parabels (55), waarvan 

er vijf worden ingeleid met de formule όμοιΐα έστυν ή βασι,λΓ^α τωυ ουρανών 

seq. dat. (vss 31.33.44.45.47) en er een begint net ώμουωθη ή βασυλεύχ των 

ουρανών seq. dat. (vs 24). Met het oog hierop schrijft Gerhardsson: "Since 

the parables have differing introductions in the synoptic gospels, it is 

worth noting that these six in Matt. XIII have similar ones".(56) In Mc en 
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Le treffen we slechts in twee gevallen een inleidingsformule aan, waarin 

sprake is van ή βααυλευ'α του θεοϋ.(57) De Parabelrede van Matteüs is dus in

houdelijk duidelijk gecentreerd rond het thema van het koninkrijk der hemelen: 

het gaat OUI τα υυστηρι,α της βασι,λει,'ας των ουρανών (VS 11). 

De Parabel rede wordt in vss 51-52 naar binnen toe afgerond met een uit

spraak die Rademakers vanwege de herhaling van het trefwoord ομοιο'ς έστυν 

beschouwt als "une huitième parabole".(58) Ook hier is sprake van ή Βασυλεόα 

τών ουρανών. Toch is dit gedeelte inhoudelijk onderscheiden van de vooraf

gaande parabels, omdat hier geen nieuw facet belicht wordt van het centrale 

thema van de redevoering, maar de houding gekarakteriseerd wordt van degene 

die door het verstaan van wat in het voorafgaande aan de orde kwam, beleerd 

is in het koninkrijk der hemelen. Vs 52 vertoont opvallende overeenkomsten 

met de slotverzen van de Bergrede (7,24-27): 

7,24: ιιας οδν δστυς àxoueu μου τοίις λόγους τούτους ... όμουωθησεταί άνδρΕ ... 

δστυς ... 

7,26 : иаС πας ό άχοΰων μου τους λόγους τούτους ... όμοι,ωθησεταί. 

άνδρϋ . .. δστι,ς . .. 

13,52: πας γραμματεύς μαθητευθεϋς τη Βασι,λεΰατών ουρανών δμοι,ός έστι-ν άνθρώπω 

. .. δστυς ... 

Op grond van deze overeenkomsten en gezien het samenvattende ταύτα πάντα in 

vs 51 waarmee vs 52 door middel van δι,ά τοΟτο verbonden is, heeft vss 51-52 

het karakter van een besluit van het tweede deel en aldus ook van de Parabel-

rede in haar geheel.(59) 

Deze kanttekeningen bij de functie van vss 51-52 maken duidelijk, dat 

het laatste gedeelte van de Parabel rede zelf gevormd wordt door de parabel 

van het visnet (vss 47-48) en de uitleg daarvan (vss 49-50). Deze tekst nu, 

die behoort tot het Sondergut van Mt, bevat een aantal termen die ook in het 

sluitstuk van de Eschatologische Rede voorkomen: 

13,47 πάς + συνάγω 25,32 

48 καθύζω 31 

49 οι αγγέλου 31 

49 άφορύζω 32 (2χ; 

49 où оииаисч. 37.46 

49 πυρ 41 

Dat deze twee passages met elkaar verwant zijn, blijkt verder uit de vermel

ding van ή β^συλτόα των ουρανών (13,47) resp. Βασυλευα (25,34) en uit het 

gegeven dat zich in beide gevallen binaire opposities voordoen: 13,48: τα 

χαλά versus τα . . . οαπρά; 13,49: οι. πονηρού versus οι. δύχαυοι; 25,32-33:
 Τ
ά 
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πρόβατα versus οι. ÊpupoL (τα έρόφυα); 25,34.41: oil ευλογημένου versus 

κατηραμένου. 

Daarnaast kan gewezen v/orden op twee verschillen tussen beide teksten. Het 

gebruik van πάντα τα έθνη in 25,32 onderstreept, dat het oordeel een univer

sele reikwijdte heeft en betrekking heeft op alle mensen. 'Ex παντός γένους 

in 13,47 daarentegen vestigt de aandacht tevens op het heterogene karakter 

van wat door het sleepnet uit de zee verzameld wordt. Nog opmerkelijker is, 

dat in het slot van de Parabelrede de engelen de scheiding voltrekken, terwijl 

in het sluitstuk van de Eschatologische Rede de Mensenzoon optreedt als het 

subject van deze handeling. Deze gegevens doen de vraag rijzen, of en in hoe

verre flatteus die in belangrijke mate de schepper is van 25,31-46, ook de au

teur is van de parabel van het visnet en de uitleg daarvan. 

De parabel van het visnet. 

De inleidingsformule van de parabel van het visnet bevat een tweetal ele

menten die wijzen op redactie, πάλι,ν (17/28/4) is door Matteüs vijf keer ont

leend aan de Mc-Vorlage.(60) Hij gebruikt deze term als een bindwoord dat aan 

het begin van een zin staat en - vaak letterlijk - elementen uit de contextus 

antecedens herneemt. Dit is ook hier het geval. De inleidingsformule van de 

parabel van het visnet en die van de parabel van de kostbare parel vormen de 

voortzetting van het όμοέα έστυν ή βασι,λεύα των ουρανών seq. dat., waarmee 

de parabel van de schat op de akker begint. Door middel van het redactionele 

πάλυν worden deze parabels tot een eenheid gegroepeerd. Vervolgens, in tien 

inleidingsformules van parabels is sprake van het koninkrijk der hemelen.(61) 

Mede gezien het reeds gesignaleerde gegeven dat het koninkrijk van God zich 

in dergelijke formules in Mc en in Lc slechts op beperkte schaal voordoet, 

kunnen we hier spreken van een voorkeur van Matteüs. 

De parabel zelf bevat drie hapax legomena fl.T. (σαγήνη, άναβυβάζω, αγγος), 

waaraan met het oog op de vraag naar de verhouding tussen traditie-materiaal 

en redactionele elementen geen conclusies te verbinden zijn. Hetzelfde geldt 

voor de combinatie van het pronomen relativum (nl. ην) met οτε, die in Mt 

alleen hier voorkomt. Ten aanzien van de rest van het vocabulaire van de pa

rabel kan het volgende v/orden opgemerkt: 

- Βάλλω (34/18/18) is een voorkeurswoord van Matteüs. De betekenis van het 

in vs 47 gebruikte βάλλω εΰς (16/9/9), dat we in Mt nog twee keer aantref

fen in combinatie met (την) θάλασσαν (nl. in 4,18 en 17,27), is duidelijk 

onderscheiden van βάλλω εξω in vs 48. Op dit laatste wordt in de uitleg 
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van de parabel teruggegrepen in vs 50 waar 8άλλω εός betrekking heeft op 

de eeuwige verwerping. Hiervoor legt Matteüs een duidelijke voorkeur aan 

de dag: vgl. Mt 3,10 (// Le 3,9); 5,29; 7,19; 13,42; 18,8.9 (// Mc 9,45. 

47).(62) 

- Het voorkeurswoord συνάγω is in vs 47 gecombineerd met de als object ge

bruikte genitivus partitivus έχ παντός γένους.(63) De verbinding van πας 

met συνάγω treffen we behalve in fit 2,4 ook aan in 22,10 en 25,32 waar deze 

combinatie wijst op de hand van Matteüs en waar - evenals hier in vs 48 -

sprake is van twee groepen. De term πας komt vaak voor in een oordeelscon

text. (64) Dat èx παντός γένους wijst op redactie, blijkt evenwel het dui

delijkst uit de samenhang tussen dit tekstgedeelte en ίη μέσου in vs 49 

dat evenals ανά μέσον in vs 25 de actuele verstrengeling van heterogene 

elementen tot uitdrukking brengt. 

- Πληρόω (16/2/9) heeft hier betrekking op het visnet en is qua betekenis 

duidelijk onderscheiden van het gebruik van dit woord elders in Mt, v/aar 

het twaalf keer betrekking heeft op de vervulling van de Schriften of een 

profetenwoord in het leven en lijden van Jezus en twee keer (3,15 en 23,32) 

op een van tevoren vastgestelde bestemming.(65) 

- Er is geen reden om aan te nemen, dat αϊ,γυαλο'ς dat binnen de Synoptici 

verder alleen nog te vinden is in Mt 13,2 (diff Mc 4,1), wijst op redactie. 

In beide gevallen treffen v/e de voor de hand liggende combinatie aan van 

αΰγυαλός met θάλασσα. 

- Καθύζω vnjst op het gebruik van traditie-materiaal. Immers, alleen hier 

en in 26,36 (// Mc 14,32) wordt χαθέζω in Mt niet gebruikt om iemands bij

zondere positie te belichten. 

- λυλλέγω (7/0/1) komt buiten de Parabelrede in Mt alleen nog voor in 7,16 

(// Lc6,44). Anders dan in 7,16 wordt dit verbum in Mt 13 steeds gebruikt 

in verband met een situatie waarin twee categorieën in het spel zijn. Dit 

is een lichte indicatie voor redactie. Hierbij moet nog worden aangetekend, 

dat in 13,28.29.30.40.41 de als negatief te kwalificeren groep het object 

is van dit verbum, terwijl in onze passage τα καλά als zodanig functio

neert. 

- Καλο\ (21/11/9) treffen we in Mt 13 aan in vier parabels; behalve in 13,45 

is daar steeds sprake van een tegenstelling.(66) Deze oppositie wordt in 

onze tekst verwoord met behulp van het begrippenpaar «αλός versus σα-ρός 

dat verder alleen voorkont in Lc 6,43 en Mt 12,33 (όένδρον *αλο'ν versus 

δένδρον σατρο'ν). 

Deze analyse van het vocabulaire van 13,47-48 leidt tot de conclusie, 



dat Matteüs hier een parabel benut heeft uit de hem voorgegeven traditie. 

In deze parabel lag de nadruk oorspronkelijk op de overvloedige opbrengst 

die in vaten opgeborgen wordt. Matteüs heeft dit traditie-materiaal op twee 

met elkaar samenhangende punten bewerkt: in vs 47 introduceert hij het gegeven 

van de heterogeniteit van wat door het sleepnet verzameld wordt, waarna hij 

in vs 48 het geheel afrondt net de scheiding van de opbrengst in twee groepen. 

Deze conclusie wordt versterkt door het verschijnsel, dat de adjectiva *aXós 

en σατιρός en de verba αυνάγω, συλλέγω en βάλλω elders in Mt vaak met elkaar 

gecombineerd worden. Dit is het geval in de volgende teksten: 

χαλός 

σαπρός 

συνάγω 

συλλέγω 

βάλλω 

3.10.12 

vs 10 

vs 12 

vs 10 

7,16-19 

vss 17.18.19 
vs 18 

vs 16 
vs 19 

12,33 

vs 33a 
vs 33b 

13,24-30 

vss 24.27 

vs 30 
vss 28.29.30 

Blijkens de parallellen in Lc betreft het hier een cluster van termen dat 

reeds in Q te vinden was. In vergelijking met Lc echter is in Mt het aantal 

plaatsen waar deze termen voorkomen, verdubbeld: 

Mt 3,10 (// Lc 3,9b) = Mt 7,19; 

Mt 7,18 (// Lc 6,43) = Mt 12,33; 

Mt 3,12: ...συνάζευ τον συτον αύτοϋ εις την άΐϊοθτίχην, τδ δε ... κακαχαύσευ 

(// Le 3,17) vgl. Mt 13,30: . . .иатаиоейаас ..., τον δε аСто συναγάγετε εί,ς 

την άποθηκην you. 

In het licht hiervan is het aannemelijk, dat het gebruik van dit vocabulaire 

in de parabel van het visnet wijst op de hand van Matteüs. Dat deze termen 

op de keeper beschouwd niet passen bij de beschreven situatie van de visvangst 

maar betrekking hebben op de gang van zaken in de plantenwereld, is geen ar

gument tegen deze zienswijze. Wel maakt dit verschijnsel duidelijk, dat we 

hier te naken hebben met stereotype beelden voor wat er gebeurt bij het eind

oordeel . 

De uitleg van de parabel van het visnet 

De parabel van het visnet wordt onmiddellijk gevolgd door een "uitleg" 

(vgl. δυασαφε'ω in vs 36), bestaande uit een eschatologische toepassing, die 

volgens Jeremías door Matteüs geformuleerd is. Zijn voornaamste argument is, 

dat 13,49-50 sterke overeenkomsten vertoont met de tweede fase in de uitleg 

van de parabel van het onkruid en de tarwe (13,40-43) die - evenals de eerste 
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fase (vss 37-39) - een redactioneel karakter heeft.(67) Inderdaad hebben beide 

passages een groot aantal elementen met elkaar gemeen (68): 

13,40b οϋτως εσταυ έν τΐί συντέλευα του αί,ώνος 13,49 

41 οι. αγγέλου 49 

42 паи βαλοΰσι,ν αύτους εις την иауи о του πυρο'ς 50 

έχεί εσταυ ό χλαυθμδς χαυ ό βρυγμος των οδόντων 

43 οι. δύχαι,οι. 49 

Het vocabulaire van vss 49-50 bevat verschillende indicaties voor redactie: 

- Ούτως is een voorkeurswoord van Matteüs (32/10/21). De combinatie van 

ούτως met εσταυ treffen we voornamelijk aan in eschatologisch materiaal 

(Mt 13,40.49; 24,27.37.39 vgl. Le 17,24.26). Hier staat tegenover, dat ούτως 

εσται, έν + tijdsaanduiding behalve in Mt 13,40.49 in het NT alleen nog te 

vinden is in Le 17,24.26 (Q), waar door middel van έν verwezen wordt naar 

de dag(en) van de Mensenzoon, die Matteüs door de parousie van de Mensen

zoon vervangen heeft. 

- Συντέλευα του αύωνος IS eigen aan Matteüs. 

- Άφορυ'ζω is een technische term van Matteüs waarmee hij aangeeft, dat het 

eindoordeel een scheiding teweeg brengt in twee groepen. Het scheppen van 

deze irreversibele situatie is voorbehouden aan de engelen (13,49) of aan 

de Mensenzoon (25,32) en mag pas in de toekomst worden doorgevoerd (vgl. 

de vermaning tot geduld in 13,28-30). De verbinding van άφορύζω met έχ 

με'σου duidt op een aan de scheiding voorafgaande verstrengeling, die ook 

in 13,25 (ανά μέσου) en in 25,32 (άπ' αλλήλων) ter sprake komt. 

- Πονηρός is een voorkeurswoord van MatteUs (26/2/13). Het meervoud πονηρού 

(πονηρά) komt 'in Mt vaak voor in binaire oppositie met αγαθού (αγαθά) en 

χαλού: Ht 5,45 (diff Le 6,35); 7,11 (// Le 11,13); 7,17.18 (vgl. Le 6,43: 

σαπρός Versus καλός); 12,34.35 (vgl. Le 6,45: το αγαθόν versus τδ πονηρόν); 

22,10 (in combinatie met συνάγω en πας). In 13,49 komt πονηρού voor in 

oppositie net δύχαυου. (69) Het meervoud δύχαι,οι, wordt alleen in Mt gebruikt 

ter aanduiding van de positief gekwalificeerde groep bij het eindoordeel 

en wel in 13,43.49; 25,37.46.(70) 

- Dat vs 50 wijst op de hand van Matteüs blijkt zowel uit zijn voorkeur voor 

de hier gebruikte strafterminologie (71) als uit het feit dat dit vers een 

letterlijke herhaling vormt van vs 42. Door deze herhaling, die het karakter 

heeft van een refrein, wijst de eschatologische toepassing van de parabel 

van het visnet terug naar die van de parabel van het onkruid en de tarwe. 

In vss 49-50 doen zich dus in een zodanig dichtheid elementen voor die 

wijzen op de hand van Matteüs, dat de conclusie gewettigd is, dat deze escha-
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tologische toepassing aan flatteus noet worden toegeschreven. Het slotgedeelte 

van de Parabelrede - die een centrumpositie inneemt in de vijf hoofdredevoe

ringen in Ht - bestaat uit een redactionele verwijzing naar het eindoordeel. 

We verbreden ons onderzoek nu door ook eschatologische teksten elders 

in de Parabelrede in onze beschouwingen te betrekken. In dit verband bespreken 

we eerst de parabel van het onkruid en de tarwe in 13,24-30 en de uitleg daar

van in 13,37-43 omdat tussen deze twee tekstgedeelten en de uitleg van de para

bel van het visnet duidelijke verbindingslijnen te onderkennen zijn. Daarna 

stellen we de "Doppelgleichms" in 13,44-46 aan de orde, waarmee 13,47 door 

middel van HCULV verbonden is. 

De parabel van het onkruid en de tarwe komt binnen de synoptische evan

gelies alleen in Mt voor. Toch is het m e t juist om deze passage als "Sonder

gut" te bestempelen. Er zijn immers aanwijzingen, dat deze tekst m e t ontleend 

is aan een eigen traditie van Matteüs, naar beschouwd moet worden als een re

dactionele bewerking van Mc 4,26-29. De parallellie tussen Mt 13,1-23 en Mc 

4,1-20 enerzijds en tussen Mt 13,31-32.34-35 en Mc 4,30-34 anderzijds doet 

vermoeden, dat ook Mt 13,24-30 en Mc 4,26-29 m e t los van elkaar gezien kunnen 

worden. Daar komt bij, dat de parabel van het onkruid en de tarwe verschillen

de taalelementen bevat die letterlijk overeenkomen net of sterk verwant zijn 

aan het vocabulaire van Mc 4,26-29.(72) Het belangrijkste verschil tussen bei

de teksten is, dat alleen in Mc gewezen wordt op het vanzelf groeien van het 

zaad (αυτόματη: Mc 4,28) en dat alleen in de Mt-tekst de tegenstelling tussen 

goed zaad en onkruid een rol speelt. Hieraan noet worden toegevoegd, dat deze 

tegenstelling in het verlengde ligt van het voorafgaande (13,10-17; vgl. 13, 

19.23), waar ϋμει,ς en ÉKELVOL tegenover elkaar gesteld worden als degenen die 

de verborgen aanwezigheid van het koninkrijk wel verstaan en degenen die dat 

met doen. Een volgende aanwijzing is, dat het vocabulaire van 13,24-30 ver

schillende elementen bevat die er op wijzen, dat deze parabel een redactionele 

compositie is. Όμουόω (8/1/3) komt binnen de synoptische evangelies alleen 

in Mt voor in de aor. pass.: Mt 6,8; 7,24.26; 13,24; 18,23; 22,2 en 25,1. In 

zes van deze zeven gevallen betreft het een inleidingsformule van een parabel. 

De aor. pass. van όμουόω is ook elders vaak gecombineerd met ή βασίλευα των 

ουρανών (18,23; 22,2; 25,1) en met άνθρώπω (18,23; 22,2). In de parabel zelf 

komen verschillende voorkeurswoorden van Matteüs voor: το'τε in vs 25; 

προσε'ρχομαι. en οδν 1П VS 27, ιρημύ 1П VSS 28.29; ίως, έρω (73) en συνάγα, in 

vs 30. In onze analyse van het vocabulaire van de parabel van het visnet kwam 

naar voren, dat καλός (vss 24.27) en συλλέγω (vss 28.29.30) indicaties zijn 
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voor redactie. Hetzelfde geldt voor σπέρμα dat behalve in Mc 4,31 (// Mt 13, 

32) alleen in Mt betrekking heeft op planten (13,24.27. 37.38).(74) De singu

laris αγρός geniet in Mt een voorkeur (15/2/6); έν τω άγρω αύτοο kan be

schouwd worden als de vervanging van int της γης in Mc 4,26 (vgl. Mt 13,31 

diff Mc 4,31). De pluralis οό ανθρωτ.οι, (25/4/11) en het verbum φαύνω (13/ 

2/2) hebben in Mt een hoge frequentie, οικοδεσπότης functioneert in dit 

evangelie meestal als verhaalfiguur in parabels. Ten aanzien van εχθρός 

άνθρωπος kan worden opgemerkt, dat Matteüs een voorkeur heeft voor de combi

natie van άνθρωπος met een substantivum (dat έχθρο'ς hier een substantivum 

ÍS, wordt bevestigd door VS 25): vgl. άνθρωπος φάγος иаь οόνοπο'της (Mt 11, 

19 // Le 7,34); άνθρωπος οικοδεσπότης (Mt 13,52; 20,1; 21,33); άνθρωπος 

Ρασολεύς (Mt 18,23; 22,2 diff Le 14,16); verder kan gewezen v/orden op 

άνθρωπος χωφος (Mt 9,32 V.l.) en άνθρωπος έμπορος (Mt 13,45 V.l.); ten

slotte is het opvallend, dat in Mt 27,32.57 en 9,9 άνθρωπος een surplusgegeven 

is in vergelijking met de versie van Mc. In de onderstreepte gevallen komt 

de hier onderzochte combinatie voor in een parabel. Ue besluiten deze analyse 

van het vocabulaire van 13,24-30 met de opmerking, dat προς το' + infin. in 

Mt op grotere schaal te vinden is dan in Mc en Lc. 

Op grond van deze gegevens kunnen we stellen, dat Matteüs in belangrijke 

mate verantwoordelijk is voor de redactie van de parabel van het onkruid en 

de tarwe. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze parabel gecomponeerd is op 

basis van Mc 4,26-29. In het centrum van de aandacht staat de actuele ver

strengeling van het onkruid en de tarwe. Deze situatie, die ontstaan is door 

toedoen van een vijandig iemand, kan in de periode ббг de oogst niet ongedaan 

gemaakt worden, zonder dat ernstige schade wordt toegebracht aan de tarwe. 

De parabel moet verstaan worden als een vermaning tot geduld: pas bij de oogst 

kan worden vastgesteld wat tot de ene en wat tot de andere categorie behoort 

en kan een scheiding tussen beide gewassen worden doorgevoerd. 

Deze parabel wordt na een plaatsverandering en een wisseling van het au

ditorium (13,36a) van een uitleg voorzien (13,37-43). Deze uitleg voltrekt 

zich in twee fasen: na een allegorische woorduitleg (vss 37-39) volgt een 

eschatologische toepassing (vss 40-43). Volgens Jeremías en Dupont zijn beide 

fasen in deze parabeluitleg het resultaat van redactie.(75) Niet alle tekst-

gegevens van de parabel functioneren ook in de uitleg. Zo verdwijnen de die

naren en de vermaning tot geduld in 13,37-43 uit het vizier.(76) De spanning 

tussen de parabel en de uitleg is echter niet van dien aard, dat hieraan de 

conclusie verbonden moet worden, dat deze twee tekstgedeelten niet van één 

hand kunnen zijn. 
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De allegorische woorduitleg heeft betrekking op zeven elementen uit 13, 

24-30. De eschatologische toepassing grijpt terug op het slotvers van de para

bel: 

13,30b: ...συλλέξατε πρώτου τα ζυζάνι̂ α иаО ... προς το иатаиайоаи αυτά 

13,40a: ωσιερ οδν συλλέγεται, τα ζι,ζάνυα иаС τιυρί καύεταο ... 

We hebben al opgemerkt, dat Matteüs de schildering van de voleinding van de 

wereld in vss 40-43 door de herhaling van een aantal termen relateert aan de 

uitleg van de parabel van het visnet. Behalve overeenkomsten vertonen deze 

passages ook sterke verschillen. Zo is het opmerkelijk, dat de engelen in vss 

49-50 zelfstandig opereren, terwijl zij in vss 41-42 door middel van αύτοο 

met de Mensenzoon verbonden zijn en optreden in zijn dienst. Tegenover 

έξελευσονταυ ol αγγέλου in vs 49 Staat άποστελευ ò υιός τοΰ άνθρωπου τους 

äγγέλoυc αΰτοΰ in vs 41 (vgl. 24,31). Verder is het opvallend, dat in vss 49-

50 alleen de op de scheiding van twee groepen volgende bestraffing van de 

slechten wordt uitgewerkt en dat - anders dan in vs 43 - de beloning van de 

rechtvaardigen niet afzonderlijk vermeld wordt. Tenslotte treffen we in vs 

41 έχ της βασυλεύας αύτοϋ (sci. του υΰοϋ του άνθρωπου) aan en ІП VS 43 εν 

тгі βασι-λευρ τοΰ πατρο'ς. Deze elementen hebben geen pendant in vss 49-50. Ter 

verklaring van deze verschillen kan men niet volstaan met de opmerking, dat 

de uitleg van de parabel van het visnet "lediglich eine verkürzte Wiedergabe 

von 13,40b-43 darstellt".(77) Zo'n samenvatting zou immers ook alleen de belo

ning van de rechtvaardigen kunnen bevatten of het optreden van de Mensenzoon 

en niet dat van de engelen ter sprake kunnen brengen. 

Het resultaat van de genoemde verschillen is, dat in de beschrijving van 

de συντελεέα τοΰ αύωνος in vss 49-50 de christologische oriëntatie en de ver

melding van de Vader, die in vss 40-43 een grote plaats innemen, geen rol 

spelen. Daar beide passages door Matteüs geformuleerd zijn, dringt deze stand 

van zaken tot de conclusie, dat de Mensenzoon en de Vader niet noodzakelijk 

deel uitmaken van zijn beschrijving van de voleinding van de wereld. De con

stanten liggen op een ander vlak. Ze bestaan hierin, dat de συντέλευα τοΰ 

aóövos gezien wordt als een toekomstig gebeuren, dat betrekking heeft op heel 

de mensheid (78), die gescheiden wordt in twee groepen waarvan de ene wordt 

aangeduid als ou боиаиоь. In een of andere vorm treden hierbij engelen op. 

De scheiding berust blijkens de aanduiding van de twee groepen op ethische 

gronden en wordt gevolgd door de bestraffing van de negatieve categorie. Zo 

kunnen we stellen, dat we in Mt 13 twee voorstellingen aantreffen van de 

συντέλευα τοΰ αί,ωνος die niet tot elkaar herleid mogen worden, wat wel gebeurt 

als vss 49-50 gezien worden als een samenvatting van wat eerder in de rede 
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ter sprake kwan. 

Zowel in 13,24-30.37-43 als in 13,47-50 treffen we de combinatie aan van 

een parabel met een uitleg. Binnen de Parabelrede is nog een derde parabel 

te vinden die voorzien is van een uitleg nl. in 13,3-9.18-23. De drie frag

menten waarin een parabeluitleg geboden wordt, vertonen een bepaalde samen

hang. De eschatologische toepassingen in vss 40-43 en vss 49-50 zijn gesteld 

in het futurum. De allegorische woorduitleg in vss 37-39 is gesteld in het 

praesens. Dit onderdeel is verwant met vss 18-23: hier wordt in het praesens 

een allegorische woorduitleg gegeven van de vier momenten die de parabel van 

de zaaier vertoont. Opvallend is de overeenkomst tussen оЪтоС εί,συν in vs 

38 en het viermaal herhaalde οδιος COILV in vss 19.20.22.23. Verder is het 

vermeldenswaardig, dat in de aanhef van beide teksten naar de parabel in 

kwestie verwezen wordt (ή παραβολή τοΰ στεόραντος: VS 18; η παραβολή των 

ζι,ζανι-'ων του αγρού: vs 36). Deze verwijzing is noodzakelijk, omdat de uitleg 

hier m e t onmiddellijk op de desbetreffende parabels volgt zoals in vs 49, 

maar daar door ander materiaal van gescheiden is. 

Zo blijkt, dat de uitleg van de parabel van het onkruid en de tarwe een 

tussenpositie inneemt: vss 37-39 wijzen terug naar vss 18-23 en vss 40-43 

wijzen vooruit naar vss 49-50. Binnen dit geheel treden een aantal verschui

vingen op, die als volgt beschreven kunnen worden: 

- Vss 18-23 en vss 37-43 zijn thematisch met elkaar verwant: in beide gevallen 

gaat het on wat er gebeurt met het uitgezaaide zaad. In dit opzicht verschil

len deze teksten van het slotgedeelte van de Parabelrede waar deze thematiek 

ontbreekt. 

- In vss 18-23 wordt hetgeen op vier plaatsen gezaaid is, gelijkgesteld met 

vier categoriën mensen (ο5το'ς έστυν ό ... σπαρεύς: vs 19; ό ... σπαρε^ς, 

οδτός έστυν ...: vss 20.22.23). Bovendien wordt hier - eveneens op een alle

gorische wijze - besproken wat in elk van deze vier gevallen vervolgens 

te gebeuren staat. De uitleg in vss 37-43 vertoont op dit punt een scherpe 

tweedeling: het eerste gedeelte beperkt zich tot een allegorische woorduit

leg en pas in het tweede gedeelte wordt de aandacht gevestigd op het ver

schillend lot van onkruid en tarwe. Dit laatste stuk is gesteld in het fu

turum en brengt het eindoordeel ter sprake, dat in vss 18-23 ontbreekt. In 

vss 49-50 tenslotte ontbreekt een allegorische woorduitleg en komt uitslui

tend het eindoordeel aan de orde. 

- Door de gesignaleerde verschuiving van het praesens naar het futurum ver-

glijut de aandacht geleidelijk van het heden naar de toekomst. Vanuit de ac

tuele situatie kijkt Matte'us terug op een gebeuren in het verleden (het uit-
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strooien van het zaad en het opgroeien daarvan) en biedt hij uitzicht op 

de toekonstige oogst. 

- De vier categorieën mensen die in vss 18-23 worden opgesomd, staan tamelijk 

los van elkaar. Uit de redactionele toevoeging van μη συνυέντος in vs 18 en 

van συυυεύς in vs 23 blijkt, dat de nadruk valt op de tegenstelling tussen 

twee groepen, die ook in vss 10-17 de kern vormt van het antwoord op de 

vraag van de leerlingen naar het waaron van het spreken van Jezus tot de 

όχλου in parabels.(79) In de parabel van het onkruid en de tarwe en in de 

uitleg daarvan komen eveneens twee groepen voor het voetlicht. Hier wordt 

echter beklemtoond, dat deze groepen in de actuele situatie met elkaar ver

strengeld zijn: vgl. α\)ά μέσον (vs 25), άμα (vs 29), συνουζάνεσθαυ (VS 30) 

en het gegeven dat ook de negatieve categorie tot de voleinding van de we

reld deel uitmaakt van het koninkrijk van de Mensenzoon (vs 41). In vs 47 

(έχ παντός γένους) en vs 49 (έχ μέσου) komt dit idee opnieuw naar voren. 

De tegenstelling in vss 10-28 is dus nog geen definitief gegeven, zij heeft 

een voorlopig karakter. In vss 24-30 wordt juist met nadruk naar voren ge

bracht, dat de scheiding moet worden opgeschort, omdat het verschil tussen 

onkruid en tarwe pas in de toekomst duidelijk aan het licht zal komen. 

Uit het bovenstaande besluiten we, dat vss 49-50 het eindpunt vormen van een 

aantal lijnen die in de Parabelrede aanwijsbaar zijn. 

Ue besluiten de bespreking van teksten elders in de Parabelrede net enke

le notities bij de twee parabels in 13,44-46 waarmee de parabel van het visnet 

door middel van πάλι,ν verbonden is. Deze parabels vertonen op het niveau van 

het gebruikte vocabulaire sterke overeenkomsten: ομοΰα έστί,ν ή βασιλεία των 

ουρανών... εύρων.. .ύπάγευ/άπελθων. . .TtcuXct/iiÉipancv. . .όσα Εχει, (εόχεν) xat αγο-

ράζει,/ήγο'ρασεν.. .De verwantschap tussen deze teksten blijkt verder uit het 

thema van de verborgenheid, dat in het eerste geval expliciet vermeld 

wordt (2 χ κρύπτω in vs 44) en in het tweede geval door het zoeken veronder

steld wordt. Deze thematiek is ook elders in de Paraoelrede te vinden: vgl. 

vs 11: τα μυστη'ρυα; vs 24 vv: de aanvankelijke verborgenheid van het onkruid 

onder de tarwe; vs 33: ένέχρυψεν; vs 35: κεχρυμμένα (diff MT: m i n = raad

sels; Ps LXX 77,2: προβλήματα). Het koninkrijk der hemelen komt hier dus naar 

voren als een werkelijkheid die nu nog verborgen is. In samenhang hiermee 

is er eerder in de rede op gewezen, dat het niet verstaan van deze werkelijk

heid tot de mogelijkheden behoort. Een derde overeenkomst tussen de parabels 

van vss 44-46 is tenslotte, dat hier een facet belicht wordt, dat nog niet 

eerder aan de orde kwam n K de alles overtreffende waarde van het nog verbor

gen koninkrijk der hemelen. Op grond van de plaats van deze parabels tussen 
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het eschatologisch materiaal van vss 40-43 en dat van vss 49-50 kan men zeg

gen, dat ze de houding kenschetsen die vereist is in het licht van het oor

deel, dat plaats vindt bij de συντέλευα του αιώνος. De συντέλεια του αιΐώνος 

markeert aldus het moment waarop de actuele verborgenheid van het koninkrijk 

der hemelen en de daarmee samenhangende onherkenbaarheid van de twee groepen 

tot het verleden gaan behoren.(80) 

Het laatste onderdeel van deze subparagraaf is gewijd aan een vergelij

king van het eschatologisch materiaal in de Parabelrede met het sluitstuk van 

de Eschatologische Rede. In het voorafgaande hebben we gewezen op een zestal 

constanten in de beschrijving van de συντέλευα τοϋ αύώνος in 13,40-43 en 13, 

49-50. Deze elementen treffen we ook aan in 25,31-46: ook hier heeft het eind

oordeel betrekking op heel de mensheid, die op grond van ethische criteria 

gescheiden wordt in twee groepen, waarvan de ene aangeduid wordt als oü 

ÓLMOLOL·; ook hier treffen we de term αγγέλου aan en is in verband met de be

straffing van de negatieve categorie sprake van το πυρ. 

Daarnaast bevat 25,31-46 elementen die deze passage gemeen heeft met: 

a) ofwel 13,37-43 (in dit geval gaat het voornamelijk om substantiva); 

b) ofwel 13,47-50 (in dit geval gaat het om verba). 

ad a) 

De eschatologische Mensenzoon, die in 25,31-46 de hoofdrol speelt, verschijnt 

in 13,41 op het toneel als de initiatiefnemer van het eindgebeuren. In beide 

passages functioneert de Mensenzoon ook nog op een ander niveau. Naast zijn 

toekomstige rol staan in 13,37-43 zijn optreden in het verleden als de zaaier 

van het goede zaad en zijn βασίλευα die het karakter heeft van een reeds 

vóör de συντι,λεΰα του αιώνος bestaande grootheid. Ook 25,31-46 geeft een 

tweeledigheid te zien in de wijze waarop de hoofdfiguur functioneert. Hier 

doet zich een oppositie voor tussen de beschrijving van zijn luisterrijk ko

men in de toekomst als ό βασυλευς die plaats neemt op zijn troon van heer

lijkheid, en de bespreking van zijn relatie met mensen die in het verleden in 

ontluisterde situaties verkeerd hebben. In beide gevallen ook is sprake van 

God als ó πατήρ, die vermeld wordt in verband met de beloning van de positief 

beoordeelde groep. De beloning wordt aangeduid als ή βασυλεύα. Beide teksten 

spreken van ό δί,άβολο̂ , die geassocieerd wordt met de negatief beoordeelde 

groep en in het kader van het eindgebeuren geen (actieve) rol meer speelt. 

Tenslotte kan gewezen worden op het gebruik van το'τε + futurum (13,43; 25, 

31.34.37.41.44.45) en van ωστρ ter inleiding van een vergelijking (13,40; 

25,32) en op het feit dat in beide gevallen een opsomming geboden wordt, 
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waarin in het ene geval substantiva en in het andere geval verba een dominante 

plaats innemen (13,37-39; 25,35vv). 

ad b) 

Ook 25,31-46 en 13,47-50 hebben enkele elementen met elkaar gemeen die als 

zodanig niet in 13,37-43 voorkomen. Het betreft hier drie verba nl. συνάγω 

(+ πδς), άφορύζω en χαθΰζω. Deze werkwoorden worden steeds gevolgd door pre

posities (έπό, άπό, ín, έμπροσθεν) die verschillende ruimtelijke posities 

markeren. De enige uitzondering hierop is χαθΰσαντες in 13,48 dat evenwel 

op één lijn staat met άναΒυΒάσαντες en daarom ook "op het strand" te situeren 

is. 

De genoemde constanten en de elementen sub a) en b) laten zien, dat 25, 

31-46 sterke overeenkomsten vertoont zowel met 13,37-43 als met 13,47-50. Nu 

onderscheiden 25,31-46 en 13,37-43 zich van 13,47-50 doordat in het laatste 

geval de aandacht uitsluitend gericht is op het toekomstig oordeel, terwijl 

de twee andere teksten tevens de actuele situatie van de auteur en zijn lezers 

bespreken. Hierbij valt het volgende op te merken. Opmerkelijk is vooreerst 

een verschil in compositie. De uitleg van de parabel van het onkruid en de 

tarwe bestaat achtereenvolgens uit een opsomming in het praesens en een be

schrijving van de συντέλευα той αιώνος in het futurum; de overgang tussen 

deze twee onderdelen wordt gevormd door de vergelijking van vs 40 (vs 40a: 

praesens; vs 40b: futurum). In 25,31-46 zijn de vergelijking van vss 32b-33 

en de opsomming in vss 35vv ingebed in futura-zinnen die verspreid over de 

hele passage voorkomen. Dit gegeven duidt op een verschil in perspectief. We 

wezen er reeds op, dat de uitleg van de parabel van het onkruid en de tarwe 

een opvallende plaats inneemt in het geheel van de Parabelrede, doordat in 

deze passage het perspectief van waaruit betoogd en verteld wordt, verschuift 

van het verleden (het zaaien van het zaad) en het heden (het opgroeien daar

van) naar de toekomst (de oogst). In het sluitstuk van de Eschatologische 

Rede wordt de blik in het kader van een visie op de toekomst gericht op het 

verleden, fit 13,37-43 ziet dus vooruit naar het punt van waaruit in 25,31-46 

een terugblik geboden wordt. 

Het is verder niet onwaarschijnlijk, dat het na elkaar voorkomen van uit

spraken in het praesens en in het futurum in 13,37-43 samenhangt met het feit, 

dat flatteus in с 13 het heden en de toekomst tegenover elkaar stelt en zo de 

eigenheid van deze twee fasen belicht. Dat deze tegenstelling zich voordoet 

in de Parabelrede, blijkt uit twee net elkaar samenhangende gegevens. Op de 

eerste plaats: er is een spanning tussen de actuele verborgenheid van het ko

ninkrijk der hemelen en de overwinning daarvan bij de voleinding van de 
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wereld. Op de tweede plaats: er is in het heden sprake van twee groepen die 

van elkaar verschillen vooral doordat de ene groep de geheimen van het konink

rijk der hemelen wel verstaat, terwijl de andere groep dat niet doet. Deze 

tweeledigheid is echter nog geen voldongen feit. De parabel van het onkruid 

en de tarwe tekent voorbehoud aan bij pogingen om deze tegenstelling voortij

dig door te voeren tot een scheiding. Dit laatste krijgt zijn beslag pas in 

de toekomst, die als zodanig scherp afgegrensd wordt van de actuele situatie. 

Hiermee is in overeenstemming, dat in de uitleg van deze parabel eerst in het 

praesens verschillende elementen benoemd worden en pas daarna in het futurum 

de definitieve scheiding ter sprake komt. Hier staat tegenover, dat in 25,31-

46 het (ogenschijnlijk) onderscheiden karakter van heden en toekomst juist 

gerelativeerd wordt, doordat de mensheid zich op beide momenten gesteld ziet 

tegenover de Mensenzoon. In dit opzicht biedt de toekomst niets nieuws in ver

gelijking met het verleden. Nieuw is wel, dat dan de in het verleden niet 

herkende aanwezigheid van de Mensenzoon manifest wordt. 

Met zijn waarschuwing tegen het doorvoeren van een scheiding in een te 

vroeg stadium verbindt MatteUs de oproep om de alles overtreffende waarde van 

het koninkrijk der hemelen recht te doen (vss 44-46) en zich de lering omtrent 

het koninkrijk ter harte te nemen (vs 52). Hieruit spreekt een ethische oriën

tatie die ook elders in de rede te beluisteren valt. Het verschil tussen ver

staan en niet verstaan uit Zich in καρποφορέω en αχαρπος γυνομαι. (VSS 22-23). 

Zo ook geeft χαρπδν ποι,έω in vs 26 het moment aan van de overgang van de 

aanvankelijke onherkenbaarheid naar de beginnende herkenbaarheid van de aan

wezigheid van het onkruid te midden van de tarwe. De uiteindelijke beloning 

of bestraffing berust op ethische gronden. Ook in 25,31-46 verschijnt het he

den als een ruimte voor het ontplooien van zinvolle activiteiten die leiden 

tot een irreversibele situatie in de toekomst. Er is een verschil in de moti

vering die gegeven wordt. Terwijl de ethische appèls in Mt 13 hun urgentie 

ontlenen aan het toekomstig eindoordeel, krijgen de gedragspatronen in 25,31-

46 hun gewicht door de daar uitgesproken solidarisering van de Mensenzoon met 

degenen die nu in nood verkeren. 

2.4. Het slotgedeelte van de zgn. "Gemeindeordnung" (Mt 18,23-35) 

De parabel in 18,23-35, die behoort tot het Sondergut van Mt en het slot 

vormt van de zgn. "Gemeindeordnung", is een literaire eenheid die als volgt 

is opgebouwd: na de inleiding (vs 23) volgen drie scènes (vss 24-27; vss 20-

30; vss 31-34); het geheel wordt besloten met een conclusie in vs 35. Thompson 
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adstrueert deze driedeling vanuit het verschijnsel dat hier telkens hetzelfde 

grondpatroon naar voren komt (81): elke scene bevat een beknopte situatie

schets (vss 24-25.28.31), een weergave in de directe rede van wat er gezegd 

wordt (vss 26.29.32-33) en een beschrijving van wat er in aansluiting daarop 

gebeurt (vss 27.30.34). Dezelfde indeling wordt bepleit door Berger (82), die 

de aandacht vestigt op verschillende opposities in 18,24-34. De eerste en 

de tweede scène vertonen onderling een parallellie. Dit blijkt uit de gebruik

te partikels (δέ: vss 24.48; o¡5v:vss 26.29; δέ: vss 27.30) en uit het feit, 

dat de directe rede van vs 26'bijna letterlijk herhaald wordt in vs 29. Ber

ger nu spreekt van een "parallele Disparallelität" (83) tussen deze twee 

scènes vanwege de oppositie tussen de 10.000 talenten die wel en de 100 dena-

rieën die niet kwijtgescholden worden. Deze disparallellie komt in de directe 

rede van de derde scène ter sprake en motiveert de verandering in de opstel

ling van de heer (σιλαγχνι,σθεΰς in vs 27 versus οργι,σθεύς in vs 34). Terwijl 

de eerste en de derde scène over de χύρι,ος en zijn δοϋλος handelen, gaat 

het in de tweede scène over de δούλος en zijn σύνδοΰλος. 

Matteüs heeft deze parabel een plaats gegeven op het einde van de zgn. 

"Gemeindeordnung". Door middel van een inleiding (vs 23) en een conclusie (vs 

35), die zoals nog zal blijken een redactioneel karakter hebben, is deze tekst 

verbonden net het voorafgaande (vss 21-22), waarin het gaat over het vergeven 

van zonden aan een broeder. Deze verbinding ligt voor de hand gezien het bete

kenisveld van άφο'ημυ, dat zowel van toepassing is op financiële schulden (vss 

27.32) als op zonden (vss 21.35). 

De inleiding en de conclusie bevatten enkele elementen die wijzen op de 

hand van Matteüs.(84) Door middel van оьа TOÖTO (85) legt hij een relatie 

tussen de parabel en de vraag van Petrus en het antwoord daarop in vss 21-22, 

die door Matteüs geformuleerd zijn op basis van een Q-logion waarvan de oor

spronkelijke versie vermoedelijk te vinden is in Lc 17,4 (vgl. Le 17,3 // Mt 

18,15). Op redactie wijzen OOk ομουο'ω + βασυλεόα των ουρανών (vgl. Mt 13,24; 

22,2; 25,1) en de combinatie van άνθρωπος met een substantivum, waarvoor 

Matteüs naar ons gebleken is een voorkeur heeft.(86) De aanduiding άνθρωπος 

βασι,λεύς in de inleidingsfornule van onze passage wordt in hetgeen volgt ver

vangen door ò χΰρι,ος (vss 25.27.31.32.34). Ook van een dergelijke vervanging 

zijn elders in Mt voorbeelden te vinden: 

Mt 13,27: «ύρυε; vgl. VS 24 (άνθρωπος) en VS 27 (οίχοδεσπότης) ; 

Mt 20,8 : ό κύροος του άμπελϋνος; vgl. VS 1 (άνθρωπος ούΐΌδΓσπο'της) ; 

Mt 21,29: иорое; vgl. vs 28 (άνθρωπος); 

Mt 21,40: ò κύρυος τοΰ άμπελώνος; vgl. VS 33 (άνθρωπος οί,ΜοδεσπότΓ,ς) ; 
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Mt 25,Π: xúpLt; vgl. VS 1.6 (νυμφο'ος); 

Mt 25,14-30 (passim): χόρι.ος; vgl. vs 14 (άνθρωποζ). 

Ook vs 35 bevat enkele elementen die wijzen op de hand van Matteüs nl. het 

VOOrkeursWOOrd οΰτως (32/10/21), ö τιατηρ ;ιου (16/0/4), de Combinatie van ό πα

τήρ en ό oùpdvLos die in het NT alleen zeven keer in Mt voorkomt, en het over

drachtelijke άδί,λφός (17/2/6). Ook dit vers is verbonden met vs 21: behalve 

άφύημυ en αδελφός wijst de door εκαοτοζ geaccentueerde individuele gerichtheid 

van de conditionele zin in deze richting. Thompson (87) wijst erop, dat de 

termen ò αδελφός μου/οώτοϋ en άφύημυ in vss 21b.35b een chiasme vormen, waar

door de parabel omraamd wordt. Dezelfde techniek wordt gebruikt in 18,10.14 

(VS 10: èvòg των μμχρών τούτων...το πρόσωπον τοϋ πατρός μου τοϋ έν οΰρανοΐς; 

VS 14: "μπροσθεν τοϋ πατρός υμών τοϋ έν ουρανούς... εν των μμΜρών τούτων). 

Daarom beschouwt Thompson 18,21-35 als een literaire eenheid die door Matteüs 

gecomponeerd is. 

Het is niet eenvoudig om een antwoord te geven op de vraag, of de hand 

van Matteüs ook in de parabel zelf te onderkennen is. ΕΪς των σονδοΰλων in vs 

28 en έλεε'ω in vs 33 wijzen op redactie. Immers, είς των συνδου'λων doet denken 

aan είς των μμχρών τούτων, dat Matteüs in vss 6-14 als trefwoord hanteert. 

Έλεε'ω wordt hier gebruikt in het kader van een vergelijking van het gedrag 

van de dienaar met dat van de heer (χαί σέ.,.ώς χάγώ...). In de synoptische 

evangelies treffen we έλεέω meestal aan in de vorm van een imperativus.(88) 

De enige uitzonderingen hierop in Mt zijn 5,7 en 18,33. Zowel in het makarisme 

van 5,7 als in 18,33 is het verkrijgen van barmhartigheid uiteindelijk afhan

kelijk van de vraag, of men ten opzichte van anderen barmhartig geweest is. 

Vervolgens: in deze passage treffen we vier voorkeurswoorden van Matteüs aan: 

τάλαντον (14/0/0) in VS 24; προσχυνε'ω (13/2/2) in VS 26; τότε (90/6/14) in 

vs 32; άποδύδωμυ (18/1/8) in vs 25 (2x). Bij de hoge frequentie van τάλαντον 

en άποδύδωμο moet evenwel opgemerkt worden, dat τάλαντον in het NT behalve 

hier alleen nog te vinden is in Mt 25,14-30 en άποδόδωμυ alleen al in Mt 18, 

24-34 zeven keer voorkomt. Ook voor de woordgroep όφευλ- (89) geldt, dat deze 

geen spreiding kent over het hele Mt-evangelie: meer dan de helft van het 

totale aantal gevallen komt voor in deze passage (vss 24.28(2x).30.32.34). 

Tenslotte, de parabel bevat acht termen die in Mt alleen hier voorkomen: 

τροσάγν (vs 24); μΰρμου (vs 24); t χω seq. inf. (vs 25); μανροθυμε'ω (vss 26. 

29); δάνυον (VS 27; hapax NT); ^ Суи. (vs 28); όφη,λη' (VS 32); Βασανιστής 

(vs 34; hapax NT). Dit gegeven laat op zichzelf beschouwd geen conclusie toe 

ten aanzien van de vraag die ons hier bezig houdt. 

In verband met de vraag naar de verhouding tussen traditie en redactie 
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τη 18,24-34 noeten ook eventuele contactpunten tussen deze parabel en de teks

ten elders in de evangelies onderzocht worden. De eerste en de tweede scène 

van onze passage (vss 24-30) zijn verwant met de parabel van de schuldeiser 

in het Sondergut van Lc 7,41-42. Er zijn verschillende overeenkomsten tussen 

deze twee teksten: 

Mt 18,24-30 Le 7,41-42 

1. όφευλετης, όφεύλω, όψευλόμενον χρεοφεολεταυ, όφεύλω 

2. δηνάρια δηνάρυα 

3. μη έχοντος δε αύτοο άποδοΰυαυ μη έχο'υτων αυτών άποδοϋναι, 

4. δάνευον δανειστης 

5. μύρυου ... εκατόν πενταχόσι,α ... πεντήκοντα 

6. kwijtschelden van schuld kwijtschelden van schuld 
(άφύημο) (χαρυζομαυ) 

Tot deze zes raakpunten behoren drie elementen waarvan we hebben opgenerkt, 

dat ze in Ht alleen hier voorkomen. Uit deze gegevens valt op te maken, dat 

Mt 18,24-30 en Lc 7,41-42 stoelen op gemeenschappelijk traditie-natenaal, 

waarin sprake was van: 

- het onvermogen om een financiële schuld te voldoen; 

- de kwijtschelding van het verschuldigde bedrag; 

- twee schuldenaars van wie de een een groot en de ander een klein bedrag 

verschuldigd is; 

- de denane als geldeenheid. 

Deze basisgegevens komen in Lc en Mt op verschillende mameren naar voren. 

De Lc-versie geeft één scène te zien, waarin verteld wordt over twee schulde

naars die net een en dezelfde schuldeiser geconfronteerd worden. Mt 18,24-30 

bestaat uit twee scènes: de dienaar die in de eerste scène de positie inneemt 

van schuldenaar ten opzichte van zijn heer, treedt in de tweede scène op als 

schuldeiser ten opzichte van een van zijn mededienaren. Deze twee scènes vor

men eikaars spiegelbeeld, maar dan ζδ, dat de disharmonie tot uitdrukking 

komt tussen het genadige optreden van de heer en de hardvochtige houding van 

de dienaar ten opzichte van zijn collega. Waarschijnlijk heeft Matteus de 

disparallellie tussen beide scènes verscherpt door in vs 24 te spreken van 

een fabelachtig hoog bedrag. Ook elders immers gebruikt Matteüs grote getallen 

(vgl. Ht 18,22 diff Lc 17,4) en grote geldbedragen (vgl. Mt 25,15 diff Lc 19, 

13). 

Behalve met Lc 7,41-42 vertoont Mt 18,24-34 een aantal contactpunten met 

twee passages uit de Eschatologische Rede nl. 24,45-51 en 25,14-30. De opstel

ling van de heer ten opzichte van zijn dienaar is een belangrijk gegeven in 

18,24-34; zij komt uitdrukkelijk in de eerste en de derde scène aan de orde. 
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In 24,45-51 en 25,14-30 nu treffen v/e dezelfde personnages aan: ook hier ne

men de betrekkingen tussen een heer en zijn dienaar(s) een grote plaats in. 

(90) In de parabel van de talenten speelt de heer met wie de dienaars in de 

eerste (vss 14-15) en de derde scène (vss 19-30) geconfronteerd worden, geen 

rol in de tweede scène (vss 16-18), die gewijd is aan het doen en laten van 

de dienaars. Zo ook vormt de beschrijving van de houding van de dienaar ten 

opzichte van zijn σύυόουλου in 24,45-51 het tussenspel tussen de confrontatie 

met zijn heer die daaraan voorafgaat en de confrontatie die daarop volgt. De 

drie onderhavige teksten hebben dus dezelfde opbouw. 

Het vermoeden, dat deze teksten met elkaar samenhangen, wordt verder 

gevoed door een aantal overeenkomsten op het vlak van het vocabulaire: 

10,24-34 24,45-51: 25,14-30: 

Ó XÚpLOS ό иирьос O XÚpLOg 
ό ÔOÙÀOÇ, (vgl. VS 23: ò δούλος ό οουλος/οιΐ δούλου 

οι', δοΐλοι.) 
ò δούλος εκε ίνος ò ( . . . ) δούλος έχευυος οι, δούλου έχεύνοι, (91) 
σΐινδουλος(-ου ) σΰνδουλου 
συναύρεω λόγον μετά συναι'ρεω λόγον μετά 
+ gen. + gen. 
τάλαντα τάλαντον(-α) 

δοΟλε πονηρέ πονηρέ δούλε 

εδευ tôcL 

Bij dit overzicht moet nog aangetekend worden, dat συ'νδουλος in de evange

lies alleen voorkomt in 18,24-34 en 24,45-51 en dat we ταλαντον en ουναέρεω 

λόγον μετά + gen. alleen aantreffen in 18,24-34 en 25,14-30. 

De overeenkomsten tussen deze drie teksten vertonen een zodanige dicht

heid, dat ze niet op het toeval kunnen berusten. Ze wettigen de conclusie, 

dat Matteüs verantwoordelijk is voor de betreffende termen in 18,24-34 en voor 

de relatie tussen deze parabel en 24,45-51 en 25,14-30. Uit deze relatie valt 

af te leiden, dat Matteüs in onze parabel het zwaartepunt legt op de wijze 

waarop de dienaar omgaat met zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn 

mededienaar en op de consequentie die daaraan verbonden wordt. Ook in 24,45-

51 en 25,14-30 immers valt het accent op de verantwoordelijkheid van de die-

naar(s) en op de beloning en bestraffing die daarop berusten. In 18,33 wordt 

deze verantwoordelijkheid bondig geformuleerd. Dit vers komt op rekening van 

Matteüs. Hierop wijzen drie termen nl. έ'δει, (vgl. 25,27), aJv6oiAcs (vgl. 

24,49) en έλεέω. Ook de formulering van de vergelijking van de houding van 

de dienaar met die van de heer met de woorden ¿ai er ... ώς ,ΛγΓο... wijst in 

deze richting (vgl. ώς χαέ in 6,12). Vs 34 schetst de consequentie van de 

handelwijze van de dienaar. Hierop grijpt Matteüs terug in de redactionele 
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conclusie in vs 35, die spreekt over het oordeelshandelen van de Vader. Zo 

besluit hij deze passage met een redactionele verwijzing naar het eindoordeel. 

Het perspectief van het eindoordeel komt echter niet alleen in vs 35 naar vo

ren. Door de contactpunten met Mt 24,45-51 en 25,14-30 staat 18,23-35 als ge

heel in het licht van dit gegeven.(92) De duidelijkste aanwijzing hiervoor 

is συναόρεω λόγον dat in vss 23.24 tweemaal voorkomt en het karakter heeft 

van een opschrift boven de parabel. 

Het resultaat van deze analyse van het vocabulaire van 18,23-35 kan als 

volgt worden samengevat. Matteüs heeft hier een parabel verwerkt uit de hem 

voorgegeven traditie. De eerste en de tweede scène daarvan zijn verwant met 

Lc 7,41-42. Een aantal aanwijzingen voor redactie concentreren zich in de 

derde scène. Fiedler meent, dat Matteüs deze scène zelf heeft toegevoegd met 

het oog op het appèl in vs 35.(93) Er zijn wel indicaties in deze richting, 

maar deze zijn zo klein en zo weinig talrijk, dat de tekstgegevens eerder doen 

vermoeden, dat de parabel oorspronkelijk ook reeds een derde scène omvatte, 

die als conclusie functioneerde bij de twee andere scènes. Wel is de hand van 

Matteüs duidelijk te onderkennen in vs 33. Oorspronkelijk bevatte de parabel 

(evenmin als Lc 7,41-42) een verwijzing naar het eschaton. Door de herschrij

ving van deze parabel in het licht van twee teksten uit de Eschatologische 

Rede en de redactionele conclusie kreeg het geheel een eschatologische kleur. 

(94) 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de parabel van 18,23-35 in de redactie van 

Matteüs enkele opvallende overeenkomsten vertoont met het sluitstuk van de 

Eschatologische Rede. Op de eerste plaats: έλτέω in vs 33 slaat op het kwijt

schelden van een geldelijke schuld. Zoals gezegd functioneert deze term elders 

in Mt met het oog op de leniging van een veel breder scala van menselijke 

noden. Welnu, in het sluitstuk van de Eschatologische Rede nemen juist werken 

van barmhartigheid een voorname plaats in. Ten tweede: door de verscherping 

van de tegenstelling tussen het geldbedrag in de eerste en dat in de tweede 

scène benadrukt Matteüs, dat het in vs 33 vereiste έλεεω slechts een klein 

gebaar van mededogen behelst, dat niettemin in het licht van het eindoordeel 

een enorme betekenis heeft. Ook in 25,31-46 gaat het om eenvoudige gedrags

patronen ten opzichte van anderen, die vérstrekkende gevolgen hebben. Ten 

derde: de vereiste barmhartigheid moet zich betrekken op είς των συνδουλων. 

Dit strookt niet alleen met de oriëntatie op είς των μακρών τούτων in 18, 

6-14 naar ook net de aandacht VOOr εύς τούτων των έλαχύστων in 25,40.45. 
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2.5. Het eindoordeel als conpositie-element van Matteüs 

We ronden deze paragraaf af met enkele opmerkingen over het eindoordeel 

als compositie-element van Matteüs in de vijf hoofdredevoeringen. De hoofd

redevoeringen zijn zo gecomponeerd, dat in de slotgedeelten steeds het eind

oordeel ter sprake komt. Het meest omvangrijk is het sluitstuk van de Escha

tologische Rede. Deze passage, die elders geen parallel heeft, is door Matteüs 

gecomponeerd met behulp van ethisch traditie-materiaal en traditionele apoca

lyptische voorstellingen. Ook de andere hoofdredevoeringen eindigen met pas

sages die geheel of gedeeltelijk eigen zijn aan Mt. In het voorafgaande is 

gebleken, dat in deze teksten tenminste juist de verwijzingen naar en de be

schrijvingen van het eindoordeel redactioneel zijn (7,21-23; 10,41; 13,49-50; 

18,35). Deze redactionele stof is in het kader van het grotere geheel van de 

slotgedeelten verbonden met andere redactionele elementen en met traditie

materiaal dat Matteüs ontleend heeft aan (1 (Mt 7,16.18; 10,40a), aan Mc (Mt 

10,40b.42) of aan een eigen bron (de parabels in Mt 13,47-48 en 18,24-34 die 

overigens ook weer elementen bevatten die wijzen op de hand van Matteüs). 

Kortom, de betreffende passages zijn - gezien het feit dat een aantal bouw

stenen ontleend zijn aan de voorgegeven tradities van Matteüs - geen redac

tionele scheppingen "ex nihilo"; van de andere kant draagt de constructie van 

deze tekstgedeelten onmiskenbaar het stempel van zijn redactionele activiteit. 

Het sluitstuk van de Eschatologische Rede is niet alleen het laatste 

onderdeel van alle hoofdredevoeringen in Mt, maar tevens is deze passage te 

beschouwen als het snijpunt van diverse lijnen die in de slotgedeelten van 

de andere hoofdredevoeringen te ontwaren zijn. De verschillende contactpunten 

op het niveau van het gebruikte vocabulaire wijzen reeds in deze richting. 

Dat 25,31-46 tot op zekere hoogte het karakter heeft van een eschatologisch 

compendium, blijkt echter vooral uit de volgende gegevens: 

Mt 25,31-46 

- beschrijving van de 
handelingen die bij 
het oordeel vol
trokken vrorden: 
vss 31-33.46 

- weergave in de directe 
rede van de dialoog 
tussen Jezus als rech
ter en degenen die 
geoordeeld worden: 

7,15-23 10,40-42 13,47-50 18,23-35 

vss 47-49 
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Mt 25,31-46 

vss 34-40.41-45 
- gebruik van beelden, 
ontleend aan de die
renwereld: 
vss 32-33 

- beloning: vss 34.46 
- bestraffing/veroor-

del ing: vss 41.46 
- opsomming van acti
viteiten die men al dan 
niet verricht heeft: 
vss 35-39.42-44 

- liefdewerken: 
vss 35-39.42-44 

- inperking tot één 
individu: 
vss 40.45 

- identificatie van 
Jezus met een groep 
mensen: vss 40.45 

- omgekeerd evenredige 
verhouding tussen 
loon en straf en wat 
men gedaan of nagela
ten heeft: vss 40.45 

7,15-23 

vss 22-23 

vs 15 

vs 23 

vs 22 

10,40-42 

vss 41-42 

vss 40-42 

vss 40-42 

vs 42 

vs 40 

vss 41-42 

13,47-50 

vss 47-48 
(vissen?) 

vs 50 

18,23-35 

vs 35 

vss 28.33 

vss 33-34 

Toch is 25,31-46 ook onderscheiden van wat eerder in Mt ter sprake kwam: hier 

wordt vanuit de toekomst een terugblik geboden op het verleden, terwijl in 

de andere gevallen uitzicht geboden wordt op de uiteindelijke toekomst. In 

het kader van deze terugblik wordt het verborgen gegeven geopenbaard, dat 

de Mensenzoon juist daar te vinden is, waar niemand hem aanwezig acht. 

Uit de aanduiding van 24,4b-25,46 als de Eschatologische Rede mag niet 

worden afgeleid, dat de andere hoofdredevoeringen niet in belangrijke mate 

gekenmerkt worden door beschrijvingen over de voltooiing van de geschiedenis 

van de mensen en hun wereld. Evenmin is het zo, dat alleen in de slotgedeelten 

van deze redevoeringen eschatologisch materiaal te vinden is, terwijl het 

daarbuiten ontbreekt. In deze paragraaf is reeds gebleken, dat de slotgedeel

ten verbindingslijnen vertonen met de rest van de verschillende redevoeringen 

en dat ook daarin verwijzingen naar het eschaton te vinden zijn. De volgende 

paragraaf bevat aanvullende gegevens die dit bevestigen. Hier zij reeds opge

merkt, dat Matteüs de stof die betrekking heeft op het gebeuren van de vol

einding, veelal presenteert op markante punten binnen de compositie van de 

door hem geschapen redevoeringen: 
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- De Bergrede begint met de formulering van een aantal voorwaarden die gesteld 

worden door het koninkrijk der hemelen (de makarismen in 5,3-10.11-12) en 

eindigt met algemene uitspraken over het oordeel (Mt 7,13-14.24-47), waarin 

de bespreking van de praktijk van de pseudoprofeten en het perspectief op 

de toekomstige veroordeling van deze figuren vervat zijn. 

- Zo ook komen in de zgn. Gemeindeordnung aan het begin (18,1-4) voorwaarden 

aan de orde voor het deelkrijgen aan het koninkrijk der hemelen, terwijl 

de redevoering culmineert in de veroordeling door de Vader van degene die 

zijn broeder de genade van de verqevinq onthoudt. 

- In de Zendingsrede komt het perspectief van de eschatologische toekomst in 

een sterk wisselende terminologie ter sprake als besluit van de verschil

lende onderdelen van deze rede. 

- In de Parabelrede verschuift de aandacht geleidelijk van het verleden naar 

het heden van de auteur en van daaruit naar de toekomst; de uitleg van de 

parabel van het onkruid en de tarwe markeert de overgang van het heden naar 

de toekomst, terwijl in het slotgedeelte alleen nog de toekomstige scheiding 

in het vizier is. 

Uit dit overzicht blijkt, dat deze gedeelten in sterke mate bepalend zijn voor 

de literaire structuur en de inhoud van de hoofdredevoeringen in Mt. Ook het 

feit dat zowel de Parabelrede als de Eschatologische Rede een aanzienlijke 

uitbreiding te zien geven ten aanzien van de stof van Mc en dat deze uitbrei

dingen grotendeels door de thematiek van het eindoordeel beheerst worden, 

demonstreert dat de redevoeringen vanuit de interesse van Matteüs voor het 

eschaton gestalte hebben gekregen. Hij verstaat zowel de aan de traditie ont

leende als de door hem gevormde onderdelen, die in de redevoeringen tot een 

geïntegreerd geheel zijn samengevoegd, in het licht van het beslissende ge

beuren in de toekomst. 

Paragraaf 3: Eschatologisch materiaal elders m Mt 

In de vorige paragraaf is gebleken, dat alle hoofdredevoeringen in Mt 

besloten worden net beschouwingen over het eindoordeel. De plaats van deze 

teksten in het geheel van het evangelie is het resultaat van redactie. Ook 

elders in Mt wordt het toekomstig oordeel herhaaldelijk in het vooruitzicht 

gesteld. De centrale plaats van dit thema blijkt reeds uit het feit, dat 

MPLOLS (93) een voorkeurswoord van flatteus is (12/0/4) en alleen door hem 

viermaal gebruikt wordt in de combinatie f ν I W P « χρι'σεως (10,15; 11,22.24; 

12,36) en dat de terminologie rond de definitieve beloning en bestraffing 
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in Mt sterk ontwikkeld is.(96) Buiten de slotgedeelten van de hoofdredevoe

ringen vinden we in Mt dan ook verschillende teksten, waarin het eschaton ter 

sprake kont en allusies op het oordeel te vinden zijn. In aeze pdragrddf laten 

we dit tekstmateriaal de revue passeren. 

De eerste duidelijke verwijzingen naar het eindoordeel zijn te vinden 

in de beschrijving van het optreden en de verkondiging van Johannes de Doper 

in 3,1-12. Veel in dit onderdeel is niet specifiek voor Mt. Deze passage is 

immers gecomponeerd op basis van gegevens uit Mc (vgl. Mt 3,1-6.11 met Mc 1,3-

7) en uit Q (vgl. Mt 3,7-10.12 met Le 3,7-9.17). In Me 1,6 wordt Johannes door 

de overeenkomsten in de beschrijving van zijn kleding en voedsel met het por

tret van Elia in 2 Kon 1,8 getekend als de eschatologische profeet (vgl. Mc 

9,10v). In Mt wordt Johannes in 11,14 met Elia als de profeet van de eindtijd 

geïdentificeerd (vgl. 17,12-13). Zijn verkondiging (Mt 3,2) heeft betrekking 

op de nabijheid van het koninkrijk der hemelen en niet - zoals in Mc 1,4 // 

Lc 3,3 - op een doopsel van bekering tot vergeving van zonden. Na Mt 3,2 wordt 

Johannes in 3,7-12 (en later nog in 3,14 diff Mc/Lc) opnieuw sprekend ten 

tonele gevoerd. De uitspraken in vss 7-12 zijn gericht tot "velen van de Fa

rizeeën en de Sadduceeën" (diff Lc 3,7). In dit Q-gedeelte is sprake van de 

illusie van de toegesprokenen, dat zij kunnen ontkomen aan de komende toorn. 

(73) Het kindschap van Abraham biedt in dit opzicht geen enkele garantie en 

ontslaat niet van de noodzaak van bekering en het voortbrengen van goede 

vruchten. Wie in gebreke blijft, wordt bestraft met vuur (vs 10). Evenals de 

hoofdredevoeringen van Jezus worden ook deze woorden van Johannes besloten 

met een beschrijving van het oordeel (vs 12 // Lc 3,17); door het beeld van 

de wan en de vermelding van de scheiding van tarwe en kaf komt hier een 

tweeledigheid naar voren die ontbrak in het voorafgaande, waar alleen de ne

gatieve mogelijkheid ter sprake kwam. 

Lohneyer wijst erop, dat de schets van het optreden van Johannes in 3,1-

12 sterke overeenkomsten vertoont met de wijze waarop in 4,17-5,1 het optreden 

van Jezus geschilderd wordt (98): beide verkondigen de nabijheid van het ko

ninkrijk der hemelen (3,2; 4,17); de samenvatting in 3,4-6 van het optreden 

van Johannes is vergelijkbaar met het summarium in 4,23; de woorden van Jo

hannes in 3,7-12 worden evenals de Bergrede voorafgegaan door LbÙ,\> bc. Hieraan 

kan nog het volgende worden toegevoegd (99): 

- Mt 3,7-12 is gericht tot "velen van de Farizeeën en de Saduceeën". De com

binatie van deze groeperingen is eigen aan Matteüs en komt verder nog voor 

in 16,1.6.11.12 waar zij optreden als tegenstanders van Jezus.(100) 

- Johannes richt zich tot zijn toehoorders met de aanspreking γτννηματα 
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έχι όνων (vs 7 // Le 3,7). Buiten deze passage treffen we deze toepassing 

van dierennamen op leden van het joodse volk in het NT nog slechts twee keer 

aan en wel in de mond van Jezus in Mt 12,33 (in verband met de Farizeeën) 

en in Mt 23,33 (in verband met Farizeeën en Schriftgeleerden). 

- Een doublet van Mt 3,10b is te vinden in 7,19 in de mond van Jezus. 

- In 3,15b stelt Jezus zich op één lijn net Johannes waar het gaat om het 

vervullen van alle gerechtigheid (vgl. 21,32). 

- Uit de overlevering (4,12) en de executie van Johannes (14,13;vgl. 17,12-

13) trekt Jezus conclusies met het oog op hetgeen hemzelf te wachten staat. 

Uit deze gegevens valt af te leiden, dat Matteüs het optreden van Johan

nes en dat van Jezus als een eenheid beschouwt.(101) Dit neemt niet weg dat 

Matteüs ook verschillen ziet tussen beider optreden. Johannes treedt op als 

een apocalyptische boeteprediker, die zijn eigen rol onderscheidt van die van 

de eschatologische rechter wiens spoedige komst hij in het vooruitzicht stelt 

en die zal dopen met heilige geest en vuur (3,11-12). Hierop grijpt het ge

sprek tussen Johannes en Jezus in 3,14-15 terug. De aankondiging van Johannes 

wordt hier gelogenstraft, doordat de aangekondigde figuur zich presenteert 

voor de waterdoop van Johannes en zich solidariseert met degenen die bekering 

van node hebben. Eenzelfde spanning is af te lezen in 11,2-5. Tegenover de 

vraag van Johannes naar de Komende staat het antwoord van Jezus, dat bestaat 

uit een opsomming van heilsactiviteiten die hij nu ontplooit. De verwachting 

van een strenge eindtijdelijke rechter wordt dus zowel in 3,14-15 als in 11,2-

5 ontkracht door de compassie van Jezus met mensen die zich in doodse situa

ties bevinden. In het sluitstuk van de Eschatologische Rede komt nogmaals zo'n 

accentverschuiving naar voren. Zij heeft daar nog sterker het karakter van 

een verrassing, omdat het daar de Mensenzoon-rechter zelf is die bij zijn 

komst gewaagt van zijn solidarisering met mensen in nood. 

De Bergrede bevat meerdere verwijzingen naar het eschaton en het komende 

oordeel. Deze redevoering begint met een reeks makarismen die telkens gevolgd 

worden door een motivering vanuit de eschatologische toekomst. Het merendeel 

van deze uitspraken stamt uit de aan Matteüs voorgegeven traditie: dit geldt 

niet alleen voor 5,3.4.6.11 (vgl. Le 6,20-23) maar ook voor 5,5.7-9.(102) 

Alleen het makarisme in 5,10 is door Matteüs geformuleerd: de voorzin bevat 

elementen die ontleend zijn aan vs 11 (δί,ώκω en ёигиг ) en vs 6 (бьиаьооЛпі) 

en de motivering in de nazin is gelijkluidend aan die van vs 3 (STL αυτών 

έστυν ή βασυλεόα των ουρανών). De inclusio die hierdoor ontstaat, markeert 

5,3-10 als een literaire eenheid.(103) In de paralleltekst van Lc 6,20-21 
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worden mensen zaliggesproken die (nu) in negatieve levenssituaties verkeren; 

de huidige nood uordt scherp afgegrensd van de eschatologische toekomst, 

wanneer deze deplorabele omstandigheden een einde zullen nemen. In Mt 5,3-10 

is deze tegenstelling niet te vinden: het gaat hier om een opsomming van po

sitieve levenshoudingen die voorwaarde zijn voor het deelkrijgen aan het 

eschatologisch heil.(104) De redactionele toevoegingen van τω τνεύμα-ιυ in 

vs 3 en την ουκαυοσύνην in VS 6 wijzen in deze richting en vertonen een 

ethische oriëntatie die ook in vss 5.7-9 tot uitdrukking komt. Dat deze oproep 

tot levenshoudingen die in het licht van de toekomst vereist zijn, het stellen 

van concrete daden impliceert, blijkt uit εί,ρηνοτιουου in vs 9.(103) 

Opmerkelijk is dat het begin van de Bergrede en het slot van de Eschato

logische Rede onderling een bepaalde samenhang vertonen. Immers, de eerste 

hoofdredevoering in Mt begint met een opsomming die een ethisch karakter heeft 

en voorwaarden formuleert die gesteld worden aan het deelkrijgen aan het ko

ninkrijk der hemelen (vss 3.10); op het einde van de laatste hoofdredevoering 

in Mt treffen we een ethische cataloog aan die verbonden is met het beërven 

van het koninkrijk (vs 34) en het heengaan naar het eeuwige vuur (vs 41). Mt 

5,3-10 formuleert een programma dat in de derde persoon meervoud gesteld is 

en een uitnodiging inhoudt aan iedereen; in 25,31-46 worden bij het toekomstig 

oordeel alle mensen in de tweede persoon meervoud aangesproken op hetgeen ze 

in het verleden gedaan of niet gedaan hebben. Hieruit kan men concluderen, 

dat de positieve levenshoudingen in 5,3-10 en de concrete ethische gedrags

patronen in 25,31-46 in eikaars verlengde liggen. Verder: als onze veronder

stelling juist is dat Matteüs in 5,3-10 de negatieve levenssituaties heeft 

geëlimineerd waarvan in deze makarismen blijkens Lc 6,20-23 oorspronkelijk 

sprake was, kunnen we zeggen dat hij de tegenstelling opheft die Le hier te 

zien geeft tussen heden en toekomst. In 25,31-46 nemen negatieve levenssitu

aties een grote plaats in. Ook in deze passages gaat het echter niet om een 

tegenstelling tussen de nood in het verleden en de overwinning daarvan in de 

toekomst. De opgesomde noodsituaties worden immers niet pas bij het luister

rijke komen van de Mensenzoon of door zijn toedoen overwonnen; zij kunnen 

reeds in de daaraan voorafgaande fase doorbroken worden door het stellen van 

1iefdewerken. 

In het vervolg van de Bergrede komen loon en straf herhaaldelijk ter 

sprake: μισθός (Mt 5,12 // Lc 6,23; Mt 5,46; 6,1.2.5.16); βασιλεία των 

ουρανών (5,19 (2χ).20; 7,21); γε'εννα (τοο πυρο'ς) (5,22; 5,29-30 // Mc 9,43.47 

vgl. Mt 18,8-9); άποδΰδωμι. (6,4.6.18). In een groot aantal gevallen wordt 

dit uitzicht op het eschaton verbonden met ποι,ε'ω. Dit verbum wordt op twee 
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manieren nader bepaald. "Doen" heeft vooreerst betrekking op de Wet en de 

Profeten en de afzonderlijke geboden van de Wet (5,17-19; vgl. de oppositie 

tussen het doen van de wil van de Vader in de hemel en de wetteloosheid in 

7,21.23). De inhoud van de Wet en de Profeten wordt in 7,12 als volgt samen

gevat: "Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus". 

Deze "gulden regel" komt inhoudelijk overeen met "Gij zult uw naaste liefheb

ben (als uzelf)" in 5,43; 19,19 en 22,39 (= Lev 19,18). De αγάπη wordt dus 

gepresenteerd als behorend tot het hart van de Wet (vgl. 24,12 waar de toename 

van de wetteloosheid gepaard gaat met het verkoelen van de liefde. Ten tweede, 

in het slotgedeelte van de Bergrede (7,24-27) zijn de woorden van Jezus het 

object van doen: het horen van zijn woorden moet gevolgd worden door het doen 

ervan. Deze uitspraken slaan op de redevoering als geheel, maar hebben daar

binnen - gezien het herhaalde "maar ik zeg u" in 5,22.28.32.34.39.44 - in 

het bijzonder betrekking op de zes antithesen in 5,21-48. Hierin wordt de 

δοχαυοσΰυη ontvouwd die de voorwaarde vormt voor het binnengaan in het konink

rijk der hemelen (Mt 5,20). 

Mt 5,21-48 wordt omsloten door het idee van loon en straf: in de eerste 

antithese is sprake van ή γέεννα του nupo's (5,22), in de zesde antithese 

van ò μυσθός (5,46). In de waarschuwing van 5,22 wordt verwezen naar gerech

telijke instanties: yctwa του πυρός is hier de eindterm van een opklim

mende reeks (vgl. de opeenvolging van ирьттк, υπηρέτης en φυλακή in 5,25). Het 

herstel van de broederlijke verhoudingen geniet prioriteit boven het brengen 

van een brandoffer (5,23-24), een relativering van cultische plichten die 

overeenkomt met het citaat uit Hos 6,6 in 9,13 en 12,7. In de zesde antithese 

worden het uitzicht op beloning en de oproep tot liefhebben met elkaar ver

bonden. Deze koppeling is echter alleen geldig, als de beperkingen die kleven 

aan een do-ut-des-verhouding en aan ethnische groepen, overstegen worden. De 

toegesprokenen moeten zich dan ook niet conformeren aan wat de tollenaars 

(5,46) en de heidenen (5,48) doen, naar aan hun Vader in de hemelen (5,48) 

en zijn zorg voor heel de mensheid (5,45). 

Het doen van de gerechtigheid wordt verder uitgewerkt in 6,1-4.5-6.16-13. 

Achtereenvolgens komen het geven van aalmoezen, het bidden en het vasten aan 

de orde. In elk van deze drie gevallen treffen we dezelfde tekstgegeven aan: 

... ωσ(περ) οι ύποχρυταΐ, ... όπως δοζασίίώσυν (VS 2) resp. φαυώσι,ν (VSS 

5.16) τους ανθρώπους ... άμην λίγω ύμΰν, άπΓχουαι ν ιόν μι,σΟον αύτϋν ... χαυ 

ο πατήρ σου è βλέπων ίν τω κρύπτω (VSS 4.6) resp. fv τω κρυφαύω (VS 18) 

άποδώστυ GOL. Met gedrag van de hypocrieten die hun doen nu al beloond zien 

door hun reputatie bij de mensen, staat hier tegenover een doen in het ver-
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borgene dat in de toekomst door de Vader beloond zal worden. 

Na de Bergrede volgt een cyclus van wonderverhalen, die in 9,35 besloten 

wordt met een surnmarium (vgl. 4,23) dat de activiteiten van Jezus als leraar 

(c. 5-7) en als v/onderdoener (c. 8-9) samenvat. In zijn onderzoek van de ken

merken van wonderverhalen in Mt komt Held tot de bevinding, "dass Matthäus 

seine Heilungswunder als Gespräche stilisiert hat und ihrer Form nach den 

Streit - und Schulgesprächen angeglichen hat".(106) Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is 8,5-13. Behoudens de inleiding (vs 5) en het slot (vs 13b) bestaat 

deze passage uit een gesprek van Jezus met de honderdman (vss 6-9.13a), waar

binnen enkele uitspraken van Jezus figureren aan het adres van zijn volge

lingen (vss 10-12). Twee keer komt het geloof van de centurio ter sprake (vss 

10.13a). In vs 10 staat het geloof van de honderdman in contrast met het on

geloof in Israël. Hiermee verbindt Matteüs een tekst over de eschatologische 

toekomst (vss 11-12). Dit tekstgedeelte, dat uit Q stamt, heeft in Le ter 

plaatse (7,1-10) geen parallel, maar is in dit evangelie te vinden in een 

andere context (Lc 13,22-30), die v/aarschijnlijk oorspronkelijker is dan 

de plaats van deze verzen in Mt. Een tweede verschil is, dat in Mt 8,11-12 

de tweeledigheid duidelijker geprofileerd naar voren komt dan in Lc 13,28-29. 

Met de uitspraak in vs 10 over het geloof van de honderdman verbindt flatteus 

de belofte, dat voor velen uit het oosten en het westen de messiaanse maaltijd 

toegankelijk zal zijn. Dit universalisme, deze openheid naar de wereld van 

de heidenen, gaat gepaard met het gegeven, dat in vs 12 aan de zonen van het 

koninkrijk de eeuwige verwerping in het vooruitzicht gesteld wordt. De combi

natie "de zonen van het koninkrijk" komt in het NT verder alleen nog voor in 

Mt 13,38 waar zij juist de categorie aangeeft die deelkrijgt aan het konink

rijk. Het is dan ook niet eenvoudig om te bepalen wie met "de zonen van het 

koninkrijk" bedoeld zijn. Het is mogelijk, dat deze uitdrukking in 8,12 in 

aansluiting op de geografische aanduiding in vs 10 en de figuur van Abraham 

in vs 11 betrekking heeft op het volk Israël. In dit geval is 8,11-12 verge

lijkbaar met de uitspraak in 3,9 over de ontoereikendheid van het kindschap 

van Abraham of met 21,43 waar het koninkrijk der hemelen overgaat in de handen 

van de heidenen. Omdat deze woorden echter gericht zijn tot de volgelingen 

van Jezus (vs 10), is het ook mogelijk dat niet over de uitsluiting van Is

raël gesproken wordt, maar dat "de zonen van het koninrkijk" betrekking heeft 

op leden van de christelijke gemeente. Evenmin als het kindschap van Abraham 

biedt het behoren tot deze groepering garanties met betrekking tot de escha

tologische toekomst. Van doorslaggevende betekenis is het om Jezus te geloven 
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op zijn woord (vs 8). 

Het "tweeluik" van 11,20-24 (// Lc 10,12-15) vertoont tot op zekere 

hoogte dezelfde oriëntatie als 8,10vv. Ondanks de machtsdaden van Jezus wei

geren de steden van Galilea het om zich te bekeren. Hun afwijzende houding 

wordt vergeleken met de veronderstelde positieve reactie van de niet-joodse 

steden Tyrus en Sidon en van de verdwenen stad Sodon. Deze vergelijking valt 

uit in het nadeel van de steden die nu met het optreden van Jezus geconfron

teerd worden. Sterk verwant hiermee is het "tweeluik" in 12,41-42 (// Lc 11,31-

32). De mannen van Nineve gaven gehoor aan Jona, de koningin uit het zuiden 

aan Salomo. Zij worden vergeleken met "dit geslacht", dat zich gesteld ziet 

tegenover Jezus die meer is dan Jona en meer dan Salomo, maar dat toch niet 

tot bekering kont. In beide passages wordt verwezen naar het eindoordeel, dat 

voor de steden van Galilea een catastrofaal karakter zal hebben (11,22.24) en 

de veroordeling zal inhouden van dit geslacht (12,41-42). Deze veroordeling 

wordt door de genoemde representanten van de heidenwereld uitgesproken na de 

algemene opstanding, die hier aan het oordeel voorafgaat. 

Zoals de heidenen oordelen over dit geslacht, zo oordelen in 19,28 de 

twaalf leerlingen van Jezus over Israël. Dit logion is door Matteüs toegevoegd 

aan materiaal uit Mc dat handelt over de navolging. In Lc is dit logion op 

een andere plaats eveneens verwerkt (Lc 22,29-30). In Mt vormt vs 28 samen 

met vs 29 (// Mc 10,29-30) het antwoord van Jezus op de vraag van Petrus in 

vs 27 naar de toekomstige consequenties van het volgen van Jezus. Terwijl in 

Mc behalve van een beloning in de toekomstige aeon ook sprake is van een ver

goeding in deze aeon, is in Mt het perspectief uitsluitend op de toekomst 

gericht. Evenals in 25,31-46 gaat aan het beërven van het eeuwig leven het 

oordeel vooraf. Het hier verwerkte traditie-materiaal spreekt echter niet over 

een universeel oordeel, maar over een oordeel dat zich beperkt tot Israël en 

uitgesproken wordt door de leerlingen van Jezus. In de versie van Mt wordt 

onderstreept, dat zij participeren aan de rechterlijke functie van de Mensen

zoon; het zitten van de Mensenzoon op de troon van zijn heerlijkheid staat 

op éën lijn met het zitten van de leerlingen op twaalf tronen. 

Hierop volgt in 20,1-15 een parabel die door Matteüs gepresenteerd wordt 

als een illustratie van de uitspraak over de omkering van de verhoudingen 

tussen οι, πρώτου en où έσχατου, waarmee hij deze passage omlijst (19,30; 

20,16). Ook in de parabel zelf treffen we deze termen aan (où πρώτου in vss 

8.10 en où ϊσχατου in vss 8.12.14). Door de toepassing in vs 16 in te 

leiden met οί'πως en door de parabel via γάρ in vs 1 in verband te brengen 

met 19,30 maakt Matteüs duidelijk, dat hij deze parabel betrekt op de omkering 
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van de rangorde in het eschaton. Dit gegeven speelde in de parabel oorspron

kelijk geen rol. De pointe van het verhaal was hierin gelegen, dat alle ar

beiders ongeacht hun prestatie hetzelfde loon ontvangen en dat dit geen blijk 

is van onrechtvaardigheid maar van goedheid van de kant van hun werkgever. 

Matteüs betrekt de omkering in vs 8 op 19,30 en 20,16; oorspronkelijk was deze 

omkering er op gericht, dat de eersten getuige zouden zijn van de uitbetaling 

aan de laatsten.(107) 

Ook de parabel van het bruiloftsmaal in 22,1-10.11-14 (vgl. Le 14,16-24) 

is door Matteüs betrokken op de eschatologische toekomst. In het eerste ge

deelte, waarin het werkwoord καλεω vijf keer voorkomt (vss 3.4.8.9), wordt 

verhaald, dat de geroepenen de uitnodiging niet waardig zijn, zodat hun plaats 

wordt ingenomen door anderen. Deze tegenstelling wordt gethematiseerd in vs 

14 waar geroepenen en uitverkorenen tegenover elkaar gesteld worden. De hand 

van Matteüs is duidelijk herkenbaar in vs 10: συνήγαγαν τ.άντας ..., πονηρούς 

τε nal αγαθούς (vgl. 25,32; 13,47.48; 5,45). Deze opmerking over het hetero

gene karakter van het gezelschap dat de dienaren verzamelen, wordt gevolgd 

door vss 11-13. Dit tekstgedeelte nu vertoont een zekere spanning ten opzichte 

van het voorafgaande. Dit blijkt uit het gebruik van de term δούλου in 

vss 3.4.6.8.10 en de term ÓLCIMÓVOL in vs 13. Opvallend is verder, dat de ko

ning in vss 11-13 voorwaarden stelt aan de deelname aan het bruiloftsmaal, 

terwijl daarvan in vs 9 geen sprake is. De verbinding van vss 11-13 met vss 

1-10 stamt blijkens de Lc-versie niet uit de voorgegeven traditie; zij is het 

resultaat van redactie. Het redactionele karakter van vss 11-13 wordt beves

tigd door twee gegevens: dit gedeelte bevat verschillende elementen die wijzen 

op de hand van Matteüs (108); bovendien komt hier het theologisch motief van 

de scheiding en verwerping naar voren, dat in het perspectief van Matteüs een 

grote rol speelt. 

In Mt 23 treffen we zeven keer een wee-roep aan, die gericht is tot de 

schriftgeleerden en Farizeeën. In de eerste wee-roep komt het koninkrijk der 

hemelen ter sprake (23,13 diff Lc 11,52). De schriftgeleerden en Farizeeën 

beschikken blijkbaar over de sleutels van het koninkrijk (vgl. 16,19), maar 

maken daarvan een verkeerd gebruik: ze vergrendelen de toegang en vormen zo 

een obstakel voor degenen die het koninkrijk willen binnengaan. Het koninkrijk 

der hemelen is hier dus niet louter een toekomstige grootheid, maar een wer

kelijkheid waarmee men nu reeds wordt geconfronteerd. Ook elders in Mt is dit 

soms het geval.(109) In de ogen van Matteüs is het koninkrijk vanaf de dagen 

van Johannes aanwezig als een realiteit die door geweldenaars kan worden aan

gevochten (11,12 diff Lc 16,16). Nu al doet het koninkrijk der hemelen zijn 
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invloed gelden in de uitdrijving van demonen (12,28) en in de genezing van 

zieken (10,7-8). De Parabelrede spreekt over de groeikracht van het koninkrijk 

der hemelen, dat in het verborgene aanwezig en werkzaam is (13,31-33) en een 

alles overtreffende waarde vertegenwoordigt (13,44-46). De geheimen van het 

koninkrijk zijn niet aan iedereen bekend (13,11): er begint zich nu al een 

tegenstelling af te tekenen tussen degenen die het woord van het koninkrijk 

niet verstaan (13,19) en degenen die het woord wel verstaan en dan ook vrucht 

dragen (13,23). De actualiteit van het koninkrijk is ook in het geding waar 

deze werkelijkheid gepresenteerd wordt als het object van onderricht en studie 

(13,52) en waar benadrukt wordt, dat het doen van de gerechtigheid (6,33) of 

van de wil van God (6,10) onlosmakelijk met het komen van het koninkrijk ver

bonden is. 

Dat aan het koninkrijk als actuele grootheid ethische imperatieven ver

bonden zijn, is ook in Mt 23 te beluisteren. De kritiek op de schriftgeleerden 

en Farizeeën heeft voornamelijk betrekking op hun levenswandel. Het verdient 

aanbeveling om waarde te hechten aan wat zij, gezeten op de stoel van Mozes, 

naar voren brengen, maar men moet zich niet conformeren aan hun werken (23,2-

3). Ook in 5,17-20 komt deze tegenstelling naar voren: de onvergankelijke 

waarde van de Wet staat hier tegenover de praxis van de schriftgeleerden en 

Farizeeën. In 6,1-16 vormt het doen van de gerechtigheid het tegendeel van 

de houding van de hypocrieten, die belust zijn op hun faam bij de mensen; 

aalmoezen geven, bidden en vasten horen thuis in de sfeer van het verborgene 

en zijn gericht op God, die in het verborgene ziet. De kritiek op de incon-

gruentie tussen wat de schriftgeleerden en Farizeeën zeggen en wat ze doen, 

de spanning tussen uiterlijke schijn en innerlijke motieven (23,28), hun ver

onachtzaming van de hoofdzaken van de Wet (23,23), dat alles vertoont over

eenkomsten met de beschrijving van het optreden van de pseudoprofeten. Ook 

in dit geval immers staat niet wat ze zeggen, hun belijdenis van Jezus als 

de Heer (7,22), ter discussie, maar wat ze doen. Hun daden worden gekarakte

riseerd als wetteloosheid (7,23; 24,12; vgl. 23,28). Evenals de Farizeeën en 

Sadduceeën zijn ze te vergelijken met een boom die geen goede vruchten draagt, 

omgehakt wordt en in het vuur wordt geworpen (3,8-10; 7,16-20). Er is een 

disharmonie tussen hun eigenlijke aard en de wijze waarop ze zich naar buiten 

toe manifesteren (7,15; vgl. 23,28). De schriftgeleerden en Farizeeën treden 

in het Mt-evangelie op als leidende figuren in het Jodendom, terwijl de pseu-

doprofeten beschreven worden als lieden die leidinggevende functies vervullen 

in de christelijke gemeente. Blijkbaar hebben niet alleen de schriftgeleerden 

en Farizeeën maar ook de pseudoprofeten primair "die Funktion eines Topos, 
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der im Gegenüber zur ethischen Forderung die Haltung des Unglaubens und d.h. 

der Ungesetzlichkeit repräsentiert".(110) 

De consequentie van deze houding is, dat het onmogelijk is te ontkomen 

aan het oordeel van de hel (23,33; vgl. 3,7). De Strafrede tegen de schrift

geleerden en Farizeeën wordt besloten met een aankondiging van de verlatenheid 

van de tempel. Volgens Punge handelt 23,34-24,2 over de verwoesting van de 

tempel en Jeruzalem; in de Eschatologische Rede, die geheel gewijd is aan de 

parousie, ontbreekt dit thema: "Mit 24,2 ist bei Mt das Thema Jerusalem und 

Tempelzerstörung, um das es - vorbereitet schon durch 22,7 - seit 23,37(34?) 

ging, abgeschlossen. Hit anderen Worten: Mt hat die Ankündigung der Tempel

zerstörung aus dem Zusammenhang der Endereignisse gelöst".(111) 

Onmiddellijk na de afsluiting van de Eschatologische Rede is in 26,2 

opnieuw sprake van "de Mensenzoon". Na de aankondiging van het luistervolle 

komen van de Mensenzoon en de onthulling van zijn aanwezigheid bij degenen 

die veel te lijden hebben, wordt nu in het vooruitzicht gesteld, dat de Men

senzoon wordt overgeleverd om gekruisigd te worden. Lohr vestigt er de aan

dacht op, dat in Mt afwisselend uitspraken voorkomen betreffende de "power" 

en de "humility" van de Mensenzoon.(112) Door het herhaalde άπ' ÖPTL (26, 

29.64) wordt het actuele lijden van Jezus scherp afgegrensd van zijn toe

komstige verheerlijking. Matteüs benadrukt bij monde van Judas (27,4) de on

schuld van Jezus. Terwijl de menigte op instigatie van de leiders de vrij

lating van Barabbas bepleit en vraagt om de kruisiging van Jezus, wordt Jezus 

door niet-Joden erkend als een rechtvaardige, die niets verkeerds gedaan heeft 

(27,19.23.24). Nog na zijn dood wordt hij door de hogepriesters en de Fari

zeeën aangeduid als ί-χεΖνος ό πλάνος (27,63) en wordt het geloof in zijn 

verriizenis als πλά^η bestempeld (27,64). Daar staat tegenover, dat de hon

derdman en de wachters bij het zien van de natuurverschijnselen, waarmee zijn 

dood gepaard ging, hem belijden als de zoon van God (27,51-54). Ook in het 

verhaal van het lege graf gewaagt Matteüs van een grote aardbeving (28,2). 

Blijkbaar luiden de dood en de opstanding van Jezus in zijn ogen het begin 

van de apocalyptische verschrikkingen in, die karakteristiek zijn voor het 

bestaan van de christelijke gemeente (8,24). Tegelijk echter kan de gemeente 

zich verzekerd weten van de aanwezigheid van de Verrezene tot aan de volein

ding van de wereld (28,20). Zo sluit het Mt-evangelie als geheel met een 

verwijzing naar de συντιτλιχα του αύώνος. Deze slotwoorden vormen de kroon op 

een geschrift, waarin bij herhaling uitzicht geboden wordt op het eschaton. 

(113) 

175 



We ronden deze inventarisatie en bespreking van eschatologi'ch materiaal 

buiten de slotgedeelten var de hoofdredevoeringen af met enkele conclusies. 

Ten eerste: verspreid over het hele evangelie zi in tamelijk uitvoerige noti

ties te vinden over het eschaton en/of het eindoordeel. Meestal betreft hat 

hier spreekstof die - afgezien van 3,7-12 - in de mond van Jezus ligt. Een 

aantal van deze teksten is alleen in Mt te vinden (5,3.4.6.11.21.24; 6,1-4.5-

6.16-18; 20,1-15; 22,11-13; 23,33; 28,20). Enkele verwijzingen naar de eind

tijd zijn ontleend aan de Mc-traditie. Zo is Mt 16,27-28 een redactionele 

bewerking van Mc 8,38 en 9,1; ook in 26,29.64 is Mt literair afhankelijk van 

Mc (14,25.62). Blijkens de parallellen in Lc stamen verschillende eschatolo

gische uitspraken die in deze paragraaf besproken zijn, uit Q. Dit geldt voor 

3,7-12; 5,5.7-9.45-48; 8,11-12; 11,2-5.20-24; 12,41-42; 19,28; 22,2-10. Een 

tweede conclusie is, dat de context waarin dit materiaal in Mt voorkomt, in 

een aantal gevallen duidelijk het resultaat van redactie is. Zo vormen 5,21-

24 en 5,45-48 het begin en het einde van de zes antithesen; in 8,11-12 is het 

uitzicht op het eschaton ingebed in een bestaand wonderverhaal dat ook zelf 

sterke wijzigingen heeft ondergaan en de vorm heeft gekregen van een gesprek; 

de wee-roepen in 11,20-24 die in Lc alleen deel uitmaken van een context 

waarin de zending van de leerlingen besproken wordt, zijn in Mt ook gereia-

eerd aan de zending van Jezus; 19,28 is door Matteüs gecombineerd met een 

logion uit Mc over het loon van de navolging; de parabels in 20,1-15 en 22,2-

10 functioneren door de verbinding met andere gegevens (19,30; 20,16 en 22,11-

13) als oordeelsparabel s. De wee-roepen in Mt 23 beginnen met een verwijzing 

naar het koninkrijk der hemelen als een actueel gebeuren en culmineren in de 

dreiging, dat het voor de toegesprokenen onmogelijk is om te ontkomen aan het 

Gehenna. Een derde conclusie tenslotte is, dat het vocabulaire van de hier 

besproken teksten veel elementen bevat die wijzen op de hand van Matteüs en 

dat in deze passages theologische motieven naar voren komen die karakteristiek 

voor hem zijn. In het volgende hoofdstuk proberen we mede op basis van deze 

fenomenen een beschrijving te geven van het theologisch standpunt van Matteüs. 
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HOOFDSTUK V: DE ESCHATOLOGIE VAN flATTEÜS 

In de hoofdstukken 2 en 3 van deze monografie hebben we een redaktions-

geschichtliche analyse doorgevoerd van het sluitstuk van de Eschatologische 

Rede. In hoofdstuk 4 is dit onderzoek verbreed tot eschatologische teksten 

elders in Ht. Dit vijfde en laatste hoofdstuk biedt een redaktionsgeschicht-

liche synthese: aan de hand van bouwstenen die in het voorafgaande verzameld 

zijn, komen nu inhoudelijke verbanden aan de orde die het geheel van het Mt-

evangelie viseren. Dit hoofdstuk bestaat uit drie paragrafen. In de eerste 

paragraaf beschrijven we de semantisch-inhoudelijke samenhang in het escha

tologische woordgebruik van het Mt-evangelie. De tweede paragraaf handelt 

over de relatie tussen eschatologie en universalisme, de derde over eschato

logie en ethiek. 

De onderlinge relatie van deze paragrafen behoeft enige toelichting. De 

paragrafen 2 en 3 hebben betrekking op enkele gezichtspunten die Matteus' 

eigen positie markeren in vergelijking met de tradities die hem ter beschik

king stonden. De redaktionsgeschichtliche onderzoeksmethode is in het bij

zonder gericht op zo'n reconstructie van het eigen theologische perspectief 

van de redactor: "Redaktionskritik betrachtet den Text unter dem Gesichtspunkt 

der Innovation, d.h. der Veränderung, die er gegenüber verarbeiteten Tradi

tionen wie auch gegenüber Vorgängern in der Gattung aufweist". (1) Het is 

echter duidelijk, dat de innovatie zich steeds afspeelt binnen het conventio

nele. De visie van Matteüs op het eschaton is bepaald door traditionele voor

stellingen en is in een aantal gevallen ingebed in materiaal dat hij ontleend 

heeft aan de traditie. Een beschrijving van de eschatologie van Matteüs kan 

zich dan ook m e t beperken tot redactionele elementen: dan zou alleen datgene 

ter sprake komen, waarin hij m e t tot anderen te herleiden is. In de eerste 

paragraaf proberen we zo'n reductie tot unieke aspecten in Matteüs' eschatolo

gie te voorkomen. We beschrijven hier de samenhang in het eschatologische 

woordgebruik van het Mt-evangelie zonder dat het redactionele karakter van 

een aantal van deze woorden en woordcombinaties in onze beschouwingen op de 

voorgrond staat. 

Paragraaf 1: De semanti^ch-inhoudelijke samenhang in het eschatologisch 

woordgebruik van Mt 

We openen deze paragraaf met een overzicht dat verschillende temen 
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en woordcombinaties bevat die in eschatologische passages in Mt gebruikt 

worden. We hebben het eschatologisch jargon van dit evangelie hier in vijf 

reeksen ondergebracht: 

! Reeks 

έν 

ίν 
г 
ÏV 

έν 

Α 

CrttLVfi 

nUEptf 

т? 
Ί1) 
т? 
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ααπρος 

ε ρ и φου (ερίΰυα) 
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—>—г 1 s —г — 
εL·σrpχoμaL· εις την ζωην 

ε^'ε'ρχομαυ εις την χαράν του χυρεου 

ζω'ν JbüVLOV κληρονομεω 
κλιρονομεω την βασελε^αν 

χληρονομε'ω την γην 
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1
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βάλλω ε.ε.ς γόενναν 
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έζωτερον 

χλαυθμδς xaC βρυγμδς των 

όοόντων 

"ως αοου χαταβαι'νω 

χαταχρίνω 

άπώλεLa 
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De termen die hier tot eenzelfde reeks zijn gerekend, voldoen aan een van de 

volgende criteria: de verschillende uitdrukkingen hebben dezelfde stam, ze 

kunnen beschouwd worden als eikaars synoniemen of ze behoren tot hetzelfde 

associatiecomplex. Tot reeks A rekenen we termen en v/oordcombinaties die het 

beslissende gebeuren in de toekomst aangeven, waarop de geschiedenis als ge

heel is gericht. Het merendeel van deze combinaties is als tijdsaanduiding 

geformuleerd. In teksten waarin het eschaton ter sprake komt, worden vaak twee 

groepen vermeld die bij het eindgebeuren aan het licht komen. De ene groep 

wordt in positieve bewoordingen beschreven (reeks B), de andere groep wordt 

als negatief gequalificeerd (reeks C). Tot de adjectiva en substantiva die 

we in deze reeksen een plaats hebben gegeven, behoren veel begrippen die met 

elkaar samenhangen doordat ze onderling een oppositie vertonen. Deze zijn in 

het overzicht onderstreept. Reeks В als geheel is bovendien oppositioneel ten 

opzichte van reeks C: het gaat hier om twee elkaar uitsluitende mogelijkheden, 

terwijl een derde mogelijkheid ontbreekt. De vermelding van de twee groepen 

gaat vaak gepaard met een beschrijving van hun uiteindelijke bestemming. Dan 

gaan termen die het eschatologische heil of de definitieve beloning aangeven 

(reeks D), veelal samen met termen die op het eschatologische onheil of de de

finitieve bestraffing betrekking hebben (reeks E). Ook hier zijn binaire op

posities onderstreept, terwijl D en E als geheel weer twee mogelijkheden ver-

tegenwoordiaen die elkaar uitsluiten. 

Het overzicht stelt in het licht, dat de terminologie die op het eindge

beuren betrekking heeft, in Mt een grote verscheidenheid vertoont. (2) Een 

aantal van deze combinaties treffen we binnen het NT alleen in Mt aan: HCWL-

Xeuo των ουρανών(34x); εν ήμερα κρίσεως (4χ; vgl. 2 Petr 2,9; 3,7; Арос 14,7); 

εκβάλλω ζίς το σκότος τδ εζώτρρον (3χ); γεεννα του πυρός (2χ); χάμι,νος του 

πυρός (2х); εν тс βασυλει'φ τοΓ) πατρός (2χ); απέρχομαι, εις ζωην αΐ,ώνι,ον (lx); 

χληρονομέω την γην (lx); κρΰσι,ς της γέεννας (lx); κόλασες αύωνοος (lx). Ook 

zijn enkele termen binnen de evangelies alleen in Mt te vinden: συντελειία 

(τοΏ) αΰώνος (5x; vgl. Hebr 9,26); παρουσία (4х); το πΐίρ τδ αόώνμον (2χ). 

Opvallend is verder de veelheid aan uitdrukkingen die tot de reeksen D en E 

behoren. Deze veelheid vertoont een zekere eenheid, doordat in het merendeel 

van de genoemde uitdrukkingen de termen βασολεία of ζωιί versus γέεννα of 

πυρ een rol spelen. 

Het is interessant om na te gaan, op welke plaatsen in het flt-evangelie 

een cluster te vinden is van woorden of uitdrukkingen uit minstens twee 

verschillende reeksen. (3) Dergelijke clusters treffen we aan in de volgende 

teksten: 
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3 ,7 - l ¿ 

5,17-20 

5,43-48 

7,13-14 

7,15-23 

7,24-27 

8,11-12 

11,20-24 

12,33-37 

12,41-42 

13,40-43 

13,49-50 

18,8-9 

19,28-29 

22,2-13 
23,13.15 

24,45-51 

25,1-12 

25,14-30 

25,31-46 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

χ 

Meer dan de helft van deze twintig passages maakt deel uit van een van de 

hoofdredevoeringen. Vooral de Bergrede, de Parabelrede en de Eschatologische 

Rede zijn sterk vertegenwoordigd. Het meest opvallend is evenwel, dat in 

zestien gevallen een verbinding voorkomt van termen uit de reeksen В en 

С en/of uit de reeksen D en E. Slechts in enkele passages wordt alleen de 

negatieve (3,7-12; 11,20-24; 12,41-42) of alleen de positieve mogelijkheid 

(19,28-29) vermeld. (4) 

De tweeledigheid neemt in eschatologische teksten in Ut dus een grote 

plaats in. Reeds eerder hebben we er op gewezen, dat Matteüs zich door de 

nadruk op dit gegeven onderscheidt van de hem voorgegeven tradities. Hij 

stelt het eindgebeuren vaak voor als een scheiding. Deze scheiding kan door 

verschillende figuren worden uitgevoerd: in 13,41-42 spelen de engelen een 

actieve rol in opdracht van de Mensenzoon (vgl. 24,31); in 13,49-50 treden 

de engelen op als handelend subject, terwijl de Mensenzoon niet genoemd 

wordt; in 25,31-46 vormen de engelen het decorum van de Mensenzoon, die 
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zelf de oordeelshandelinq uitvoert (vgl. 16.27 en 7,22-23); in 19,28 tenslotte 

functioneren de Twaalf samen met de Mensenzoon als rechters over Israël. 

In sommine teksten heeft de eindti.ideli.ike scheidinq het karakter van een 

rechtszitting: vgl. χοι-'νω (19,28); άηοδυδωμυ (16,27); θρόνος δόζης (19,28; 

25,31). Deze rechtszitting staat in Mt nergens los van de Hensenzoon. Dat 

de Mensenzoon de functie vervult van rechter, kan worden beschouwd als een 

innovatie ten opzichte van de traditie. 

Dat Matteüs aan het thema van de twee groepen die in de toekomst aan 

het licht komen en dan een verschillende bestemming tegemoet gaan, zo'n 

grote plaats qeeft, hangt samen met zijn visie op de periode die aan het 

einde voorafgaat. Het is een kenmerk van deze fase, dat men dan nog geen 

scherpe grenzen kan trekken tussen verschillende groepen, maar dat aan 

elkaar tegengestelde of zelfs vijandige elementen een onontwarbare eenheid 

vormen. Vooral in de Parabelrede komt naar voren, dat het koninkrijk van 

de Mensenzoon begrepen moet worden als het samengaan van twee groeperingen 

die in ethisch opzicht verschillend te waarderen zijn. Deze redevoering 

bevat een cluster van termen die op de verstrengeling van beide groepen 

betrekking hebben: ανά μέσον (13,25); άμα αΰτοΐς (13,29); άμφο'ιερα (13,30); 

εκ παντός γένους (13,47). Deze situatie kan pas bij het eindoordeel overwon
1
-

nen worden. Dit gebeuren wordt beschreven met de volgende termen: άφορύζω 

(13,49; 25,32); άπ' άλλη'λων (25,32); си με'σου (13,49); συλλέγω (13,28.29.30. 

41.48) dat betrekking heeft op de toekomstige afbakening van een van beide 

groepen. Gezien deze gegevens kunnen we stellen, dat Matteüs in zijn be

schrijvingen van het eschaton het alternatief in het vooruitzicht stelt 

van de huidige verhoudingen. Door het eindoordeel te schetsen als een gebeuren 

dat bestaat in een definitieve scheiding der geesten, benadrukt hij het 

voorlopige karakter van de thans bestaande verhoudingen. 

Bij het eindoordeel wordt manifest wie tot de rechtvaardigen behoren 

en wie daar niet toe gerekend kunnen worden. In de periode ббг het einde 

is het verschil tussen beide groepen niet zo duidelijk aan te geven, dat 

ze nu al van elkaar kunnen worden afgegrensd. Wel is het duidelijk, dat 

dat verschil gelegen is op het terrein van het handelen. Het is opmerkelijk, 

dat zowel het juiste handelen als het tegendeel daarvan door Matteüs gerela

teerd worden aan het domein van het verborgene. Dit kan als volgt verhelderd 

worden: 

- We signaliseerden reeds, dat de beschrijvingen van het optreden van de 

pseudoprofeten overeenkomsten vertonen met de wijze waarop de joodse leiders 

worden afgeschilderd. Tot het semantisch veld dat we aantreffen in teksten 
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over de pseudofiguren, behoren de volgende elementen: πλανάω: 18,12.13; 

24,4.5.11.24; άνομώ: 7,23; 13,41; 24,12; εσωθεν: 7,15; 5ρπας:7,15; πολλού: 

7,22; 24,5.10.11.12; σχανδαλύζω, σχάνδαλον: 13,41; 18,6.7.8.9; 24,10. Veel 

van deze termen komen ook voor in passages die handelen over Joodse leiders: 

πλανάω: 22,29; πλάνη, πλάνος: 27,63.64; άνομύα: 23,28; έξωθεν versus "σωθεν: 

23,25.27.28; αρπάγη: 23,25. In beide gevallen wordt kritiek geleverd op de 

tegenstelling tussen de wijze waarop deze lieden zich naar buiten toe mani

festeren en hun ware aard die ze verborgen weten te houden. Er is een dis

harmonie tussen wat ze zeggen en wat ze doen. 

- Behalve waarschuwingen voor de verborgen aanwezigheid en werkzaamheid van 

pseudofiguren in de gemeente treffen we in Mt ook bij herhaling een ver

binding aan van de orthopraxie en de sfeer van het verborgene. Het konink

rijk der hemelen is niet een voor iedereen zichtbaar verschijnsel, maar een 

realiteit die in het verborgene werkzaam is (vgl. μυστήρια τηε βασι,λεύχς 

των ουρανών: 13,11; κρύπτω: 13,35.44). Als zodanig is het konkrijk slechts 

voor de goede verstaander toegankelijk. Het verdient aanbeveling om have 

en goed prijs te geven en aan het koninkrijk de hoogste prioriteit toe te 

kennen (13,44-46). Ook uit 6,1-18 spreekt deze oriëntatie op het verborgene: 

de Vader is degene die in het verborgene ziet en de gerechtigheid zal ver

gelden die niet op het oog der mensen is gericht (vgl. εν τφ χρυπτφ / ири-

φαύίιΐ: 6,4.6.18). In het verlengde van deze ethische appèls ligt de onthul

ling in het sluitstuk van de Eschatologische Reue, dat Jezus op een niet 

herkende wijze aanwezig is waar mensen in nood verkeren. 

De actuele onherkenbaarheid van de verschillende groepen hangt dus samen met 

het gegeven, dat het goede en het kwade zich afspelen in de sfeer van het 

verborgene. De verborgenheid van de negatieve categorie is het gevolg van 

het feit, dat men zijn ware aard weet te verbergen. Deze houding wordt als 

leugenachtig gekarakteriseerd (vgl. ψευδό-). Ook het ethisch juiste gedrag 

vertoont een relatie met het verborgene, omdat dat de sfeer is waarin het 

koninkrijk gestalte krijgt en waarin de confrontatie met de Vader en Jezus 

zich afspeelt. In tegenstelling tot de aanduiding "leugenachtig" zou men 

hier kunnen spreken van "geheim". 

De geschetste coëxistentie van constructieve en destructieve krachten 

en de spanningen die daarvan het gevolg zijn, vormen in het bijzonder een 

bedreiging voor de kwetsbare leden van de gemeenschap. Het misleidend optreden 

van de pseudoprofeten maakt op grote schaal slachtoffers: velen komen tot ge

loofsafval, de onderlinge liefde verkoelt. De ontwrichting van de onderlinge 

verhoudingen leidt tot een steeds verder gaande verslechtering van de situa-
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tie van de "klein(st)en". Met deze term duidt Matteüs een wisselende groep 

mensen aan binnen en buiten de gemeente, die in een negatieve levenssituatie 

verkeren en aangewezen zijn op de hulp van anderen. Aan het verrichten van 

de liefdewerken kent hij in het licht van het eindoordeel een grotere bete

kenis toe dan aan de belijdenis van Jezus als de Heer. De liefdewerken worden 

in 25,40.45 door de Mensenzoon op zichzelf betrokken, terwijl het beroep op de 

naam van Jezus (7.22·, vgl. 24,5) feitelijk kan functioneren als een versluie

ring van een wetteloze levenswandel. In 7,23 vestigt Matteüs de aandacht op de 

mogelijkheid, dat Jezus afwezig is waar men hem aanwezig acht, terwijl in 

25,40.45 blijkt dat hij aanwezig is waar hij m e t wordt verwacht. 

Hiermee hangt samen, dat op de christelijke gemeente hetzelfde voorbehoud 

van toepassing is dat vanuit het perspectief op het eindoordeel kan worden 

aangetekend bij het Jodendom als godsdienstige gemeenschap· het behoren tot 

de kinderen van Abraham of tot de christelijke gemeente biedt op zichzelf be

schouwd geen enkele garantie voor het definitieve heil. Aan de Farizeeën en 

Sadduceeën die geen vruchten van bekering voortbrengen (3,7-12, 23,13.33), 

wordt de toekomst gepresenteerd als een gevaarlijk perspectief. De tollenaars 

en zondaars die geloof schonken aan de verkondiging van Johannes, zullen 

eerder dan de Farizeeën in aanmerking komen om het koninkrijk der hemelen 

binnen te gaan (21,31-32). Zo ook valt de kring van de geroepenen ( Лгтоь, 

vgl. Γχχλησι'α in 16,18 en 18,17) m e t samen met die van de uitverkorenen 

(22,14). De mogelijkheid bestaat dat de heidenen deel krijgen aan het defini

tieve heil, terwijl de volgelingen van Jezus (8,12) of de Joden die nu met 

Jezus geconfronteerd worden (11,20-24, 12,40-41; vgl. 21,43), daarvan uitge

sloten worden. Noch de joodse geloofsgemeenschap noch de christelijke gemeente 

mogen dus geïdentificeerd worden met de eindtijdelijke gemeenschap van de 

uitverkorenen. De scheidslijn die in de toekomst zichtbaar zal worden, door

kruist alle bestaande (godsdienstige) groeperingen. In het licht van het 

eindoordeel hebben ethnische of godsdienstige verschillen een relatief karakter 

en zijn ethische criteria van beslissende betekenis. 

Paragraaf 2: Eschatologie on universalisme 

Een van de resultaten van onze analyse van de slotgedeelten van de vijf 

hoofdredevoeringen en van eschatologisch materiaal elders in Mt is, dat het 

eindoordeel in de visie van Matteüs een universele reikwijdte heeft en dat 

hij het komen van de Mensenzoon ziet als een universeel gebeuren. Ons is 
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gebleken, dat πάντα TU έθνη in 25,32 de geëvangeliseerde mensheid aanduidt 

en dat εις τοΰτων των έλαχύστων in 25,40.45 iedereen kan zijn die in nood ver

keert. De parousie van de Mensenzoon is overal zichtbaar (24,27) en gaat ge

paard met kosmische fenomenen (24,29). Het oordeel omvat ook de heidenen 

(11,20-24; 12,41-42). Ieder individu (16,27: εχαοτος; 7,21.24.26: πάς) ziet 

zich gesteld voor de vraag of zijn daden overeenstemmen met de wil van de 

Vader of de woorden van Jezus. Ook een aantal ruimtelijke categorieën brengen 

deze universele gerichtheid tot uitdrukking: in 24,31 (vgl. Mc 13,27) worden 

de uitverkorenen verzameld "uit de vier windstreken, van het ene uiterste 

der hemelen tot het andere"; de deelnemers aan de messiaanse maaltijd zijn 

afkomstig uit het oosten en het westen (8,11); de afzondering van de negatieve 

categorie uit het koninkrijk van de Mensenzoon (13,41), dat samenvalt met 

de kosmos (13,38), en de scheiding van de slechten uit het midden der recht

vaardigen (13,49) markeren het keerpunt ten opzichte van de daaraan vooraf

gaande verstrengeling van beide groepen (vgl. 13,25; 5,45; 22,10). 

Het universalisme dat kenmerkend is voor veel eschatologische uitspraken 

van flatteus, is geen geïsoleerd fenomeen, maar maakt deel uit van een lijn 

die het Mt-evangelie als geheel overkoepelt. Het beginpunt van deze lijn 

wordt niet gevormd door de schepping (19,4) en het begin of de grondlegging 

van de wereld (24,21; 25,34; 13,35 v.l.).(5) Matteüs opent zijn evangelie 

met de inordening van Jezus in de op elkaar volgende generaties van het volk 

Israël (1,2-16) en hij besluit het met de vermelding van de voleinding van 

de wereld (28,20). Blijkbaar functioneert Abraham in zijn ontwerp als de 

terminus a quo en de voleinding van de wereld als de terminus ad quem. (6) 

Het beginpunt wordt gevormd door de stamvader van het volk Israël,het eindpunt 

door alle volken, die in de opvatting van Matteüs met de verkondiging van 

het evangelie geconfronteerd zullen worden, voordat het einde komt (vgl. 

24,14). In het begin van het Mt-evangelie wordt Jezus gepresenteerd als de 

zoon van David, de zoon van Abraham (1,1), die als zoon van God (2,15; 3,17; 

4,3.6) de geschiedenis van Israël vervult; op het einde komt hij naar voren 

als degene aan wie alle volmacht in de hemel en op aarde gegeven is (28,18); 

vgl. 11,27). De aandacht is dus aanvankelijk uitsluitend gericht op Israël, 

terwijl op het einde van het evangelie alle volken in het vizier zijn. Er 

is geen sprake van een abrupte overgang, maar van een geleidelijke verbreding 

van het blikveld. De hier aangegeven beweging wordt gedragen door een groot 

aantal teksten. Hieraan wijden we nu een inventariserende bespreking. 

De verhouding tussen Jezus en Israël komt duidelijk ter sprake in 1,2-16 
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en 4,1-11. Mt 1,2-16 somt in drie etappes (vss 2-6a; vss бЬ-П; vss 12-16; 

vgl. de driedeling in vs 17) de voorouders op van Jezus. Blijkens vs 1 wil 

Matteüs met deze genealogie aantonen, dat Jezus de zoon is van David, de zoon 

van Abraham. Het sleutelwoord in 4,1-11 is "de zoon van God". Reeds in het 

voorafgaande is Jezus in het als godswoord gequalificeerd citaat uit Hos 11,1 

in 2,15 bestempeld als "mijn zoon"; dit is herhaald door de stem uit de 

hemelen in 3,17. In het ОТ functioneert "zoon van God" vaak als een aanduiding 

van het volk Israël (7); herhaaldelijk is er daar ook sprake van dat het volk 

-evenals Abraham (Gen 22) en Job: twee klassieke voorbeelden- door God op zijn 

trouw wordt beproefd. Blijkbaar gaat het in 4,1-11 om een vergelijking van de 

stellingname van Jezus ten opzichte van de beproevingen van de duivel met de 

reactie van Israël op de beproevingen van Godswege. Dat dit zo is, wordt be

vestigd door het feit dat de ruggegraat van deze Q-tekst gevormd wordt door 

drie citaten uit Deut (vss 4.7.10) en dat vss 1-2 een groot aantal elementen 

bevatten die corresponderen met Deut 8,l-3a. (8) De vergelijking valt uit 

in het voordeel van Jezus, die anders dan Israël de beproevingen doorstaat 

en zo naar voren komt als de vervuiler van de geschiedenis van zijn volk. 

De visie van Matteüs op de verhouding tussen Jezus en het ОТ ligt in 

het verlengde hiervan. Blijkens 5,17 moet het optreden van Jezus begrepen 

worden als de vervulling van de Wet en de Profeten. Dit idee loopt als een 

rode draad door het Mt-evangelie. De term πληρο'ω treffen we buiten 5,17 

voornamelijk aan in de zgn. "Reflexionszitate", die herkenbaar zijn aan 

de volgende fenomenen: 

- de inleidingsformules van deze citaten bevatten een aantal tamelijk stereo

type elementen (9) ; 

- deze formules zijn waarschijnlijk redactioneel en geven de reflectie weer 

van de schrijver op de relatie tussen een bepaald facet van het optreden 

van Jezus en het ОТ; 

- meestal worden deze formules gevolgd door een concrete schrifttekst (10), 

die dichter staat bij de MT dan bij de LXX. 

In het kader van deze paragraaf zijn vooral de redactionele inleidingsformules 

interessant. Ze bestempelen een bepaald facet van het optreden van Jezus als 

de vervulling van iets wat gezegd is door een (vaak met name genoemde) profeet 

of de profeten. De citaten die daarop volgen, zijn meestal ontleend aan de 

О'зппк ON'aj.Een uitzondering hierop is 13,35 waar in de inleidinqsformule 

sprake is van το ρηΰΓ-ν bi,à τοϋ προφήτου λέγοντος, terwijl het daarop volgende 
citaat ontleend is aan de Geschriften (Ps 78,2). Men zou hier kunnen spreken 

van een inconqruentie die er op wijst, dat de vermelding van de profeet (de 
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profeten) een vast bestanddeel is van de formules waarmee Matteus deze 

citaten inleidt. Het is echter ook moqelijk, dat deze qualificatie van een 

psalmtekst als een profetenwoord aangeeft, dat ook de Geschriften voor Matteus 

een profetische functie hebben. Hetzelfde geldt voor de Wet, waaraan in 11,13 

een profetisch karakter wordt toegekend. Zo blijkt dat Matteus het optreden 

van Jezus beschouwt als de vervulling van het ОТ, dat als geheel een profe

tische functie heeft. 

Tegen deze achtergrond is het met vreemd, dat de zending van Jezus in 

de visie van Matteus in eerste instantie gericht is op de verloren schapen 

van het huis Israel (15,24). De naam "Jezus" geeft programmatisch aan, dat 

hij zijn volk zal redden van hun zonden (1,21; vql. PsLXX 129,8) Evenals 

David (vgl. 2 Sam 5,2 en 1 Krön 11,2) is hij de herder van Israel (Mt 2,6), 

de koning der Joden (Mt 2,2). Hij richt zich in het bijzonder op de kwetsbare 

figuren binnen de joodse volks- en geloofsgemeenschap: de menigten die be

schreven worden als voortgejaagd en afgemat, als schapen zonder herder (9,36); 

de onnondigen (11,25) en allen die vermoeid en belast zijn (11,28); de zieken 

(14,14). In sommige gevallen betreft het groeperingen die gelijk gesteld 

werden net de heidenen: hij vestigt zich in Nazareth (2,23) en later in 

Kapharnaüm (4,13) in Galilea, dat bekend staat als Γαλααόα των έθυών (4,15); 

door zijn tafel geneenschap met tollenaars en zondaars (9,10-11, 11,19) 

associeert hij zich met mensen die - zoals blijkt uit de parallellie tussen 

5,46 en 5,47 en uit 18,17 - op één lijn gesteld werden met de heidenen.(11) 

Van een verbreding van het perspectief naar met-Joden is vooral sprake 

in een context, waarin de aanvankelijke gerichtheid van Jezus op Israel ge

frustreerd wordt door de afwijzing die hij ondervindt van de kant van de 

leiders van het volk en die tenslotte zal leiden tot zijn dood. Duidelijke 

voorbeelden hiervan zijn te vinden in die teksten, waarin Matteus met zijn 

voorkeurswoord άναχωρέω (10/1/0)een plaatsverandering van Jezus beschrijft 

(2,14.22; 4,12, 12,15, 14,13; 15,21). Dat Jezus uitwijkt is het gevolg van 

het gevaar dat hem of Johannes de Doper bedreigt van de kant van komnq 

Herodes (2,14), Archelaus (2,22), de tetrarch Herodes (14,13) of de Farizeeën 

(12,15). Deze plaatsveranderingen brengen hen buiten Israel (2,14), in Galilea 

(2,22; 4,15) en in de streek van Tyrus en Sidon (15,21), waar hij geconfron

teerd wordt net het geloof van de Kananese vrouw (15,22-28). 

Ook elders in Mt staan de heidenen vaak in een gunstig daglicht De 

heidenen hebben hun hoop op Jezus gevestigd (12,21). De aanduiding van Jezus 

als "de komnq van de Joden" (2,2, 27,11.29.37) en als "rechtvaardige" (27,19. 

24 v.l.) kont alleen voor in de mond van met-Joden. Het contrast tussen de 
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positieve houding van de magiërs en de negatieve houding van Herodes en 

heel Jeruzalem naakt het perspectief duidelijk, van waaruit Matteüs zijn 

evangelie schrijft. Zo is er ook een schrille tegenstelling tussen het geloof 

van de centurio en het ongeloof van Israël (8,10). De openheid naar de wereld 

van de heidenen in 11,20-24 en 12,41-42 is de keerzijde van de kritiek aan 

het adres van joodse steden en van de Farizeeën. Terwijl heel het volk op 

instigatie van de hogepriesters en de oudsten tegen Jezus en vóór Barabbas 

kiest (27,15-26) en de Joden, misleid door hun leiders, de verrijzenis van 

Jezus loochenen (28,11-15), stemmen de centurio en de wachters net hun er

kenning van Jezus als de zoon van God (27,54) in met de belijdenis van de 

leerlingen (14,33). 

De geleidelijke verbreding van het perspectief van Israël naar alle 

volken tekent zich ook af waar de zending van de leerlingen ter sprake komt. 

In 10,5b-6 is het zendingsterrein van de leerlingen beperkt tot de verloren 

schapen van het huis Israël; het is hen verboden om zich naar de heidenen 

te begeven. In 28,19 krijgen de elf leerlingen de opdracht om hun missionaire 

activiteiten te richten op alle volken: van ruimtelijke beperkingen is daar 

geen sprake meer. Zo ook kent Matteüs aan de verkondiging van τοϋτο τδ ròay-
yéXLov της βασολεύας door Jezus en zijn leerlingen een steeds grotere extensie 

toe: na Galilea (4,23) komen alle joodse steden en dorpen (9,35; vgl. 10,23) 

en tenslotte heel de bewoonde wereld (24,14; vgl. 26,13) in het vizier. 

(12) 

Uit de bovenstaande inventarisatie blijkt, dat het thema van de zending 

in Mt een grote plaats inneemt. De wereldwijde verkondiging van het evangelie 

is een van de taken waarvoor Matteüs de christelijke gemeente gesteld ziet. 

Zijn schets van de geleidelijke verbreding van het perspectief moet misschien 

begrepen worden als een pleidooi voor het scheppen van een nieuwe situatie 

of als een verantwoording voor het feit dat zo'n situatie inmiddels ontstaan 

is. Het nieuwe van deze situatie is dan hierin gelegen, dat de aandacht 

niet langer beperkt blijft tot het volk Israël, maar dat de leerlingen van 

Jezus hun verkondiging van het evangelie uitbreiden tot alle mensen. De 

schildering van het eindoordeel als een universeel gebeuren is het uitvloeisel 

van een zo begrepen zendingsopdracht. Dat de zending gerelateerd wordt aan 

de verwachting van het einde, blijkt uit de verwijzingen naar het eschaton 

in de Zendingsrede en uit de vermelding van de zendingsopdracht van de 

gemeente in de Eschatologische Rede. De gerichtheid op de toekomst impliceert 

blijkbaar een gerichtheid op heel de bewoonde wereld. De verwachting van 
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het einde nobiliseert de gemeente tot het relativeren van bestaande grenzen 

tussen Israël en de heidenen en tussen de gemeente en degenen die daar buiten 

staan. Allen zijn geroepen om zich de lering ter harte te nemen die in het 

Mt-evangelie geboden wordt (28,20). 

Paragraaf 3: Eschatologie en ethiek 

Het dualisme tussen deze en de komende aeon is een van de kenmerken 

van het geschiedenisverstaan van de apocalyptische literatuur. (13) De ge

schiedenis verschijnt hier als een in zichzelf besloten en overzichtelijk 

geheel, dat zich uitstrekt van de schepping tot aan het eschaton. Het einde 

van de geschiedenis biedt geen vervolg op de actuele gebeurtenissen. Er 

is een absolute discontinuïteit tussen de huidige rampspoed en de toekomstige 

doorbraak van het heil. De geschiedenis is een onheilsgeschiedenis; pas 

na de abrupte beëindiging daarvan worden de heilsgoederen toegankelijk die 

achter de schermen van het wereldtoneel gereed liggen. Deze "Entv/ertung 

der Geschichte zum blossen Durchgang" noopt tot volledige passiviteit van 

de kant van de mens. (14) 

Ook Matteüs spreekt van "deze en de komende aeon" (12,32). Hij laat 

er geen twijfel aan bestaan, dat het eindgebeuren een toekomstig karakter 

heeft en niet herleid kan worden tot de geschiedenis. Dit blijkt uit het 

gebruik in eschatologische passages van werkwoorden in het futurum en uit 

het feit dat verschillende termen die op het eschaton betrekking hebben, 

geformuleerd zijn als tijdsaanduidingen. Ook de tegenstelling in 13,24-30 

tussen de situatie waarin het gewas te velde staat en de situatie van de 

oogst en de scherpe cesuur tussen 24,28 en 24,29 geven de eigenstandigheid 

aan van de tijd vóór het einde. Een scheiding in twee groepen mag nu nog 

niet beproefd worden. De definitieve beloning en bestraffing zullen pas 

in de toekomst een feit worden. Dat de volgelingen van Jezus al in deze 

aeon beloond worden (Mc 10,30), valt buiten het perspectief van Matteüs 

(19,29; vgl. 10,10b diff Lc 10,7). 

Toch kan Matteüs niet beschouvjd worden als een apocalypticus (15), 

die het komen van het heil en de bevrijding van de mensheid onttrekt aan 

de geschiedenis en zo bijdraagt aan de "Entgeschichtlichung der Eschatologie". 

(16) De eigenstandigheid van de tijd vóór het einde wordt door Matteüs niet 

zo ver doorgevoerd, dat hij vervalt in het dualisme van de apocalyptiek 

tussen de actuele onheilsgeschiedenis en de doorbraak van het heil in de 
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nabije toekomst. Van een exclusieve binding van de overwinning van de huidige 

nood aan de toekomst is bij hem geen sprake. De eschatologische bevrijding 

krijgt ook in het heden reeds gestalte, fien zou hier kunnen spreken van 

een eschatologisering van de geschiedenis. 

Een gegeven dat duidelijk in die richting v/ijst, vormt de wijze waarop 

het koninkrijk der hemelen geschilderd wordt. In een aantal gevallen functio

neert deze term als de aanduiding van het toekomstige heil. (17) Hoewel 

het koninkrijk der hemelen pas in de toekomst manifest zal worden, is het 

nu al -zij het op een verborgen wijze- aanwezig en doet het zijn invloed 

reeds gelden in de uitdrijving van demonen (12,28) en in de genezing van 

zieken (10,7-8). Het koninkrijk der hemelen wordt door flatteus ook gehanteerd 

als een element waarmee hij de eenheid aangeeft in het optreden van Johannes, 

Jezus, de Twaalf en de christelijke gemeente. (18) Deze eenheid valt af 

te lezen aan de volgende verbindingslijnen. Binnen de parallellisering van 

het optreden van Jezus met dat van Johannes is de verkondiging van de nabijr 

heid van het koninkrijk der hemelen een belangrijk gegeven (3,2; 4,17). 

Ook in de schildering van de verbinding tussen Jezus, de Twaalf en de chris

telijke gemeente is het koninkrijk der hemelen van belang. Immers, de Twaalf, 

die delen in de zending van Jezus tot Israël, krijgen een boodschap in de 

mond gelegd (10,7) die bijna gelijkluidend is aan die van Jezus (4,17). 

(19) De redactionele combinatie (τοϋτο) το εύαγγέλυον της βασυλεύας accentu

eert de continuïteit tussen "the pre-Easter proclamation of Jesus and the 

post-Easter proclamation of the Church". (20) In 4,23 en 9,35 immers geeft 

deze wending de inhoud aan van de verkondiging van Jezus en in 24,14 de 

inhoud van de verkondiging van de christelijke gemeente. Ook de uitdrukking 

λόγος της Βασυλεύας is een aanduiding van de prediking van de gemeente. 

Uit deze gegevens kunnen we opmaken, dat flatteus de verkondiging van de 

nabijheid van het koninkrijk der hemelen ziet als een verbindingsschakel 

tussen verschillende, op elkaar volgende periodes in de geschiedenis. Hij 

waardeert het koninkrijk als een dynamische factor die sinds de dagen van 

Johannes in de wereld der mensen werkzaam is. 

Ook de volgende gegevens wijzen op een eschatologisering van het heden. 

Tot "de werken van de Messias" die duidelijk maken, dat Jezus de Komende 

is (11,2-6), behoort de opwekking van doden (vgl. 27,52-53), een gebeuren 

dat in de apocalyptische literatuur plaats vindt ter inleiding van het mes-

siaanse interregnum (bv. 2 Масс 7,9.23; PsSal 14,3vv) of van het eindoordeel 

(bv. 4 Ezr 7,32; 2 Bar 50v; 1 Hen 51; TestBenj 10). In 25,35-45 gaat het 

over de verborgen aanwezigheid van de eschatologische Mensenzoon op het 
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wereldtoneel: de Mensenzoon bevindt zich in afwachting van zijn luistervolle 

komst niet in de hemel, maar hij is te vinden bij de kleinsten. Hun bevrijding 

is niet afhankelijk van de eschatologische ingreep van God of van het eind-

tijdelijke optreden van de Messias. Matteüs ziet deze bevrijding als een 

opdracht voor alle mensen, die zo binnen de geschiedenis een keerpunt ten 

goede kunnen realiseren dat in de apocalyptiek voorbehouden is aan het nabije 

einde. 

Het eschaton functioneert dus als een voortdurend aanwezig perspectief, 

dat uitdaagt om niet te berusten in de nood van dit oqenblik maar om concrete 

activiteiten te ontplooien waardoor die nood overwonnen wordt. Het is dan 

ook niet vreemd, dat het als een constante in de redactie van Matteüs kan 

worden aangemerkt, dat hij eschatologische uitspraken verbindt met concrete 

ethische appèls. In dit opzicht verwijdert hij zich van het apocalyptische 

denken, waarin geen ruimte is voor concrete parenese en de passiviteit van 

de mens de boventoon voert. 

Het appèl dat in beschouwingen over de Toekomst naar voren komt, vertoont 

een zekere tweesporigheid. Sommige eschatologische teksten belichten de 

noodzaak van een juiste houding ten opzichte van de persoon en het optreden 

van Jezus: het macarisme in 5,12 spreekt over vervolgingen die de leerlingen 

ondergaan terwille van Jezus; in 8,11-12 worden de implicaties ontvouwd 

van het geloof van de centurio en van de daarmee contrasterende houding 

van Israël (vs 10) of van de christelijke gemeente; 10,32-33 handelen over 

de gevolgen van de belijdenis van Jezus; 11,20-24 en 12,41-42 onderstrepen 

de noodzaak van bekering als reactie op het optreden van Jezus; 19,28-29 

verbindt de participatie aan het oordeel over Israël en de toekomstige be

loning aan het volgen van Jezus en aan het prijsgeven van familiale betrek

kingen en bezit omwille van zijn naam. Er zijn ook veel eschatologische 

teksten, waarin de oproep tot het juiste handelen een centraal gegeven vormt. 

Aan het binnengaan in het koninkrijk der hemelen of in het leven worden 

ethische voorwaarden gesteld (5,3-10.19-20; 7,21-23; 18,3.8-9; 19,17.23-

24; vgl. ook 22,12; 25,10.21.23). In het "Onze Vader" wordt de bede tot 

God om het komen van zijn koninkrijk gevolgd door de bede, dat zijn wil 

geschiede (6,10 diff Lc 11,2). De ethische oriëntatie van Matteüs' visie 

op de toekomst treedt in het bijzonder aan het licht in die gevallen, waarin 

hij het eindgebeuren voorstelt als een rechtszitting en de Mensenzoon pro

fileert tot rechter (16,27; 19,28; 25,31-46), die zijn oordeel baseert op 

ethische categorieën. De opstelling die in het licht van het eindoordeel 

hie et nunc geboden is, komt vaak naar voren in de volgende termen (21), 
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die net elkaar aemeen hebben dat ze de noodzaak van het stellen van daden on-

H
D
rstrepen (??): 

πουεω 
καρπδν (-ους) πουεω/φερω 
άγαθδν ποι,εω 
νομός 
δυχαυοσΰνην ποι,εω 
δι,χαι-οσύυη 
l̂ 0Lέω τδ θε'λημα του πατρός 
ποι,εω μου τους λόγους 
τηρεω 
εντολή (-αι.) 
πραζι,ς 

In het theologisch perspectief van Matteüs vormen de oproep tot de juiste 

houding ten opzichte van Jezus en het appèl tot het juiste handelen een een

heid. Dit is duidelijk het geval in 25,31-46 waar de houding ten opzichte van 

Jezus de verborgen keerzijde is van de ethiek van de liefdewerken. Ook elders 

blijkt, dat de christologie van Matteüs ethisch gekleurd is (23): verschillen

de temen die op Jezus worden toegepast, worden ook gebruikt in ethische uit-· 

spraken. Een eerste voorbeeld daarvan zijn de termen δυχαι,οσιΐνη en δύχαι,ος. De 

ethische implicaties van het koninkrijk (der hemelen) worden in 6,33 om

schreven met de term δυκαυοσυνη. Dit woord heeft in 3,15 betrekking op het 

gezamenlijke programma van Johannes en Jezus. De betekenis van δοκαυοσυνη mag 

hier niet versmald worden tot "gebruik" of "plicht".(24) Het gaat hier om het 

gehoorzaam onderhouden van de Wet. De keuze voor deze betekenis wordt -behalve 

door het gebruik van n¡nx in het ОТ en de rabbijnse literatuur (25)- beves

tigd door de overeenkomsten tussen 3,15 en 5,17. Deze teksten hebben de term 

πληρόω met elkaar gemeen; het object van dit verbum is in het ene geval de 

gerechtigheid en in het andere geval de Wet of de Profeten. 

De combinatie van "koninkrijk der hemelen" of "koninkrijk van God" met 

"gerechtigheid" treffen we verder aan in 5,10.20 en 21,31-32. Degenen die aan 

deze ethische eisen gevolg geven en in de toekomst beloond worden met "het 

koninkrijk", worden als δι,Ήαι,οι. bestempeld (13,43; 25,37.46). De term 

δυχαι,ου wordt door Matteüs niet alleen in verband met de toekomstige scheiding 

gehanteerd. Hij past deze qualificatie ook toe op figuren uit het verleden, 

die tot het volk Israël behoren (10,41; 13,17; 23,29). In enkele gevallen 

slaat οί,ΛΆΐ,ος op individuen die met name genoemd worden: Jozef (1,19), Abel 

(23,35) en Jezus (27,19.24 v.l.). Jezus vormt de verbindende schakel tussen 

de rechtvaardigen uit het verleden en degenen die in de toekomst tot deze 

groep blijken te behoren: hij stamt immers uit het volk Israël; via Jozef, 

een rechtvaardige, is hij de zoon van David (1,1.20); de combinatie aïua 
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бииаио (27,4) legt een verband tussen zijn lijden en dood en het rechtvaar

dige bloed dat vergoten is van Abel tot Zacharia (23,35); tenslotte, de recht

vaardigen in 25,37.46 zijn met Jezus verbonden door hun positieve houding 

ten opzichte van de noodlijdenden, met wie de Mensenzoon zich solidariseert. 

Blijkbaar is δυ'και,ος een notie waarmee Matteüs verschillende figuren uit de 

geschiedenis onder één noemer brengt. Toch is het niet een aanduiding van een 

groep, waarvan de grenzen nu reeds vastliggen. Het gebruik van бьиаьоі. in 

eschatologische passages vestigt er de aandacht op, dat we hier te maken 

hebben met een open begrip: pas bij het eindoordeel komt definitief aan het 

licht, op wie deze aanduiding van toepassing is. 

Het is kenmerkend voor een rechtvaardige, dat hij zich de Wet ter harte 

neemt en die in praktijk brengt. (26) Op verschillende plaatsen in Mt blijkt, 

dat het hart van de Tora gevormd wordt door de αγάπη. De vraag van de wets-

geleerde in 22,35 naar het grootste gebod in de Wet wordt beantwoord net een 

verwijzing naar Deut 6,5 en Lev 19,18. Deze twee geboden staan op hetzelfde 

niveau en zijn een samenvatting van heel de Wet en de Profeten. Άγακησει-ς 

τον πλησίον σου (ως σεαυτόν) komt buiten 22,39 nog twee keer voor in Mt ni. 

in 5,43 en 19,19. Ook volgens de zgn. "gulden regel" in 7,12 is het brandpunt 

van de Wet en de Profeten gelegen in positieve daden ten opzichte van anderen. 

De uitdrukking τα βαρύτερα τοΟ νόμου in 23,23 geeft aan, dat de Wet verschil

lende gradaties kent; uit dit vers blijkt, dat de rechtvaardigheid, de barm

hartigheid en de trouw het zwaarste wegen. De barmhartigheid gaat in impor

tantie de vervulling van de cultische plichten te boven (9,13; 12,7). Pas na

dat men zich verzoend heeft met zijn broeder, kan men zijn gaven naar het al

taar brengen (5,24). Gezien deze concentratie van de Wet op de positieve hou

ding ten opzichte van anderen is het niet verwonderlijk, dat de liefdewerken 

in Mt -evenals trouwens in het Jodendom- hoog staan aangeschreven. Ook is het 

niet vreemd, dat de rechtvaardigen juist door het verrichten van deze werken 

geconfronteerd worden met Jezus, die door Matteüs als dé Rechtvaardige wordt 

getekend. 

Ook andere termen wijzen er op, dat de ethiek van Matteüs verbonden is 

met zijn christologisch concept. Dit moge blijken uit het overzicht op de 

volgende pagina. 

We maken nu enkele notities bij de verschillende termen uit dit overzicht. 

De Reflexionszitate in 8,17 en 12,18-21 tekenen Jezus als de dienaar van God. 

(27) Vlak vöór deze citaten uit Jes 53,4 en 42,1-4 is er sprake van, dat 

Jezus allen genas (8,16; 12,15 vgl. 12,22). %zv^¿ux betekent behalve het ge

nezen van zieken ook het dienen van de godheid. (28) Dat Jezus de dienaar is 
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θεραπεύω+ 

νο'σος 
' t ' 

ελεεω 
έλεος 

πραΰς 

τατιευνός/ 

ταιεονόω 

δί,αχονεω/ 

δι-άχονος 

christologie 

4,23; 8,16-17; 9,35 

9,27; 15,22; 17,15; 20,30.31 

9,13; 12,7 

11,29; 21,5 

11,29 

20,28 

ethiek 

10,1 

5,7; 18,33 

23,23 

5,5 

18,4; 23,12 

25,44 

20,26; 23,11 

van God, is dus onlosmakelijk verbonden met zijn bevrijdend handelen ten op

zichte van zieke en geknakte mensen. Behalve in het citaat in 8,17 komt νόσος 

ook voor in de redactionele samenvattingen van het optreden van Jezus in 4, 

23-24 en 9,35. Het is veelzeggend, dat de verbinding van θεραπεύω met πάσαν 

νόσον nal ιδσαν μάλαζαν buiten deze summaria alleen te vinden is in 10,1 

waar de Twaalf volmacht krijgen om te delen in de therapeutische activiteiten 

van Jezus. (29) 

[en tweede christologische titel in verband met het optreden van Jezus 

als wonderdoener is υίδς Δαυύδ. De toepassing van deze titel op Jezus gemet 

in Ht een zekere voorkeur (8/3/3). In wonderverhalen maakt deze titel deel 

uit van de bede van mensen in nood om barmhartigheid (ελεησον nwâs of: με) 

υΰε Δαυίδ in 9,27; 15,22; 20,30.31) of van de extatische reactie van de me

nigten op het wonder (12,23). Als zoon van David is Jezus dus degene die 

barmhartig is voor noodlijdenden. Het reeds vaker genoemde citaat uit Hos 6,6 

in Mt 9,13 en 12,7 belicht de drijfveer van Jezus handelen en demonstreert, 

"dass das Erbarmen gegenüber den Menschen jede soziale, kultische und reli

giöse Trennung aufhebt". (30) Ook in dit opzicht moeten anderen in zijn voet

spoor treden. De onbarmhartige houding van de dienaar ten opzichte van één 

van zijn mededienaren strookt m e t net de barmhartigheid die hijzelf van de 

kant van zijn heer ondervonden heeft; aan zijn gedrag worden dan ook negatieve 

sancties verbonden (18,33-34). In 18,35 past Matteüs dit onderdeel van de 

parabel toe op degene die de verstoorde relaties met zijn broeder m e t van 

harte herstelt. Het positieve tegendeel van deze redactionele conclusie 

wordt geformuleerd in het macarisme in 5,7: μαχάρί,ου où ελεήμονες, SIL αυτού 

έλεηθηαονταυ. 
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Volgens Barth (31) en Dormán (32) is de nadruk op de nederigheid van 

Jezus een belangrijk kenmerk van het christologisch concept van flatteus. In 

11,29 worden de termen τ.ρανς (3/0/0) en ταπεινός (1/0/1) op Jezus toegepast. 

In het citaat uit Zach 9,9 in Mt 21,5 wordt hij gepresenteerd als ò ßaaUeus 

πραυ«,, die zich distantieert van elke vorm van machtsvertoon. Ook de.ze ter

men keren terug in ethische uitspraken. De mentaliteit van de πραεϋς in 5,5 

is opgenomen in een serie ethische voorwaarden die aan de participatie aan 

het koninkrijk der hemelen verbonden zijn. Het koninkrijk der hemelen of de 

toekomstige verhoging is toegankelijk voor wie zich nu vernedert (18,4; 23, 

12). 

In 20,26-20 wordt het optreden van Jezus samengevat met de term ÔLCD-OVÉCU. 

Deze levensstijl staat model voor de Adressaten van het Mt-evangelie. De wer

ken die in 25,44 met de term δι,αχονέω worden aangeduid, liggen in het ver

lengde van de dienstbaarheid van de Mensenzoon (ΰσπερ ò υιός TOO άνθρωπου: 

20,28; vgl. 23,11). 

De ethiek van Matteüs is dus verankerd in zijn schets van Jezus' solida

riteit met de noodlijdenden. Hij is bij uitstek de dienaar van God en de die

naar van de mensen en functioneert zo als een ethisch paradigma. Het sluitstuk 

van de Eschatologische Rede geeft op een eigen wijze te verstaan, dat de hou

ding ten opzichte van de kleinsten en de stellingname ten opzichte van Jezus 

elkaar oproepen. Deze tekst brengt de modus van de aanwezigheid ter sprake 

van hem die in de toekomst in heerlijkheid en als koning zal komen om recht 

te spreken over alle volken. Zo'n spanningsvolle eenheid van macht en onmacht 

treffen we ook aan in 11,25-30. Daar wordt de uitspraak dat de Vader alles in 

handen van Jezus heeft gelegd (vs 27), omraamd door de openbaring aan de on-

mondigen (vs 25) en de zachtmoedige en nederige houding van Jezus ten opzichte 

van allen die belast en beladen zijn (vss 28-29). Vanuit deze visie op Jezus 

formuleert Matteüs zijn oproep aan alle volken om solidair te zijn met de 

broeders van de Mensenzoon. 
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verder: Une initation à l'analyse structurale. Cahiers Evangile, 16, Paris 

1976; D. Patte, What is Structural Exegesis?, Philadelphia 1976. 

5. Vgl. voor dit standpunt: В. van lersel, Exegeet en linguïstiek. Cone (Ν) 

14(1978) nr. 5, blz. 64-73. Een confrontatie van de vooronderstellingen 

van de form- en redaktionsgeschichtliche Methode met die van de structurele 

tekstanalyse is te vinden in: В.M.F. van lersel - A.J.M. Linmans, The Storm 

on the Lake. Mk IV 35-41 and Mt VIII 18-27 in the Light of Form Criticism, ' 

"Redaktionsgeschichte" and Structural Analysis, in: Miscellanea Neotesta-

mentica (volumen alterum), Leiden 1978, blz. 17-48. Vgl. ook F. Schnider, 

Die verlohrenen Söhne. Strukturanalytische und historisch-kritische Unter

suchungen zu Lk 15 (0B0 17), Göttingen 1977. 

6. Hoofdstuk 3, paragraaf 1.3. 

7. De redactor van het Mt-evangelie wordt in hetgeen volgt aangeduid als 

"Matteüs", terwijl v/e "Mt" reserveren voor het Mt-evangelie. Hetzelfde 

geldt mutatis mutandis voor "Marcus"/"Mc" en "Lucas"/"Lc". 

8. In form- en redaktionsgeschichtliche studies wordt de tweebronnen-theorie 

(vgl. P. Feine - J. Behm - W.G. Kümmel, Einleitung in das Neue Testament, 

Heidelberg 1970 , blz. 17vv) als werkhypothese gebruikt. Ook wij gaan in 

deze studie uit van de veronderstelling, dat Mc beschouwd kan worden als 

bron van Mt en Lc en dat Mt en Lc daarnaast nog een tweede gemeenschappe

lijke bron benut hebben, die als 0 wordt aangeduid. 
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in: M. Didier, L'Evangile selon Matthieu. Rédaction et Théologie, Gembloux 
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Mt 2; 3,1-12. 13-17; 6,1-13; 8,1-4.19-22; 12,1-8.9-14; 14,3-12; 19,29; 20, 

1-16.29-34; 24-25; 27,3-10.11-14.38-44. 

7. Smit Sibinga baseert zijn telling op Novum Testamentum Graece, 25. ed. E. 

Nestle, waarin των in Mt 24,31 en ένεύναυς in Mt 24,38 tussen £.. J staan. 

Zijn onderzoek veronderstelt, dat alle voorkomende tekstkritische problemen 

op een bevredigende wijze kunnen worden opgelost. Omdat iedere lettergreep 

gewicht in de schaal legt, is het van het hoogste belang, dat de gebruikte 

tekst voor 100 Ζ betrouwbaar is. 
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8. Smit Sibinga, Structure, biz. 76 

9. Het aantal lettergrepen van Mt 25,11-12; 24,32; 25,1 en 25,3-4 bedraagt 

47 en dat van Mt 24,31 bedraagt 53 (vgl. Mt 25,14-30 dat 4 χ 153 en Mt 

25,35-36 dat 2 χ 53 lettergrepen telt). 

10. J. Lambrecht, The Parousia Discourse. Composition and Content in Tit XXIV-

XXV, in M. Didier, a.w., biz. 309-342; vgl. J. Lambrecht, Terwijl hij tot 

ons sprak. Parabels van Jezus, Tie!t/Amsterdam 1976, blz. 184-191.242-257. 

11. Ook D. Marzotto (a.w., blz 561-564) wijst op de x-y-x-y- structuur van 

24,40-25,30. 

12. S. Vadakumpadan, The Parousia Discourse, fit 24-25: Tradition and Redaction, 
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raire structuur van Mt 24,3-25,46 en geeft geen verantwoording van zijn 

indeling in vier secties» Het meest discutabel zijn zijn opmerkingen over 

de derde sectie: hij legt een cesuur tussen Mt 24,36 en 24,37 hoewel hij 

ook de mogelijkheid oppert, dat 24,36 de overgang vormt naar de volgende 

sectie (blz. 172 en 210); ofschoon hij deze sectie voorziet van de titel 

"parousie-gelijkenissen", spreekt hij ten aanzien van Mt 24,37-44(1) van 

een vergelijking van de parousie met de zondvloed ten dage van Noach; het 

thema van de waakzaamheid beperkt hij tot 25,37-44. Bij de bespreking van 

de afzonderlijke pericopen van Mt 24-25 analyseert hij de structuur van 

de verschillende onderdelen van de redevoering en wijst hij op een aantal 

gevallen waarin we een parallellisme (24,4-6.7-8; 24,23-24.25-27; 24,32. 

33; 24,37.38-39; 24,40.41; 24,45-47.48-51; 25,34-40.41-45), een inclusio 

(συντέλευα τοΰ аьй ос. in 24,3 en αιΐωνυος (2χ) ІП 25,46; βλέπετε μη ІП 

24,4 en δρατε \ιΑ in 24,6; τότε en πάντα τα έθνη in 24,9 en 24,14; 

Φευγετωσαν in 24,16 en φυγή in 24,20) of een chiasme (24,11; 24,42-44) 

aantreffen. In 24,15-22 en 24,37-44 kan hij geen van deze "recognized 

literary structures" (blz. 93 en 224) onderscheiden. Bij zijn behandeling 

van 25,1-13 (blz. 247-260) ontbreekt een structuuranalyse. 

13. S. Vadakumpadan, a.w., blz. 51. 

14. S. Vadakumpadan, a.w., blz. 120. Binnen 24,29-36 ziet hij vs 30c als "the 

central phrase" (blz. 129). 

15. Het is verantwoord ook Mt 9,36 in dit verband te vermelden (hoewel de 

Zendingsrede pas in 10,5b begint) en v/el op grond van de samenhang in 9, 

35-10,42: in 9,35 het tweede zendingssummariun, in 9,36-37 de noodsituatie 

door het tekort aan arbeiders, in 10,1-4 de roeping van de Twaalf en in 

10,5vv de zending van de Twaalf. 
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16. Ταϋτα kan ook een prospectieve waarde hebben; in dit geval wijst het 

pronomen vooruit naar het tweede lid van de leerlingenvraag. Vgl. R. Walker 

(Die Heilgeschichte im ersten Evangelium, Göttingen 1967, blz. 59) die aan 
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paragraaf 1.2 van deze monografie. 
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24,30-31 en 25,31 als hoogtepunten. Hij spreekt met het oog op deze teks

ten van "eine Art inclusio für die dazwischenliegende Mahnungen zur 

Wachsamkeit" (Jesus und seine geringsten Brüder. Mt 25,31-46 redaktions

geschichtlich untersucht, Leipzig 1975, blz. 12). Toch vormt 25,31 naar 

zijn idee geen nieuwe aanzet; Mt 24-25 bestaat volgens hem dan ook niet 

uit drie maar slechts uit twee secties: 24,1-31 en 24, 37-25,46. Mt 24, 

32-36 beschouwt hij als een overgangseenheid tussen deze twee secties. 

20. G. Strecker (a.w., blz. 236vv) constateert in Mt ook "die Betonung der 

Zukünftigkeit". 

21.Vgl. R. Pesch, Eschatologie und Ethik. Auslegung von Mt 24,1-36, BiLe 11 

(1970)228: "die grosze matthäische Warn- und Mahnrede". 

22. De formulering ταϋτα πάντα heeft in Mt 4,9; 6,33; 13,34 en 23,36 een 

soortgelijke functie. 

23. R. Pesch, Naherwartungen, blz. 124. 

24. Ook de literaire opbouw van Mt 24,4b-8 wijst in die richting: 

24,4b βλέπετε μη ... πλανησί} A (imperati VUS ) 

24,5 πολλοί γαρ ... έλεύσονταο Β (futurum + γαρ) 

24,6a (ΐελλησετε δε άχουει,ν β (futurum) 

24,6b οράτε μη θροεΐσθε A (imperativus) 

24,6c δεΰ γαρ γενέσθαι, Χ 

24,6d άλλ' οΰπω έστυν το τέλος С (tijdsbepaling) 

24,7a έγερθησεταυ γαρ ... Β (futurum + γαρ) 

24,7b καί έσονται, ... Β (futurum) 

24,8 πάντα δε ταϋτα άρχη ωδυνων С (tijdsbepaling) 

25. StB I, blz. 950 en excurs 30, blz. 977-1015; D. Russell, The Method and 

Message of Jewish Apocalyptic (0TL), London 1964, blz. 263-284. 
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8. A. Descamps, Les justes et la justice dans les évangiles et le christia
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9. R. Bultmann, Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen 1967 , blz. 

130-131; vgl. A.T. Cadoux, The Parable of the Sheep and the Goats (Mt 

25,31-46), ET 41(1929-30)559-562. Cadoux schrijft vs 31, του πατρός μου 

in vs 34 en των άίελφίόν μου in vs 40 toe aan Matteüs. De rest zou oor

spronkelijk een parabel zijn geweest, waarin ό BaoUsúc, betrekking had op 

God. 

10. Een uitvoerige opgave van parallelplaatsen is te vinden den in StB IV, 1, 

blz. 559-610: "Die altjüdische Liebeswerke". 

11. L. Cope, Matthew XXV: 31-46. "The Sheep and the Goats" Reinterpreted, 

NT 11(1969)44. 

12. Term van J.A.T. Robinson, The "Parable" of the Sheep and the Goats, NTSt 
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13. Zie aantekening 12. 
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15o S. Legasse, Jésus et l'enfant. "Enfants", "petits" et "simples" dans la 

tradition synoptique, Paris 1969, blz. 85-100. 

16. Elementen die wijzen op de hand van Mattëus, zijn volgens P. Christian 

(a.w., blz. 2-8) te vinden in Mt 25,31. 32аЬ.ЗФ.41.46, terwijl dergelijke 

elementen nagenoeg geheel ontbreken in de parabel in vss 32c-33 en in de 

dialoog in vss 35-40.42-45. Christian meent, dat Matteüs twee stukken 

traditie-materiaal (de parabel in vss 32c-33 en de dialoog in vss 34-46) 
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net elkaar gecombineerd heeft, dat hij dit geheel voorzien heeft van een 

inleiding (vss 31-32ab) en vss 34.41.46 enigermate heeft bewerkt. Voor 

Christian blijft het een open vraag, of het traditie-materiaal in vss 

32c-33 en dat in vss 34-46 teruggaat op Jezus (a.w., aantekening 52, blz. 

74). 

17. J. Winandy, La scène du jugement dermer (Ht 25,31-46), ScEc 18(1966)169-

186. 

18. H.E.U. Turner, a.w. 

19. G. Haufe, "Soviel ihr getan habt einem dieser meiner geringsten Brüder...", 

in Ruf und Antwort. Festgabe für Emil Fuchs zum 90. Geburtstag, Leipzig 

1964, blz. 484-493. 

20. L. Cope, a.w. 

21. J.-C. Ingelaere, La "parabole" du Jugement Dermer, RHPR 50(1970)24. 

22. I. Broer, Das Gericht des Menschensohnes über die Völker. Auslegung von 

Mt 25,31-46, BiLe 11(1970) 273-295. 

23. J. Lambrecht, Terwijl hij tot ons sprak, blz. 264. 

24. S. Vadakunpadan, a.w., blz. 305. 

25. In Mt 25,32b-46 wijzen volgens Vadakumpadan (a.w., blz. 282-305) 

de volgende elementen op de hand van Natteüs: 

ευώνυμος (vSS 33.41), βασυλευ'ς (vss 34.40); τότε (VSS 34. 

37.41.44.45); ò πατήρ μου (VS 34), δεϋτε (vs 34); où αδελφού μου (VS 

40), de combinatie van τδ πϋρ net αύώνυον (vs 41). Hij sluit de mogelijk

heid m e t Uit, dat OOk άφορύσευ αύτους άπ ' αλλήλων (VS 32b), où OLXOLOL 

(vss 37.46) en άμην λε'γω ύμϋν (vss 40.45) teruggaan op Matteus. Ook vol

gens J. Zumstein heeft flatteus in 25,32b-46 traditie-natenaal benut en 

dat enigszins bewerkt. Op de hand van Matteus wijzen - behalve vss 31-32a-

o πατήρ μου en τότε(ν$ 34) en où δυχαι,ομ, où άδελφομ μου, то πυρ τδ αίω-r 

VLov, άμην λέγω ύμμν en το'τε (VSS 35-46). De Uitdrukkingen έκ δεξμών αϋτοϋν 

en έξ ευωνύμων (vss 33.34.41) geven aan het geheel een zekere homogeniteit 

en bevestigen, dat vss 32b-46 teruggaan op één bron. (J. Zumstein, La 

condition du croyant dans l'évangile selon flatthieu, Fribourg/Gottingen 

1977, blz. 327-335. 

26. U. Wilckens, Gottes geringste Brüder - zu Ht 25,31-46, in : Jesus und Pau

lus (Fs.W.G. Kümmel), Göttingen 1975, blz. 363-383. 

27. U. Wilckens, a.w., blz. 379. 

28. Voorbeelden daarvan: U. Wilckens, a.w., blz. 378. 

29. rit. 7,23; 13,43; 16,27; 24,9.10.14.21.30 (// Mc 13,26 // Lc 21,27); Mt 24, 
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40; 25,1.31.34.37.41.44.45 en Mc 13,27. 

30. De achtergrond van deze voorstelling wordt blijkens Mc 13,26 par en Mc 14, 

62 par gevormd door de traditie van Dan 7,13. Vgl. С.F.D. Moule, The Ori

gin of Christology, Cambridge 1977, biz. 11-22. 

31. Vgl. het overzicht van S. Vadakumpadan (a.w., biz. 146), dat op sommige 

punten afwijkt van het onze. 

32. ThWNT, VIII, s.v. ô υί.5ς τοϋ άνθρωπου (Colpe), biz. 459. Volgens R. Bult-

nann (a.v/., biz. 117) is de tegenstelling tussen Jezus en de Mensenzoon 

in de versie van Le oorspronkelijker dan de versie van Mt waarin deze 

tegenstelling zich m e t voordoet. Voor de vergelijking van Mc 8,33 parr 

net Lc 12,8-9 par zij ook verwezen naar M. Horstmann, Studien zur marki-

mschen Christologie. Mc 8,27-9,13 als Zugang zum Christusbild des zwei

ten Evangeliums (NTA 6), Münster 1973 , blz. 41 vv. 

J3. Vgl. H. Schurmann, Jesu Abschiedsrede Lk 22,21-38 (NTA 20), Münster 1957, 

blz. 37-54; V. Taylor, The Passion Narrative of St. Luke: A Cri-. 

tical and Historical Investigation, London/New York 1972, blz. 64. 

34. Пгираоцбд (2/1/6) is behalve in Lc 11,4 (vgl. Mt 6,13) en Lc 22,46 (vgl. 

Mc 14,38) eigen aan Lc (4,13; 8,13; 22,28.40); καθώς is een voorkeurs-

v/oord van Lucas (3/8/17); ook elders in Lc treffen we verwijzingen aan 

naar de eschatologische maaltijd (vql. Lc 13, 28-29 en 14,15), de combi

natie van έσθύω met FLVU (4/0/15) stamt drie keer uit Q (Lc 7,33-34 // 

Mt 11, 18-19; Lc 12,29 // Mt 6,31; Lc 12,45 // Mt 24,49) en is verder 

eigen aan Lucas (vgl. Lc 5,30.33; 10,7; 12,19; 13,26; 17,8.27.28; 22,16 + 

18; 22,30).Ook zij vermeld, dat Lc 22,30 aansluit bij 22,29; dit wijst 

erop dat 22,30a secundair kan zijn. 

35. Een contra-indicatie voor deze zienswijze is, dat eenzelfde verbinding 

ook te vinden is in Apoc 3,20-21. 

36. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 64vv; idem. Die Deutung des Gleichnisses 

vom Unkraut unter dem Weizen, in: Neotestamentica et Patristica (0. Cull-

nann-Festschrift, NTS 6), Leiden 1962, blz. 59-63. 

37. Vgl. J. Dupont, L'évangile de saint Matthieu: quelques clés de lecture, 

ComLit 1(1975)37-39. 

38. StB, I blz. 973. 

39. Dit instrumentale cv kan men zien als een imitatie van hebreeuwse con

structies net η (BDF, naraqraaf 195, blz. 104). Val. het citaat uit Ps 

118,26 in Mt 21,9 oarr en Mt 23,29 par. 

40. In een aantal teksten in de Apoc treffen we ö καθήμενος Ë-L τοΰ θρόνου 
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aan als een vaste uitdrukking ter aanduiding van God: Apoc 4,9.10; 5,1. 

7.13; 6,16; 7,15; vgl. 4,2; vgl. ook ό Μαθημένος έτπ, τζ} θρονν: Apoc 7,10; 

19,4; 21,5. 

41. Vgl. 2 Sam 8,15; 12,5-6; 14,4-11; 15,1-6; 1 Kon 3,16-28; 2 Kon 8,1-6; Ps 

72,1-2. Opgrond van deze teksten kan met instemmen met de - misschien wat 

al te stellige - uitspraak van Preiss, "que pour la pensee juive le juge 

et le roi sont deux fonctions à peu près identiques": Th. Preiss, Le Fils 

de l'Homme. Fragments d'un cours sur la christologie du Nouveau Testament, 

ETR 26(1951)36. 

42. Vgl. Ps 9,5.8-9; 97,2; Dan 7,9-10; Joël 3,1-14. 

43. Bij deze klassifikatie moet worden aangetekend, dat het niet zonder meer 

duidelijk is tot welke groep συνάγω in rit 12,30 en 24,28 behoort. Wij 

hebben deze teksten ondergebracht in de eerste groep op grond van de vol

gende overwegingen: 

- Mt 24,28 handelt op zichzelf beschouwd weliswaar niet over personen maar 

over gieren, maar uit de context blijkt dat dit spreekwoord hier betrek

king heeft op de aantrekkingskracht die de pseudofiguren hebben op hun 

aanhangers. 

- Evenals in Mt 25,24.26 is συνάγω in Mt 12,30 (// Le 11,23) het tegen

deel van (Ььа)ο>ιορπύζω. In 25,24.26 staat δυασχορπι,'ζο op één lijn met 

σπεύρω en συνάγω met θορίζΊ ; liet zaaien staat zo tegenover het oogsten. 

In 12,30 echter komt een andere tegenstelling aan de orde: uit de paral

lellie tussen 12,30a en 12,30b blijkt dat συνάγω hier een positieve en 

σχορπυζω een negatieve handeling aangeeft en dat deze verba betrekking 

hebben op de opbouw en de afbraak van de kring van mensen rond Jezus 

(vgl. het gebruik van (δυα)σκορπι,'ζω in verband met de verstoring van de 

eenheid van de kudde in Joh 10,12 en Mt 26,31 // Mc 14,27). 

44. Deze uitzondering is Οί,ρι,σμός in Mc 4,29. 

45. Dat συνάγω deel uitmaakt van de terminologie rond het eschaton, blijkt 

OOk uit Γΐιυσυνάγω ІП Mc 13,27 // Mt 24,31. 

46. J.-C. Ingelaere, a.w., blz. 27-28. 

47. Vergelijkbaar is ook TestBenj 9,2 waar we dezelfde formulering aantreffen 

als ІП Mt 25,32 ni. συναχθησονιαυ ίηεΖ (de laatste tempel) αι. δώδεκα φυλαί 

και, πάντα τδ έθνη. 

48. Vgl. S.Legasse, a.w., blz. 97. 

49. Vgl. ThUNT, V, blz. 207 waar 0. Michel in verband met εμ-ροσθεν spreekt 

van een "fester Ausdruck für das stehen vor dem Richter". 
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50. Πάντα τα έθνη in Mc 11,17 wordt noch door Matteüs noch door Lucas over

genomen. Vgl. G. Strecker , Weg, biz. 109-110. 

51. Vgl. ThWNT, II, s.v. έθνος (K.L. Schmidt), blz. ЗЗб . 

52. Een inperking van πάντα τα έθνη tot heidenen wordt bepleit door: D.R.A. 

Hare & D.J. Harrington, Make Disciples of All the Gentiles (Matthew 28,19), 

CBQ 37(1975)359-369. 

53. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 204. 

54. J. Robinson, a.w., blz. 233. 

55. S. Legasse, a.w., blz. 88. 

56. I. Broer, a.w., blz. 278 en 284. 

57. In fit G,7; 18,17; 24,37 ontbreekt een werkwoord. 

58. Vgl. J. Lambrecht, Parabels in Mc 4, TvT 15(1975)27. 

59. Ώ ς als vergelijkingspartikel in Mt 6,5.16; 10,16 (Зх) // Le 10,3 (lx); 

Mt 13,43; 17,2 (2x); 17,20 // Le 17,6; Mt 18,3 vgl. Mc 10,15 // Le 18,17; 

Mt 18,4; 26,55 // Mc 14,48 // Le 22,52; Mt 28,3.4. '<ïccC: fit 9,36 // Mc 

6,34: ώς; Mt 3,16 // Mc 1,10 en Le 3,22: ως. 

60. Anders: I. Broer, a.w., blz. 279. 

61. Ook in Tob 2,12-13 komen ερι,φος en έρόφυον naast elkaar voor. Evenals J. 

Jere-nias (a.w., blz. 204) vertalen we ερυφοιΛ-ι,α) als "geiten". Ook 

Bauer (WNT, kolom 612) wijst op deze betekenis. Een andere mogelijkheid 

is, dat πρόβατα tegenover εροφου(-ι,α) op de tegenstelling duidt tussen 

mannelijke en vrouwelijke dieren. Hiervoor kan men wijzen op Ez 34,17-22 

waar πρόβατα gesteld wordt tegenover XPL'OL (= rammen) en τράγου(= bokken). 

Zie: W. Pesch, Zur Formgeschichte und Exegese von Lk XIII, 32, Bb 41(1960) 

39, aant 3. 

62. In Ez 34,17-22 gaat het over een scheiding tussen het volk en de leiders 

van het volk. Deze tegenstelling tussen de gemeenschap en haar leiders is 

volgens Maddox (a.w., blz. 28) ook geïmpliceerd in Mt 25,31vv. Αυτούς in 

fit 25,32 heeft zijns inziens geen betrekking op πάντα τα ?θνη maar op de 

leiders van de gemeente. Deze interpretatie vereist een verandering in de 

interpunctie: na πάντα τα εΰνη wil Maddox een punt plaatsen. 

63. De parabel van de tarwe en het onkruid (Mt 13,24-30) bevat verschillende 

indicaties voor redactie. De inleidingsformule van deze parabel is van de 

hand van Matteüs (vgl. Mt 18,23; 22,2; 25,1). Deze parabel bevat een 

groot aantal voorkeurswoorden van Matteüs: τότε, προσέρχομαι,, oïv, φημυ', 

εως, ερω, συνάγω. 

Ook andere termen van deze parabel komen in Mt frequent voor: καλο'ς (21/ 
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η/9), σπέρμα (7/5/2/), άγρο̂ , (15/2/6), οϋ άνθρωπου (34/4/11), xapnòv nouco 

(10/0/6), φαύνω (13/2/2), οΰχοδεσιότης (7/1/4), προι, το (5/1/1); εχθρός 

άνθρωπος:flatteus heeft een voorl iefde voor het gebruik van άνθρωπος (+ 

subst . ) : v g l . Mt 11,19 // Le 7,34; fit 13,52; 21,33; 10,23; 22,2; 9,32; 
27,32.57; 9,'J. 

Voor het redactionele karakter van Mt 13,37-43.47-50 vgl. aantekening 36. 

De nuancering in Mt 22,10 van πάντες in twee groepen heeft wellicht een 

relatie net het redactionele Sondergut van Mt 22,11-14: vgl. G. Barth, Das 

Gesetzesverständnis des Evangelisten Matthäus, in: Bornkam-Barth-Held, 

a.w., blz. 55, aantekening 7. Voor een analyse van Mt 7,21-23 en 13,47-50 

zij verwezen naar de tweede paragraaf van hoofdstuk 4 van deze monografie. 

64. J. Robinson, a.w., blz. 231. 

65. Dit blijkt uit de volgende gegevens. Έρω komt twee keer voor in Mc (11, 

29.31) en wordt beide keren door Matteüs overgenomen. In Mt 21,3 is ερεΐτε 

een verandering ten aanzien van Mc die ook in Lc 19,31 te vinden is (vgl. 

Le 22,11). Ook in Mt 7,22 // Le 13,25.27 hebben Mt en Lc het hier bespro

ken verbum net elkaar gemeen. Tegenover het gebruik van dit werkwoord in 

Mt 7,4 en 17,20 staat in Lc een vorm van λε'γω. 

Het omgekeerde doet zich voor in Lc 4,12 en 12,10 (vgl. Mt 4,7 en 12,32). 

Tenslotte zij opgemerkt, dat we deze term lx aantreffen in het Sonderqut 

van Mt (13,30) en 9x in het Sondergut van Lc (2,24; 4,23; 12,19; 14,9.10; 

15,18; 17,7.8; 23,29). 

66. J. Robinson, a.w., blz. 230. 

67. AFÜTC luidt hier de thematiek in van de zachtmoedigheid van Jezus, die 

kenmerkend is voor de christologie van Matteüs. Vgl. G. Barth, a.w., 

blz. 96. 

68. De verbinding van een part. perf. pass. met een genitivus komt in Mt al

leen hier voor. In het NT verder nog in Lc 2,27. Vgl. BDF, paragraaf 183, 

blz. 98. 

69. Uitspraken van Jezus in de evangelies, waarin God als Vader wordt aange

duid en in de derde persoon over Hem gesproken wordt, zijn te vinden in 

verschillende traditielagen. We kunnen in dit materiaal vier hoofdgroepen 

onderscheiden, zie schema op de volgende pagina. In dit overzicht zijn 

die teksten, waarin door Jezus in de tweede persoon tot God als Vader 

gesproken wordt, niet opgenomen: Mc 14,36 parr; Mt 6,9 par; Mt 11,25.26 

par; Mt 26,42; Le 23,34.46; Joh 11,41; 12,27.28; 17,1.5.11.21.24.25. 

Vgl. ThWNT, V, blz. 946-1004, s.v. πατήρ (G. Schrenk); J. Jeremías, Abba. 
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Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Göttingen 

1966, blz. 15-67; U. Marchel, Abba, Père! La prière du Christ et des 

Chrétiens (AnBib 19), Roma 1963. 
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70. Daarentegen in het corpus paulinum vier keer βασολε^α του θεοϋ: Rom 14, 

17; 1 Kor 4,20; Kol 4,11; 2 Thess 1,5. 

71. Het absoluut gebruik van βασολεΰα als aanduiding van de heerschappij van 

God treffen we verder in de synoptische evangelies alleen aan in Lc 12,32; 

22,29. 

72. Deze uitdrukking is typisch voor Matteüs: vgl. Mt 12,14; 22,15; 27,1.7; 

2R,12. Buiten fit komt συμβούλυον λαμΒάνω niet voor in het NT. 

73. U. Trilling, a.w., blz. 102v; J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 82. χο'σμος: 
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9/3/3. 

74. f it 6,31 par; 11,18-19 par; 24,49 par ; Lc 5,30.33; 10,7; 12,19; 13,26; 

17,8 (2x). 27.28; 22,30; Joh 6,53; Hand 9,9; 23,12.21; 1 Kor 9,4; 10,3.7. 

31; 11,22.26.27.28.29; 15,32. 

75."Ημην verder in het MT in Joh 11,15; 16,4; 17,12; Hand 10,30; 11,5.11.17; 

22,19.20; 1 Kor 13,11; Gal 1, 10.22. 

76. Vgl. Mc 1,40 met Mt 8,2; Mc 2,3 met Mt 9,2 (προσφέρω );Mc 10,50 met Mt 9, 

28; Mc 11,27 met Mt 21,23; Mc 12, 18 net Mt 22,23. 

77. ò υιός του άνθρωπου komt in de evangelies als volgt voor: 31/14/26/13; in 

het NT verder in Hand 7,56; Hebr 2,6 (= citaat uit Ps 8,5 LXX); Apoc 1,13; 

14,14 (= allusie op Dan 7,13). Opvallend is de concentratie van deze term 

in de evangelies, v/aar ό υιός του άνθρώπου-teksten steeds voorkomen in de 

directe rede en in de mond van Jezus. Uitzonderingen hierop zijn Lc 24,7 

(= indirecte rede) en Joh 12,34 ( de inhoud van dit vs bevestigt het exclu

sieve gebruik van ó utos του άνθρωπου door Jezus). 

78. Vgl. Mt 13,27; 21,30; 25,11.20.22.24 en Lc 13,8.25; 14,22; 19,16.18.20.25. 

79. Vgl. G. Bornkamm, Enderwartung und Kirche im Matthäusevangelium, in: Born

kamm-Barth-Held, a.w., blz. 38vv. 

80. Yang-Mo Jeng, Die Adressaten der Heilsbotschaft Jesu, Würzburg 1970, blz. 

153-155. Afgezien van de overeenkomst in klank tussen το'τε en πότε is de 

relatie die Jeng legt, onwaarschijnlijk omdat τότε een andere functie heeft 

dan πότε en niet als het antwoord op de πότε-vraag functioneert. 

81. Άμην λε'γω υμ~ν is een toevoeging t.a.ν. Mc in Mt 17,20; 19,23; 24,2 en 

t.a.v. 0 in Mt 0,10; 11,11; 13,17; 18,13; 23,36; 24,47; 25,12. 

82. J. Winandy (a.w., blz. 181, aant. 44) meent, dat έφ' δσον het object is 

van ïïOLFiu. Vgl. ook W. Bauer, WNT, kolom 573, waar aan έφ' δσον de bete

kenis "in de mate waarin" wordt toegekend. 

83. Dat de tweeledigheid van Lc 17,26-29 zich niet voordoet in de paralleltekst 

van Mt 24,37-39 is m'sschien verklaarbaar vanuit de veronderstelling, dat 

het in Lc 17,28-29 gaat om een "Neubildung" die Matteüs niet gekend heeft. 

Vgl. R. Bultmann, a.w., blz. 123. 

84. Marcus kent wel een ruime plaats toe aan twee composita van πορευ'ομαυ ni. 

-αραπορευομαυ (1/4/0) en εκπορεύομαι, (5/11/3). 

85. Mt 25,41; vgl. Mt 25,31 v/aar engelen geassocieerd worden met de Mensen

zoon. "Engelen van satan" treffen we ook aan in Test XII: Test Asser 6,4 

en Test Dan 6,1; 3,6. 
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86. Vgl. voor het volgende: W.G. Thompson, Matthew's Advice to a Divided 

Community, fit 17,22-18,35 (AnBib 44), Rome 1970. 

87. R. Bultmann, a.w., biz. 130-131; A. Wikenhauser, Die Liebeswerke in dem 

Gerichtsgenälde Mt 25,31-46, BZ 20(1932)366-377. Vgl. ook К. Bornhäuser, 

Zur Auslegung von tlatth. 25,31-46, Luthertum 46(1935)7 7-82. Parallellen 

van deze ethiek zijn ook te vinden in de perzische literatuur en in hoofd

stuk 125 van het egyptische Dodenboek (vgl, ANET, blz. 34-36). 

88. Vgl. Aboth I 3 waar van Simon de Rechtvaardige de uitspraak wordt aange

haald, dat de wereld bestaat door drie dingen nl. de Tora, de tempeldienst 

en de n'iDn т'ппл. 

89. J. Jeremías, Die Salbungsgeschichte Mc 14,3-9, ZNW 35(1936)75-82. 

90. Aboth RN 7: vgl. StB, IV, blz. 567-568; b.Sotah 14a: ibid., blz. 561; Midr 

Teh Ps 118,19: ibid., blz. 1212. De definitieve redactie van deze geschrif

ten is jonger dan die van het Mt-evangelie; deze literatuur gaat echter 

terug op oude tradities. 

91. Vgl. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 205 (i.ν.т. Mt 25, 31-46): "Das an 

letzter (6.) Stelle genannte Liebeswerk des Besuches von Gefangenen findet 

sich nicht in den jüdischen Aufzählungen der Liebeswerke". 

92. In de LXX vertonen deze teksten de volgende overeenkomsten met Mt 25,35vv: 

r^vdu : Jes 58,7; Ez 18,7.16;Tob 1,17; 4,16; Job 22,7; Spr 25,21 

εσθύω : Job 31,17 

τρέφω : Spr 25,21 

δι,ψάω : Job 22,7; Spr 25,21 

ποτύςω : Job 22,7; Spr 25,21 

ξένος : Job 31,32 

γομνδς : Jes 5 8 , 7 ; Ez 1 8 , 7 . 1 6 ; Tob 1,17; 4 , 1 6 ; Job 2 2 , 6 ; 31,19 

ιιερυβάλλω : Jes 5 8 , 7 ; Ez 18,7.16 

έπι,σκεπτομαι, : S i r 7,35 

ψυλα^η : Jes 42,7 

93. De tem έργα καλά (of enkelvoud) treffen we aan in Mt 5,16; 26,10 par; 

1 Tim 5,10.25; 6,18; Tit 2,7.14; 3,8; Hebr 10,24; 1 Petr 2,12. De term 

έργα αγαθά ( of enkelvoud) komt voor in Hand 9,36; Rom 2,7; 2 Kor 9,8; 

Ef 2,10; Kol 1,10; 1 Tim 2,10; 2 Tim 2,21; 3,17; Tit 1,16; Hebr 13,2. 

94. Een echo van de opsomming van rit 25,35-36 klinkt door in Mt 6,25-31 (// 

Le 12,22-29). 

95. Zie aant. 92. 
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96. Vgl. bv. Mt 5,16; 26,10 par; Hand 9,36. 

97o Jeng (a.w., biz. 165) stelt de situatie van vervolging (1 Kor 4,12; Rom 

8,35; Mt 10,17-23) op één lijn net gevangenschap. 

98. Πευναω (1 Kor 4,11; Fil 4,12; vgl. λυμος: Rom 8,35; 2 Kor 11,27); δι'ψα'ω 

(1 Kor 4,11; vgl. δι,'ψος: 2 Kor 11,27); vergelijkbaar met γυμνός is 

γυμνο'της (Ron 8,35; 2 Kor 11,27) en γυμνυτευω (1 Kor 4,11); άσθενέω (Fil 

2,26-27; 2 Tim 4,20; vgl. άσθί-'νευα: Gal 4,13); φυλαχη' (Hand 5,19.22.25; 

12,4.5.6.10.17; 16,23.24.27.37.40; 2 Kor 6,5; 11,23). 

99. De ternen ασθενής (1 Kor 4,10) en άσθενε'ω (2 Kor 11,21.29) maken wel 

deel uit van deze opsommingen, maar hebben hier een overdrachtelijke bete

kenis. 

100. J.R. Michaels, Apostolic Hardships and Righteous Gentiles. A Study of Mat

thew XXV: 31-46, JBL 84(1965)27-37. 

101. Vgl. К. Bornhäuser, Zur Auslegung von Matth. 25,31-46, Luthertum 46(1935) 

77-82. Bornhäuser kwam - dertig jaar eerder dan Michaels - op grond van 

dezelfde teksten van het NT tot dezelfde conclusie betreffende de identi

teit van de ελαχόστοι,. In het artikel van Michaels wordt niet naar deze 

studie verwezen. 

102. J.R. Michaels, a.w., blz. 36. 

103. Vgl. U. Barclay, Hellenistic Thought in New Testament Times. The Way of 

the Will of God: The Stoics, ET 72(1961)164-166.200-203.227-230.258-261. 

291-294. Een christelijke interpretatie van dit stoïcijnse ideaal vinden 

we in 2 Kor 9,8; Fil 4,11; 1 Tim 6,6. 

104. Zo reeds J. Jeremías, Salbungsgeschichte, blz. 77.80. 

105. Tekstverwijzingen in deze subparagraaf zijn voor een belangrijk deel 

ontleend aan: 

- P. Volz, Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentHchen 

Zeitalter. Nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apo-

cryphen Literatur, Hildesheim 19662, blz. 21-25.89-96.272-308. 

- L. Hartmann, Prophecy Interpreted. The Formation of Some Jewish Apoca

lyptic Texts and of the Eschatological Discourse of Mc 13 par.,Lund 

1966, blz. 41-45. 

- StB, IV, 2, 33. Exk. "Gerichtsgemälde aus der altjüdischen Literatur", 

blz. 1199-1212. 

106. God als rechter: Ps 7,9; 9,5.8-9; 96,13; 98,9; Joël 3,1-14; Dan 7,9-10; 

1 Hen 1,7.9; 25,4; 47,3; 60,6.24.25; 90,20vv; 91,7.15; 2 Bar 83,2vv; 

OrSib III 671; OrSib IV 41-46.183; 4 Ezr 7,33; AssMos lO.lvv. 
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Ook in het MT is het oordeel voorbehouden aan God: Mt 6,4·6; Rom 12,19; 

14,10; Hebr 12,23; 1 Petr 1,17; Apoc 20,11-15. Daarnaast evenwel komt in 

het NT naar voren, dat God het oordeel zal uitspreken door Jezus, die Hij 

als rechter heeft aangesteld: Joh 5,22; Hand 10,42; 17,31; Rom 2,16; vgl. 

verder Mt 7,22-23; 1 Kor 4,5; 2 Kor 5,10; 2 Tim 4,1. 

107. M. Black, The Eschatology of the Similitudes of Enoch, JThS 3(1952)1-10. 

108. Zo: E. Sjöberg, Der Menschensohn im äthiopischen Henochbuch, Lund 1946, 

biz. 95-96. Wat in het volgende gezegd wordt over de Mensenzoon en de 

voorstelling van het oordeel in 1 Hen 37-71, is grotendeels ontleend aan 

het derde hoofdstuk van dit werk van Sjöberq. Dit hoofdstuk draagt de 

titel "Die eschatologische Funktion des Menschensohnes" (blz. 61-82). 

109. Vgl. Sjöberg, a.w., blz. 64-65, aant. 17. Een vraag is wel, of піэл NDD 

reeds ten tijde van 1 Hen en Mt als standaarduitdrukking gebruikt werd 

(blz. 63). 

110. H. Preisker, Sind die jüdischen Apokalypsen in den drei ersten kanoni

schen Evangelien literarisch verarbeitet?, ZNW 20(1921)199-205 (202). 

111. F.C. Burkitt, Jewish and Christian Apocalypses, London 1914, blz. 25. 

112. R.H. Charles geeft een uitvoerige lijst van literaire contactpunten tus

sen 1 Hen en het NT (The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testa

ment, vol II, Oxford 1913, blz. 180-181). Odeberg daarentegen meent, dat 

alleen in Judas 4-15 citaten uit 1 Hen te vinden zijn (ThWNT, II, s.v. 

Ένωχ, blz. 556). 

113. Zie aantekening 108. 

114. R. Morgenthaler, Statistische Synopse, Zürich-Stuttgart 1971, blz. 211. 

115. Vgl. aantekening 106 en verder: Jes 2,12; 13,6.9; Jer 46,10; Ez 13,5; 

Joël 1,15; 2,1.11-31; Sef 1,7.14; Mal 4,5. 

116. Verrijzenis van alleen de rechtvaardigen in TestJuda 25,lvv; 1 Hen 91,10; 

PsSal 3,16. 

117„ De voorstelling van de "Gerichtsrede" treffen we ook aan bij het vergel-

dingsoordeel: 1 Hen 1,9; 2 Bar 55,8; 40,lvv; 4 Ezr 12,31-33; 13,37; 

PsSal 17,25; OrSib III 669. In dit geval heeft deze rede zelf een vernie

tigende uitwerking. 

118. Dan 12,2 onderscheidt het uiteindelijk lot van de rechtvaardige van dat 

van de zondaar en doorbreekt aldus het in het 0T vrij algemeen gangbare 

idee van de Sjeool als verblijfplaats van alle gestorvenen. Ditzelfde 

onderscheid is in de apokalyptische literatuur gegeven met de thematiek 

van loon en straf i.v.m. het oordeel. De uiteindelijke bestemming van de 
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rechtvaardigen en de zondaars is niet aards-materieel, maar spiritueel 

van kleur. Het is duidelijk, dat deze nuanceringen alleen mogelijk zijn 

in een nilieu waarin een uitgewerkte theorie bestond over het lot van het 

individu na de dood. 

119. Vgl. Jac 2,13 waarin het bewijzen van barmhartigheid met het oordeel 

gecombineerd wordt. 

120. W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus. (ThKNT I), Berlin 1968. 525. 

121. H. Braun, Soätjüdisch-häretischer und frühchristlicher Radikalismus 

(RHTh 24 II), Tübingen 1957, blz. 94, aant. 2. 

122. Val. Paraaraaf 1 van dit hoofdstuk. 

123. Vgl. paragraaf 3.2 van hoofdstuk 3. 
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AANTEKENINGEN BIJ HOOFDSTUK III 

1. Dat Mt 25,31-46 als geheel beschouwd moet worden als een oordeelsschilde

ring, is de nening van G. Bornkamm - G. Barth - H.J. Held, a.w., biz. 34. 

55; G. Strecker, Weg, biz. 218; J. SchnieWind, Das Evangelium nach Matthä

us (NTD 2), Göttingen 196812, biz. 250. 

2. Vgl. К. Berger, Exegese des Neuen Testaments (UTB 658), Heidelberg 1977, 

blz. 38: "Reihenbildungen (sog. Kataloge) bestehen in der asyndetischen 

Nebeneinandersetzung gleichartiger Glieder". 

3. M. Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tübingen 1919 (1971 ). 

4. R. Bultmann, a.w., blz. 130-131. 

5. J. Jerem'as, a.w., blz. 204, aantekening 2; idem, blz. 12, aantekening 4. 
4 

Vgl. W. Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus (ThHNT 1), Berlin 1975 , 
blz. 524. 

6. Vgl. ThWNT, V., s.v. παραΒολη' (Hauck), blz. 746. 

7. A. Huck - H. Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien, Tübingen 
12 1975 , blz. 181; K. Aland, Synopsis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart 

19674, blz. 416. 

8. J. Lambrecht, Terwijl hij tot ons sprak, blz. 259. Voor de volledige 

titels van de andere studies zij verwezen naar de bibliografie. 

9. Vgl. L. Cope, a.w., blz. 34. 

10. "ПОПЕР: Mt 25,14; ως: Mc 4,31; 13,34; όμοι,Ός (-ot'a) éoxt'v: Mt 11,16 // 

Le 7,32; Mt 13,31 // Le 13,19; Mt 13,33 // Le 13,21; Mt 13,44.45.47.52; 

20,1; Le 6,49; 12,36; δμοι,ωθήσεταυ: Mt 7,24.26; 25,1; ωμουωθη: Mt 13,24; 

18,23; 22,2. 

11. Mc 4,30 // Le 13,18; Mt 11,16 // Le 7,31; Le 13,20. Een andere mogelijk

heid is, dat parabels openen met een nominativus; dit gebruik treffen we 

vooral aan in Lc: vgl. Mc 4,3 parr; 12,1 parr; Lc 10,30; 14,16; 15,11; 

16,1.19; 18,10; 19,12. 

12. Vgl. b.v. M. Dibelius, Der Hirt des Hermas, Handbuch zum Neuen Testament, 

herausgegeben von H. Lietzmann, Ergänzungsband IV, Tübingen 1923; R. Joly, 

Hermas le Pasteur. Introduction, texte critique, traduction et notes 

(SC 53), Paris 1958. 

13. P. Christian, a.w., blz. 9; C.E.B. Cranfield, Diakonia. Matthew 25,31-46, 

LondQHolbRev 30(1961)276, spreekt van "a sermon ... about the final 

judgment". 

14. H. Weinrich, Tempus. Besprochene und erzählte Welt, Stuttgart 1964; vgl. 

G. van Steendam, De nacht van duizend-en-één verhalen. Oriëntatie bij de 
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narratieve theologie. TvT 19 (1979) 3-27. 

15. Weinnch baseert zijn beschouwingen in eerste instantie op het Frans en 

onderscheidt de volgende twee groepen van tempora: 

groep I : groep II: 

Ie présent ("il chante") l'imparfait ("il chantait") 

le passé composé ("il a le plus-que-parfait ("il avait 

chanté") chanté") 

le passé simple ("il chanta") 

le futur ("il chantera") le futur du passé ("il 

chanterait") 

le futur antérieur ("il le futur antérieur du passé 

aura chanté") ("il aurait chanté") 

In deze reeksen neemt Weinnch ook die combinaties op, waarmee in het 

Frans wordt aangegeven dat een handeling zich gaat voltrekken, zich juist 

voltrokken heeft of zich aan het voltrekken is. Onder groep I vermeldt hij 

de volgende voorbeelden: "il va chanter; il vient de chanter; il est en 

train de chanter". In groep II staan daar tegenover: "il allait chanter; 

il venait de chanter; il était en tram de chanter". 

16. H. Ueinrich, a.w., blz. 44. 

17. Welt = noglicher Inhalt einer sprachlichen Mitteilung: H. Heinrich, a.w., 

blz. 48. 

18. H. Weinnch, a.w., blz. 73. 

19. H. Weinnch, a.w., blz. 287. 

20. Vgl. de indeling in hoofdstukken van Bultmann, Geschichte der synoptischen 

Tradition: 

Kapitel I: Die Überlieferung der Worte Jesu; 

Kapitel II: Die Überlieferung des Erzähl stoffes. 

21. De praesensvormen ¿στ'υ (Mt 24,6- future betekenis) en λέγω (Mt 24,34) en 

de perfecta yt'yovfv (Mt 24,21) en кроьирлиа (Mt 24,25). Ook dit zijn 

tempora van de besprekende taal. 

22. Vgl. ook de conjunctivus υοηττ in Mt 24,15.33 en de imperativa in Mt 

24,4.6.20.23.26.32.33. 

23. Vgl. de pron. pers. of poss. van Mt 24,4.5.9.20.23.25.26.33.34.35. 

24. Vgl. Mt 24,42.44.47; vgl. ook de imperativa in Mt 24,42.44; 25,13. De 

pronomina zijn te vinden in Mt 24,44.47. 

25. Vgl. voor deze universele interpretatie van πάντα τα £θνη paragraaf 2.2 

van hoofdstuk 2 en paragraaf 3.1.3. van dit hoofdstuk. 
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26. M. Bal, üe theorie van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratolo-

gie, Muiderberg 1978, blz. 16. 

27. Uit het gebruik van τότε elders in Mt blijkt, dat dit adverbium niet al

tijd een tijdsaanduiding is. Vgl. ook K. Berger, a.w., blz. 78-85. 

28. Dit doet zich tien keer voor nl. vs 31: αύτοΰ (2x) en μετ' αύτοΰ; vs 32: 

αΰτοΰ en αυτούς; VS 33: αύτοΰ; VS 34: αύτοΰ; VS 37: αύτω; VS 40: αΰτοΰς; 

VS 45: αύτοΰς. 

29. Β.ν. έθεώρουν (Dan 7,13) en εϊδον (Apoc 20,1.4; vgl. ook 1 Hen 46,1; 

48,1). 

30. Dergelijke pronomina doen zich 25 keer voor; hiervan hebben er 22 betrek

king op de Mensenzoon en slechts 3 op de toegesprokenen. Slechts eenmaal 

wordt in de directe rede een pron. poss. van de derde persoon gebruikt 

nl. ІП VS 41 m.b.t. δυα'βολος. 

31. Η. Heinrich, a.w., hoofdstuk 5. 

32. H. Weinrich, a.w., blz. 291. 

33. Vgl. de perfecta in Mt 25,34.41. 

34. Naar het oordeel van M. Bal (a.w., blz. 17) is het niet mogelijk een water

dichte, absolute grens te trekken tussen narratieve en niet-narratieve 

teksten. 

35. "Alle engelen" (vs 31) zijn hier epigonistische figuren, figuranten. "De 

herder" (vs 32) wordt wel vermeld, maar treedt volstrekt niet handelend 

op; hetzelfde geldt voor "de duivel en zijn engelen" (vs 41). 

36. F. Rutten, De verhaaltheorie van Bremond, in: Methoden in de literatuur

wetenschap, onder redactie van Ch. Grivel, Muiderberg 1978, blz. 76-77. 

37. E. Güttgemans, Narrative Analyse synoptischer Texte, LingBib nr 25/26 

(1973)68-69. 

38. Vgl. E. Güttgemans, Einleitende Bemerkungen zur strukturalen Erzählfor

schung, LingBib nr 23/24 (1973)2-47; W. de Pater, Structurele tekstanalyse: 

enkele achtergronden, TvT 18(1978)247-293. 

39. Het teken // betekent: variant van; •* duidt de verhaalbeweging aan en | 

geeft een contrair motifemenpaar aan. Een streep boven een woord betekent 

de negatie van dat woord. 

40. E. Güttgemans, Einleitende Bemerkungen, blz. 28. 

41. В. van lersel. Terug van Emmaüs: Bijdragen tot een structurele tekstana

lyse van Lc 24,13-35, TvT 18(1978)315. 

42. M. Bal, a.w., blz. 56-72. 

43. E. Güttgemans, Narrative Analyse, blz. 68. 
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44. D. Gewalt, Matthäus 25,31-46 im Erwartungshorizont heutiger Exegese, 

LingBib nr 25/26 (1973)13. 

45. Vgl. het onderscheid van Kl. Koch tussen "Rahmengattung" en "Gliedgat

tungen": Kl. Koch, Ratlos vor der Apokalyptik, Gütersloh 1970,' blz. 24; 

Kl. Koch, Was ist Formgeschichte? Methoden der Bibelexegese, Neukirchen-

Vluyn 19743, Blz. 29-31. 

46. Vgl. 1 Hen 9,4; 12,3; 25,3.5.7; 27,3; ApocMos 29. 

47. Vgl. Dan 7,9; Лрос 20,11; 2 Bar 73,1; 4 Ezr 7,33; AppocAbr 18. 

48. Kl. Koch, Ratlos, blz. 27. 

49. I.v.m. God is van heerlijkheid sprake in b.v. 1 Hen 14,16-20; 27,2; 104,1; 

ApocMos 37; 4 Ezr 7,42. In 1 Hen wordt God ook wel "de heer der heerlijk

heid" genoemd: 1 Hen 22,14; 25,3.7; 27,3.5; 63,2; 75,3. 

50. Voor plaatsverwijzingen zie: P. Volz, a.w., blz. 277-279. 

51. Vgl. D.S. Russell, a.w., blz. 379-385. 

52. B.v. Kl. Koch, Ratlos, blz. 19-24; D.S. Russell, a.w., blz. 104-139; KI. 

Koch, Die Apokalyptik und ihre Zukunftserwartungen, Kontexte 3(1967) 51-58. 

53. B.v. 1 Hen 90 en het beeld van de draak in de Apoc. 

54. Vgl. 1 Hen 57,lv; 90,33; Ps Sal 11; 17,28; 4 Ezr 13, 39vv; ApocAbr 31,2. 

55. B.v. 1 Hen 5,5-6; 22,11; 27,1-2; 102,3. Opvallend is, dat tegenover de 

rechtvaardigen in Mt 25,31-46 geen sprake is van de zondaars of de godde-

lozen; de tweede groep blijft enigszins anoniem. 

56. Vgl. 1 Hen 5,7; 40,9; 2 Bar 44,13. 

57. Vgl. 1 Hen 9,6; 25,7; 60,4; 99,3; 103,3; 2 Hen 9; 10,4.6 en in het NT: 

Joh 14,2-3; 1 Kor 2,9; Hebr 11,16 en Apoc (passim). 

58. Vgl. 1 Hen 53,3; MartJes 2,2; 5,9; 1 QM 13,2vv. Opgemerkt zij, dat in Mt 

25,31-46 en ook elders in Mt (vgl. 13,36-43) de tegenstelling tussen God 

en de duivel overstemd wordt door de tegenstelling tussen de Mensenzoon 

en de duivel. In Mt 25,31-46 blijkt dit uit het gegeven, dat beiden toe

gerust zijn net engelen. 

59. Vgl. 1 Hen 10,17; 25,6; 40,9; 58,3; Jub 23,27v·, 2 Bar 51,9; 73,3. 

60. Vgl. 1 Hen 48,9; 54,1.6; 90,24-26; 91,9; 98,3; 100,9; 102,1; 103,8; 2 Hen 

10,2; 2 Bar 44,15; 4 Ezr 7,37-38; TestAbr 31,4; OrSib III 287.690. 

61. Ph. Vielhauer, Gottesreich und Menschensohn in der Verkündigung Jesu, In: 

Festschrift für G. Dehn, Neukirchen 1957, blz. 77. 

62. Deze maken deel uit van de ώόΐνες (vgl. Mt 24,7-8) en functioneren als 

begeleidend verschijnsel van het komen van de Mensenzoon in Mt 24,29vv. 

63. ThWNT, I, S.V. άγγελος (Kittel), blz. 83. 
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64. In 1 Hen zijn engelen niet alleen de begeleiders van de rechter (1 Hen 

1,9), naar treden zij ook handelend op, doordat ze de zondaars verzamelen 

(1 Hen 100,4) of het vonnis voltrekken (1 Hen 108,7). 

65. P. Volz, a.w., blz. 8. 

66. P. Volz, a.w., blz. 6. Zie echter: R. Schnackenburg, Gottes Herrschaft und 

Reich, Freiburg 1959, blz. 37v. 

67. A.N. Wilder, Eschatology and Ehics in the Teaching of Jesus, New York 1950, 

blz. 32. 

68. R.H. Charles, The Religious Development between the Old and New Testament, 

London 1927, blz. 16; idem. The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old 

Testament in English, Vol II, Oxford 1913, blz. IX. 

69. Kl. Koch, Ratios, blz. 22. 

70. B.v. 1 Hen 92vv; 2 Hen 51; 63; 66; 2 Bar 46; 84-85. 

71. Vgl. Kl. Koch, a.w., blz. 22; Α. Vögtle, Das Neue Testament und ,die Zu

kunft des Kosmos, Düsseldorf 1970, blz. 59. 

72. Vooral in 2 Bar speelt de wet een grote rol: vgl. 2 Bar 44,3; 46; 48,47; 

51,3.7; 54,5; 57,2; 67,6; vgl. ook 1 Hen 5,4; 4 Ezr 7,81.89; PsSal 14,1. 

73., B.v. 1 Hen 38,2; 95,5; 99,1; 100,7; 2 Hen 53,2; 2 Bar 14,12; 53,2; 4 Ezr 

7,77; 8,33; PsSal 9,6. 

74. W. Schmithals, Die Apokalyptik. Einführung und Deutung, Göttingen 1973, 

blz. 35-36; D. Rössler, Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theolo

gie der jüdischen Apokalyptik und der pharisäischen Orthodoxie (WMANT 3 ) , 
2 

Neukirchen 1962 , blz. 45: "Die Apokalyptik kennt nur die ganz allgemeine 

Formel "das Gesetz", und zwar ohne jede Angabe darüber, was dieses Gesetz 

konkret fordert oder gebietet". 

75. Een verwijderde parallel hiervan treffen we aan in 2 Hen. Zie hiervoor 

paragraaf 4 van hoofdstuk 2. 

76. In hoeverre ook in Mt 25,31-46 een oppositie tussen heden en toekomst 

naar voren komt, wordt besproken in de volgende paragraaf. 

77. Een vergelijking tussen deze twee verzen laat zien, dat de ingewikkelde 

combinatie van vs 40 is samengesteld uit twee onderdelen nl. είς τούτων 

τδν ελαχίστων en των αδελφών μου. 

78ο Λ.Η. MacNeile, The Gospel according to St. Matthew, London 1957, blz. 371. 

79. Dit is het geval in В* 1424 ff ; Cl. De lectio ardua geniet echter de 

voorkeur boven de harmonisatie die in deze handschriften naar voren komt. 

80. Een overzicht van de verschillende antwoorden op deze vraag is te vinden 

in: D. Gewalt, a.w., blz. 16vv; P. Christian, a.w., blz. 17-30; G.E. Ladd, 
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a.w. 

81. Deze universele interpretatie is te vinden in G. Bornkamm, Enderwartung, 

in: G. Bornkamm - G. Barth - H.J. Held, a.w., blz. 21; P. Christian, a.w., 

blz; 23vv; C.E.B. Cranfield, a.w., blz. 275-276; A. Duprez, Le jugement 

dernier. Mt 25,31-46, AssSeign 65(1973) 17-28; A. Feuillet, a.w., RB 57 

(1950) 182νν·, W. Hülsbusch, a.w., blz. 209; 0. Knoch, Gott als Anwalt des 

flenschen, BiKi 24(1969) 82-84; W.G. Kürrmel, Verheissung und Erfüllung, 

Zürich 19532, blz. 85-88; C L . Mitton, a.w., blz. 48; G. Strecker, Weg, 

blz. 236 aantekening 6 (vgl. blz. 33); H. Tödt, Der Menschensohn in der 

synoptischen Überlieferung, Gütersloh 1959, blz. 71; W. Trilling, Das 

wahre Israël, blz. 12-14; U. Wilckens, a.w., blz. 363-372.382-383; J. 

Zumstein, La condition, blz. 335-343; De Mt-commentaren van Λ. Schlatter, 

Stuttgart 1963
6
, blz. 723-728; W. Grundmann, Berlin 1968

1 2
, blz. 527-528; 

J. Schmid, Regensburg 1952, blz. 269-273; J. Schniewind, Göttingen 1968, 

blz. 250-254. In dit verband zij ook gewezen op het voorstel van Broer, 

die πάντα τα éuvn universeel ODvat en deze combinatie ziet als een in

voeging van flatteus; daar staat tegenover dat het universele οϋτου oí. 

έλαχύστου door middel van τωυ άοελφων poowordt ingeperkt tot de kring 

van de leerlingen van Jezus (I. Broer, a.w., blz. 292vv). 

82. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 206. Ook J.D. Kingsbury meent, dat in Mt 

25,31-46 het oordeel over de heidenen aan de orde komt. Zijn standpunt 

hangt nauw samen met de stelling dat "...for Matthew, the title Son of 

Man is ."public" in nature and is meant to complement the title Son of 

God, which is "confessional" in nature" (J.D. Kingsbury, The Title "Son 

of Man" in Matthew's Gospel, CBQ 37(1975) 193). Hiermee bedoelt hij dat 

"zoon van God" in fit behalve door God (3,17; 17,5), de duivel (4,3.6) en 

demonen (8,29) alleen gebruikt wordt door mensen die geloven (16,16; 27, 

54), terwijl "de Mensenzoon" gebezigd wordt in die gevallen waarin het 

gaat over de confrontatie van Jezus met ongelovigen en tegenstanders (bv. 

8,19-22; 13,37-38; 16,13-15; 26,20-25). Dit onderscheid is weinig overtui

gend. Hetzelfde geldt voor de opmerking van Kingsbury dat"de Mensenzoon" 

degene aanduidt die de heidenen of Israël oordeelt (13,38.41-43; 19,28; 

24,30.32-39; 25,31-46; 26,59.64), terwijl χυρυος gebruikt wordt in verband 

met het oordeel over de kerk (7,21-22; 20,8.15-16; 24,42.45-51; 25,1-11. 

14-30). 

83. E"S in Mt 25,40.45 heeft volgens Jeremías (Gleichnisse, blz. 198, aante

kening 6) dezelfde betekenis als τος. Het pronomen demonstrativum τούτων 
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ziet hij als een overbodig semitisme; het functioneert niet als een in

perking van ol αδελφού tot de leerlingen van Jezus (Gleichnisse, blz. 36 

aantekening 5 en blz. 205). 

84. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 108 aantekening 2 en blz. 205. 

85. Dit is het geval in de reeds vermelde studies van G. Haufe, J. Winandy, 

S. Legasse, L. Cope en J.-C. Ingelaere. 

86. Ook P. Marcel ziet αδελφού als Christenen: P. Marcel, "Frères et soeurs" 

du Christ (Mt 25,31-46), ReRef 15(1964) 18-33 en 16(1965) 12-26. 

87. Vgl. 0. Michel, Diese Kleinen - eine Jüngerbezeichnung, ThStKr 108(1937-38) 

401-415. 

88. J.-C. Ingelaere, a.w., blz. 37: πάντα τα έθνη ="(les) non-chrétiens dans 

leur totalité, y compris la peuple juif...". Onder of. αδελφοί in vs 40 

verstaat hij alle Christenen; hij ziet een verband tussen de opgesomde 

noodsituaties en de θλυψυς die in 24,9.21.29 ter sprake komt. Anders dan 

Ingelaere stelt Walker (Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium, Göttingen 

1967, blz. 108-111) dat Israël geen deel uitmaakt van πάντα τα έθνη. 

89. L. Cope (a.w., blz. 37) verzet zich tegen een universele interpretatie van 

πάντα τα έθνη. op grond van de context, waaruit blijkt, dat "all the na

tions are those other than the brothers of the Son of Man". Ook D. Gewalt 

(a.w., blz. 13) onderscheidt drie groepen ni. de έ'θνη (=heidenen) aan de 

rechter- en de linkerhand van de rechter en de (αδελφού) ελαχίστου (leer

lingen van Jezus). J. Manék stelt, dat de noodlijdenden die in Mt 25,40 

als "mijn broeders" worden aangeduid, onderscheiden moeten worden van de

genen die aan de rechter- en de linkerhand staan. Ze zijn inbegrepen in "de 

Mensenzoon", een begrip dat in Dan 7,27 het volk van de heiligen van de 

Allerhoogste aangeeft. Dat Jezus samen met zijn getrouwen oordeelt, blijkt 

ook uit Mt 19,28; 1 Thess 3,13 en Did 16,7 (J. Mane'k, Mit wem identifiziert 

sich Jesus? Eine exegetische Rekonstruktion ad Matt 25:31-46, in:Christ 

and Spirit in the New Testament, Studies in honour of С.F.D. Moule, ed. 

by В. Lindars and S. Smalley, London/New York 1973, blz. 15-25). 

90. U. Wilckens verzet zich tegen de opvatting van o.a. G. Haufe en J.-C. 

Ingelaere dat Mt 25,31-46 handelt over het oordeel van de heidenen op 

basis van hun houding ten opzichte van de Christenen. Volgens Wilckens is 

het oordeel in onze passage niet een gebeuren dat alleen de heidenen raakt, 

naar heeft het ook betrekking op de Christenen: alle volken zijn degenen 

aan wie het evangelie verkondigd is, het zijn "de geroepenen" (Mt 22,14). 

In 25,31-46 wordt de scheiding voltrokken tussen de geroepenen en de uit-
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verkorenen. De uitverkorenen die in 24,31 verzameld worden, staan hier aan 

de rechterhand van de Mensenzoon. Ten aanzien van 25,40.45 stelt Wilckens 

dat hier een veralgemening plaats vindt van wat in 10,40-42 gezegd wordt 

over de leerlingen van Jezus. Anders gezegd: de leerlingen die als zende

ling veel ontberingen te lijden hebben, zijn signa en exempla van de 

noodlijdenden in het algemeen. (U. Wilckens, a.w., blz. 363-372.382-383). 

91. Dit is het geval in de studies over Mt 25,31-46 van Winandy, Legasse, 

Mane'k, Jeng, Ladd en Oudersluys. Reeds eerder is gewezen op de studie van 

Michaels, die via een traditionsgeschichtliche beschouwing tot eenzelfde 

interpretatie komt. Een missionaire interpretatie van Mt 25,31-46 treffen 

we ook aan bij A.J. Matti 1, die deze passage beschouwt als een midrash op 

Mt 10,40-42; 18,5 en 16,27: A.J. Matti 1, Matthew 25:31-46 Relocated, RestQ 

17(1974) 107-114; vgl. A.J. Matti 1, What the World Owes to the Church: A 

Breakthrough in the Understanding of the Parable of the Sheep and the 

Goats, HomPasRev 71(1971) 8-17. J. Lambrecht maakt in zijn bespreking van 

de onderhavige kwestie onderscheid tussen het traditie-materiaal waarop 

Mt 25,31-46 teruggaat, en het aandeel van Matteüs aan de wording van deze 

passage. In het traditie-materiaal ging het oorspronkelijk over de identi

ficatie van God met iedere mens in nood; Hij zal iedereen oordelen op 

grond van de houding die men aangenomen heeft ten opzichte van de gerings

ten. Door de redactionele veranderingen en invoegingen heeft een beteke

nisverschuiving plaats gehad: de Joden en de Christenen vallen niet onder 

"alle volken"; deze notie omvat alleen de heidenvolken die geoordeeld 

worden naar hun houding ten opzichte van christelijke predikers. (J. Lam

brecht, The Parousia Discourse, blz. 333-340; vgl. J. Lambrecht, Terwijl 

hij tot ons sprak, blz. 266-275). 

92. R. Maddox, a.w., blz. 25-28. Vgl. M.-J. Lagrange, L'Evangile selon saint 

Matthieu, EB, Paris 1923, blz. 485 waar hij stelt, "que tout le monde 

comparaît au jugement, mais que le Christ ne s'occupe plus ensuite que de 

ses disciples, auxquels s'adressent ses enseignements". 

93. Een uitzondering vormt hier Vadakumpadan (a.w., blz. 319-323), die het 

compromis huldigt dat είς τούτων των έλαχι'ατων betrekking heeft op de 

armen in het algemeen, op de Christenen én op de christelijke missiona

rissen. Hij beschouwt deze drie interpretaties als mogelijkheden die alle

maal gebaseerd zijn op bepaalde gegevens in Mt. 

94. Vgl. F. Neirynck, De overlevering van de Jezus-woorden en Mk 9,33-50, 

Conc(N) 2(1966) no. 10, blz. 63. 
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95. R. Bultnann, a.w., blz. 160-161. 

96. Dat yuxpoL· een aanduiding is van de Christenen in het algemeen en niet 

van een bepaalde groep onder hen, bepleit G. Barth, a.w., blz. 113-115. 

97. Vgl. W.G. Thompson, Matthew's Advice to a Divided Community. Mt 17,22-18, 

35 (AnBib 44), Rone 1970,blz. 160-163. 

98. Καταφρονέω komt behalve hier alleen voor in Mt 6,24 // Le 16,13; 6L5 

πάντος: 1/1/1; άγγελοι, is misschien een reminiscentie aan Lc 15,10. Daar 

staan enkele redactionele elementen tegenover: οράτε μη (vgl. Mt 24,6 = 

een redactionele verandering ten aanzien van Mc 13,7) en το\3 ιατρός μου 

του εν ουρανούς. 

99. Vgl. F. Meirvnck, a.w., blz. 70-71. 

100. Ook in de versie van Lc is de toepassing van de parabel van het verloren 

schaap waarschijnlijk redactioneel. In Lc 15,7 is sprake van dè ene zon

daar die zich bekeert. Dit vers bevat verschillende elementen die wijzen 

op de hand van Lucas: αμαρτωλός (5/6/18) is een van zijn voorkeurswoorden 

en speelt in deze context een grote rol (vgl. Lc 15,1.2); μετάνουα en 

μετανοεω komen ook buiten Lc 15,7 voor in combinatie met αμαρτωλός, 

άμαρτάνω en άμαρτύ* (Le 3,3 // Mc 1,4; Le 5,32 diff Mc 2,17; Lc 13,2-5; 

Lc 17,3-4 diff Mt 18,15.22; Lc 24,47). Bovendien vertoont Lc 15,7 sterke 

overeenkomsten met Mt 18,13b: 

Mt: λέγω υμΰν 5τυ χαύρει^ έπ ... η έπϋ. . . ένενηχοντα εννέα 

Le: λέγω ύμΐν δτο.. .χαρά...επυ •••η' έπυ.. .ένενηχοντα εννέα 

Met het oog hierop stelt zich de vraag, of Lucas een deel van de oor

spronkelijke parabel benut heeft om de toepassing in vs 7 te formuleren. 

101. Volgens P. Bonnard, vormen où μοχροι.' in Mt 18 "une catégorie particu

lière de disciples que la communauté mathëenne (ou ses chefs?) est ten

tée de mépriser et, par la-même, de "perdre" pour l'Eglise" (P. Bonnard, 

Composition et signification historique de Matthieu, XVIII. Règle ecclé

siastique ou éthique du Royaume?, in: I. de la Potterie, De Jésus aux 

Evangiles. Tradition et Rédaction dans les Evangiles synoptiques (BETL 

25), Gembloux 1967, blz. 135). 

102. Vgl. twee studies over Mt 18: IJ. Pesch, Matthäus der Seelsorger. Das 

neue Verständnis der Evangelien dargestellt am Beispiel von Matthäus 18, 

Stuttgart 1966; W.G. Thompson, a.w. 

103. Dat είς των μυχρων τούτων niet beperkt hoeft te blijven tot μαθητής ІП 

de betekenis van zendeling, kan blijken uit Mt 10,24.25 waar in verband 

met de relatie tussen de leerling en zijn meester sprake is van μαθητη'ς 
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zonder de toevoeging бсобгха. Vgl. J. Rademakers, La Mission, engagement 

radical. Une lecture de Mt 10, NRT 103(1971) 1076. Dat μαθητής in Mt 

10,42 betrekking heeft op de gemeente, is ook verdedigd door U. Luz, Die 

Jünger im Matthäusevangelium, ZNW 62(1971) 141-171. 

104. S. Legasse, a.w., blz. 84-85, meent dat de Christenen van wie sprake is 

in Mt 18,6.10.14 dezelfde zijn als degenen die in Mt 10,42 als missiona

ris optreden, "car il n'est pas possible que 1'évangéliste confère à une 

terminologie aussi singulière un sens différent dans le mêwt écrit" (blz. 

85). Legasse blijft ook in zijn interprétât e van Mt 25,40.45 trouw aan 

deze stelling en ziet in οΰτου oí ε?αχυστου de verkondigers van het 

evangelie (blz. 97). 

105. 7o: MacNeile, a.w., blz. 371. 

106. Vgl. evenwel Joh 20,17. 

107. Na ραββύ en δυδάσχαλοε zou men in Mt 23,8 μαθηταύ verwacht hebben en met 

αδελφοί. Blijkbaar zijn deze begrippen onderling verwisselbaar. 

108. Vgl. IJ. Bauer, WNT, kolom 31. 

109. noLouov (.-Ca): Mt 18,2.3.4.5; μυκροιΤ: Mt 18,6.10.14; άδελφο'ς: Mt 18,15 

(2x). 21.35. De parallellie in de opbouw tussen sectie I (Mt 18,1-14) en 

sectie II (Mt 18,15-35) wordt onderstreept door het feit, dat beide delen 

uitlopen op een parabel (Mt 18,12-13 resp. Mt 18,23-34), die besloten 

worden net een algemene uitspraak (Mt 18,14 resp. Mt 18,35), waarin het 

trefwoord vervat is dat in de betreffende sectie dominant is en waarin 

verwezen wordt naar de Vader in de hemel (vgl. de vermelding van ö πατήρ 

μου ö έν oópavoCs in Mt 18,10.19). Tenslotte is de tegenwoordigheid van 

Jezus die uitgesproken wordt in het logion van Mt 18,5 vergelijkbaar met 

Mt 18,20. Vgl. W. Pesch, a.w., blz. 50-53. 

110. Vgl. J. Zur.istein, Matthieu 28,16-20, RThPh 22(1972) 14-33. 

111. Of dit ook geldt voor πάντα τα έ'θνη in Mt 24,9 is onzeker, gezien het 

gebruik van πολλού in vss 10-12. 

112. Ook in de context van πάντα τα έθνη in Mt 24,9 is sprake van το τε'λος: 

vs 13 (// tic 13,13). De zending tot Israël staat eveneens in een eschato

logisch perspectief (vgl. Mt 10,23). 

113. Vgl. hoofdstuk 5, paragraaf 2. 

114. Vgl. de eliminatie van πάντα τα έθνη in Mt 21,13. De term πάντα τα έθνη 

komt in Mt voor het eerst voor in Mt 24,9 en verdringt dan het eerder 

gebruikte τα έθνη. 

115. Vgl. Η. Hegermann, Hoffnung für alle Völker. Matthäus 25,31-46, in: H. 
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Zeddies (Hrsg.)» Hoffnung ohne Illusion, Berlin 1970, blz. 51-61; 

U. Wilckens, a.w. 

116. Λαμβάνω in Joh 13,20 = iemand opnemen: WNT, kolom 919. 

117. R. Bultnann (a.w., blz. 152-153) is van mening, dat Mc 9,37.41 // Mt 

10,40.42 oorspronkelijk bij elkaar hoorden en pas later van elkaar ge

scheiden zijn doordat Mc 9,38-40 resp. Mt 10,41 daartussen gevoegd zijn. 

Verder stelt Bultmann, dat het ΰμεϋς van Mc 9,41 een secundaire veran

dering is, waardoor dit vers wordt toegepast op de christelijke gemeente; 

oorspronkelijk zou hier -evenals in Mc 9,37- sprake zijn geweest van 

παι,δυα. 

113. Vgl. StB, I, blz. 589vv.774. De bron hiervan is het 0T, waar de zorg voor 

weeskinderen veelal verbonden is met de zorg voor weduwen: Ex 22,22-24; 

Deut 24,19-21; Jes 1,17; Ez 22,7; Ps 68,6 (vgl. in het NT: Jac 1,27). 

119. Geciteerd bij J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 205. Vgl. ook Sifre Num 

par. 84 en 161. 

120. Een beschrijving van het n^BMdee is te vinden in ThWNT, I, s.v. 

απόστολος (Renqstorff), blz. 414vv. Vgl. ook StB, I, blz. 590; II, blz. 

558; III, blz. 2vv. 

121. Vgl. Held, a.w., blz. 240 aantekening 1. 

122. Joh 4,34; 5,23.24.30.37; 6,38.39.44; 7,16.18 (αύτο'ν) 28.33; 8,16.18.26.29; 

9,4; 12,44-45.49; 13,20; 14,24; 15,21; 16,5. 

123. Vgl. de aanwezigheid van God bij zijn volk: Gen 28,15; Recht 6,12v; Joz 

1,5; Jes 43,1-7. 

124. L. Cope (a.w., blz. 40vv) stelt Mt 25,40.45 op één lijn net Mt 10,40. 

125. Vgl. В. van lersel, Een begin. Aantekeningen bij het evangelie volgens 

Marcus, Bilthoven 1973, blz. 63-68. 

126. Vgl. Th. Preiss (a.w., blz. 52vv): "...le Fils de l'homme s'est solidari

sé avec ceux qui ont, objectivement, besoin de secours, quelles que 

soient, par ailleurs, leurs dispositions subjectives". 

127. P. Jeng (a.w., blz. 181) stelt, dat de positivus en de superlativus 

eikaars equivalenten zijn: "Die beiden Formen уьирй und έλαχυ'στων 

meinen im Grunde dasselbe, da es in Semitischen keine eigene superlative 

Form gibt". 

128. Vgl. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 198 aantekening 6. 
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1. Vgl. paragraaf 4 van hoofdstuk I. 

¿. Vgl. H. Tödt, a.w., biz. 76-79. 

3. Volgens R. Pesch (Naherwartungen, blz. 158-166) qaat het in Mc 13,24-25 

m e t over toekomstige gebeurtenissen van kosmische aard, maar om symbolen 

en metaforen die de dag des Heren oproepen, ook in zijn onheilsaspecten. 

4. W.G. Thompson, An Historical Perspective in the Gospel of Matthew, JBL 

93(1974) 243-262 (blz. 246). 

5. Thompson (Historical, blz. 249) brengt deze verzen in verband met de 

ervaringen van de gemeente van Matteüs vóór en tijdens de joodse oorlog 

(66-70 η. Chr.). 

6. Vgl. hoofdstuk 5. 

7. De tekst biedt onvoldoende aanwijzingen voor de veronderstelling, dat 

de vermelding van honger en dorst in Mt 25,35vv betrekking heeft op 

de λι,μϋυ' in Mt 24,7. Evenmin is het aannemelijk, dat er een stringente 

relatie verondersteld moet worden tussen het gastvrij onthalen van vreem

delingen en de vlucht in Mt 24,20 of tussen het verstrekken van kleding 

aan naakten en het achterlaten van het kleed in Mt 24,18. 

8. In dit verband kan gewezen worden op de mogelijkheid, dat zich binnen Mt 

25,31-46 een tegenstelling voordoet tussen het toekomstig komen van de 

Mensenzoon en het komen van alle volken naar zieken en gevangenen. Precies 

het ήλθατε προς με wijkt immers af van de formulering in joodse opsommin

gen van liefdewerken, waarin sprake is van het bevrijden van gevangenen. 

9. Alleen in vs 1 (δε'κα) en in vss 5.7 (πασαι.) worden de meisjes onder 

hetzelfde opzicht beschouwd, terwijl zij in vss 2-4.8-12 van elkaar onder

scheiden worden. Waarschijnlijk is het gebruik van πδσαυ, dat een over

bodige indruk maakt, van daaruit te verklaren. 

10. In Mt 24,40.45-51 en 25,14-30 heeft de tweedeling betrekking op mannen, 

in Mt 24,41 en 25,1-12 op vrouwen. 

11. Op het gebruik van traditie-materiaal of traditionele voorstellingen wij

zen: Mt 24,47 vgl. Le 12,44; Mt 24,51a vgl. Lc 12,46; Mt 25,10 (οί. γα'μου) 

vgl. Le 12,36; Mt 25,12 (oùx οΐοα ομάς ) vgl. Lc 13,25.27; Mt 25,21.23: 

het gebruik van όλύγα vertoont een spanning ten opzichte van de waarde 

van de toevertrouwde talenten en kan zodoende aanspraak maken op oorspron

kelijkheid; cit£ + ace. in Mt is waarschijnlijk primair ten opzichte van 

έπύ + dat. in Lc dat een stilistische verbetering betekent. De formule

ringen in Mt 25,31-46 zijn geanalyseerd in hoofdstuk 2. 
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Indicaties voor redactie: 

-Έχεΰ εσται, ò Μλαυθμδς χαυ ο Βρυγυος των οδόντων ÍS eenmaal aan Q ont

leend (Mt 8,12 // Le 13,28) en komt verder in Mt vijf keer voor in 

eschatologische scenes (Mt 13,42.50; 22,13; 24,51; 25,30). In drie ge

vallen wordt deze afsluitingsformule verbonden met έχβάλλω εις τδ σκότος 

τδ εξώτερον: Mt 8,12; 22,13 en 25,30. 

- At cTOLiioL (Mt 25,10): hoewel ετουμο«, (4/1/3) in Mt 22,4.8 en 24,44 ont

leend is aan Q, is het gebruik van deze term in Mt 25,10 misschien toch 

een indicatie voor redactie, omdat er een relatie is tussen deze tekst 

en Mt 24,44. 

- Είσέρχομαυ (36/30/50) wordt in Mt vaak gebruikt in verband met het escha-

ton en gecombineerd met βασι-λεύχ των ούρανδν/βασι,λεία τοΰ θεοΟ (Mt 5,20; 

7,21; 18,3 vgl. Mc 10,15 // Le 18,17; Mt 19,23-24 // Mc 10,23.25 // Le 

18,24-25; Mt 23,13); ζωη' (Mt 18,8.9 vgl. Mc 9,43.45.47; Mt 19,17); χαρά' 

(Mt 25,21.23). Ook is fit 25,10 vergelijkbaar met πως εΰσηλΏες δδε ( = 

bruiloftszaal) in Mt 22,12. 

12. Vgl. J. Rohde, Die redaktionsgeschichtliche Methode. Einführung und Sich

tung des Forschungsstandes, Hamburg 1966, blz. 95. 

13. Vgl. W.C. Allen, The Gospel according to S. Matthew (I.С.С), Edinburgh 

1907, blz. XXIV; П.-J. Lagrange, a.w., blz. XCII; G. Strecker, Weg, blz. 

19v. 

14. Vgl. B.M.F, van lersel, Bijbelverhalen in preken vertaald, in: Van taal 

tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften aangeboden aan W.K. 

Grossouw, onder red. van B.M.F, van lersel, M. de Jonge en J. Nelis, 

Baarn 1977, blz. 90. 

15. J.M. Massingberd Ford (The Parable of the Foolish Scholars, NT 9(1967) 

116-117) en E. Löverstamm (Spiritual Wakefulness in New Testament, Lund 

1963, blz. 114-115) kennen aan "lamp" en "olie" een allegorische betekenis 

toe: het brandend houden van de lampen en het hebben van olie zijn joodse 

zegswijzen voor het onderhouden van de Wet en het verrichten van goede 

werken. Ook Donfried, die Mt 25,1-13 ziet als een allegorie, brengt. 

"olie" in verband met de goede werken. Ter bevestiging van deze interpre

tatie wijst hij op Num.R. XIII, 15.16 waar Num 7,19 uitgelegd wordt als 

een toespeling op "the Tora, the study of which must be mingled with good 

deeds, in accordance with that which we have learned" (K.P. Donfried, The 

Allegory of the Ten Virgins (Matt 25:1-13) as a Summary of Matthean Theo

logy, JBL 93(1974) 427). 
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16. De combinatie van αγαβίς (18/4/16) met ηονηρός (26/2/13) is te vinden in 

Mt 5,45; 7,11 (// Le 11,13); 7,17.18; 12,34.35 (// Le 6,45); 20,15; 22,10. 

17. Vgl. de toebedeelde talenten die zijn bezit vormen (vss 14-15). 

18. E. Linnemann (Die Gleichnisse Jesu, Einführung und Auslegung, Göttingen 
2 

1962 , blz. 131) wijst erop, dat de oorspronkelijke betekenis van φρόνυμος 

is: "die Augen aufmachen". 

19. Α. Sand, Das Gesetz und die Propheten. Untersuchungen zur Theologie des 

Evangeliums nach Matthäus, Regensburg 1974. 

20. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord door L. Cope (a.w., blz. 34), zon

der dat hij evenwel de door hem genoemde passages (Mt 7,21-23.24-27; 

10,40-42; 13,47-50; 18,35) aan een indringende analyse onderwerpt. 

21. IJ. Grundmann, a.w., blz. 228. 

22. F. Neirynck (La redaction matthéenne et la structure du premier évangile, 

EThL 43(1967) 41-73) ziet Mt 7,24-27 als de afsluiting van de Bergrede: 

"...c'est devenu un procédé matthéen de conclure un ensemble literaire 

par une parabole, généralement avec un verset de conclusion rédactionnel 

qui exprime la nouvelle application". Op eenzelfde wijze besluit Mt 

20,1-16 de aan Mc 10,1-31 ontleende stof in Mt 19,16-30. 

23. G. Strecker, Weg, blz. 137, Ann. 4. 0ok D. Hill (False Prophets and Cha-

rismatics in Mt 7,15-23, Bb 57(1976) 327-348 beschouwt 7,15-20 als een 

literaire eenheid die onderscheiden is van 7,21-23. Hij meent dat "the 

presence of όπροφητεΰσαμεν in v. 22 does not identify its practitioners 

with the false prophets of v. 15" (blz. 337) en dat de pseudoprofeten te 

identificeren zijn met de Farizeeën. 

24. Het onderscheid tussen de buiten- en de binnenkant van de graven in Mt 

23,27 is een redactionele verandering ten aanzien van Lc 11,44 waar van 

onzichtbare graven sprake is. Een aantal elementen in vs 27 (...έξωθεν 

με'ν + φαύνω(13/2/2)...εσωθεν δε'...) keren terug in vs 28, dat waarschijn

lijk redactioneel is: φαύνω τους ανθρώπους komt behalve hier ook voor in 

Mt 6,5.16.18; δύκαυος (17/2/11); ύπο'χρυσυς (1/1/1) is samen met het voor

keurswoord van Matteüs ΰποκρυτης (13/1/3) een belangrijk gegeven binnen 

de thematiek van Mt 23; άνομύ* (4/0/0). 

25. A'jvos komt in het NT alleen voor in de tegenstelling tussen deze term en 

προ'βατα (Mt 7,15; 10,16; Joh 10,12), äpvou (Lc 10,3) of ποόμνυον (Hand 

20,29). 

26. R. Morgenthaler, Statistische Synopse, blz. 152-153. 

27. R. Bultmann, a.w., blz. 108. 
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28. De synopsis van К. Aland is in deze niet consistent: de plaatsing van de 

verschillende versies op blz. 96-97 verschilt in meerdere opzichten van 

die op blz. 168-169. 

29. R. Morgenthaler, Statistische Synopse, blz. 203. 

30. Mt 12,36-37 vormen de slotverzen van de zelfverdediging van Jezus tegen 

het verwijt van de Farizeeën (12,25-37). Hoewel deze passage alleen al 

door het ontbreken van de stereotype overgangsformule niet behoort tot de 

hoofdredevoeringen, wordt ook deze tekst besloten met een redactionele 

verwijzing naar het komende oordeel. 

31. - ΕοσΕρχομαι, εύς την Βασυλευαν των ουρανών: vgl. aant. 11. 

- ποι,εω το θέλημα τον3 ιατρός: Ht 12,50 (vgl. Mc 3,35) en 21,31; 

- πατήρ you in verband met God: vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.3; 

- ò πατήρ ... ò εν τους ουρανοΐς: Mt 5,16.45; 6,1.9; 7,11.21; 10,32.33; 

12,50; 16,17; 18,10.14.19; ò πατη'ρ ... ò (έτι)ουράνι,ος: Mt 5,48; 6,14 

(vgl. Mc 11,25); 6,26.32; 15,13; 18,35. 

32. - De woordgroep προφητ- heeft binnen de synoptische evangelies in Mt de 

hoogste frequentie: 45/9/33 (τρο
ν
-η'της;37/6/29·, προβητευω: 4/2/2; 

προφήτευα: 1/0/0; προφητυς: 0/0/1; ψευδοιροφητης: 3/1/1; 

- óaiyo'vuov Uà) έκβάλλω: Mt 9,33 // Le 11,14; 9,34 // Mc 3,22 (vgl. Mt 

12,24); 10,8 (vgl. Mc 6,13); 12,27.28 // Lc 11,19.20; 

- δονάμευς in de betekenis "wonderen": Mt 11,20-23 (vgl. Lc 10,13); 13,54 

// Mc 6,2; 13,58 // Mc 6,5; 14,2 // Mc 6,14. 

33. Vgl. E. Schweizer die de ávoi-úa kenmerkend acht voor de pseudo-profeten 

en stelt: "Because of it, in no way because of their charismatic activi

ties, they will be condemned, as VII, 23 states" (E. Schweizer, Observance 

of the Law and Charismatic Activity in Matthev/, NTSt 16(1969-70)224). 

34. Het merkwaardige verschijnsel, dat in Lc 13,27 de ene en in Mt 7,23 de 

andere helft van Ps LXX 6,9a te vinden is, wijst op een rechtstreekse 

literaire afhankelijkheid van de LXX-tekst. 

35. Vgl. het praesens ρρχονται, in Ht 7,15. 

36. In Mt 10,1 treffen we de combinatie ot. δώδεκα μαθηταυ αΰτοΰ aan, die in 

de afsluitingsformule van 11,1 hernomen wordt en verder niet voorkomt in 

Mt. Dit gegeven staat op één lijn met de vermelding van de twaalf aposte

len in Mt 10,2 (vgl. Lc 6,13; άτιο'στολος komt in Mt alleen hier voor) en 

van de Twaalf in Mt 10,5. Opvallend is, dat de uitspraak van Mt 9,37-38 

gericht is tot de leerlingen in het algemeen. Deze wisseling van het au

ditorium wijst erop, dat de Zendingsrede begint in 10,5b en niet in 9,36. 
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37. F.W. Beare, The Mission of the Disciples and the Mission Charge: Matthew 

10 and Parallels, JBL 89(1970) biz. 2. 

38. R. Morgenthaler (Statistische Synopse, biz. 132-134.204-205) spreekt van 

de volgende literaire relaties: 

Mt 10,1 // Mc 6,7 

10,2-4 // Mc 3,16-19 

10,5-7a = Sondergut 

10,7b vgl. Le 10,9; 9,2 

10,8 = Sondergut (vgl. Le 9,2: и αϊ, ΰασθαυ; Le 10,9: иаі йгроасисте 

τους εν αότΐ) άσθενευς... ) 

10,9-lOa // Mc 6,8b-9; vgl. Le 10,4 

10,10b // Le 10,7b 

10,11 // Mc 6,10b; vgl. Le 10,5.7a 

10,12-13 = Sondergut (vgl. Mc 6,10: εις ούχίαν; Le 10,5-6: εύρηνη; xat 

έαν...?ί... εΰ 6ε μηΎ*"- ...) 

10.14 // Mc 6,11; vgl. Le 10,10.Па 

10.15 // Le 10,12 

10,16а // Le 10,3 

10,16b = Sondergut. 

39. Opmerkelijk is, dat de uitvoering van hun zendingsopdracht in Mt -anders 

dan in Mc 6,12-13 en Lc 9,6 (vgl. Le 10,7)- niet vermeld wordt. 

40. F.W. Beare, a.w., blz. 3. 

41. Vgl. Mt 5,3.6.11.12 met Lc 6,20b-23 en Mt 7,15-20.21.24-27 met Lc 6,43-

49. Dit betoog veronderstelt, dat in Lc de volgorde en de vorm van de 

stof uit Q oorspronkelijker is dan in Mt. 

42. R. Bultmann, a.w., blz. 152. 

43. Vgl. WNT, kolom 1133-34. In verschillende teksten in het NT is de combi

natie LUS (...) ό'νομα te vinden. Deze teksten kunnen als volgt geklassi-

ficeerd worden: 

- ει.;, όνομα in de betekenis "met het oog op (zijn eigenschap als)" komt 

voor in Mt 10,41-42. Parallellen hiervan zijn te vinden in de brief 

van Ignatius aan de Romeinen (9,3) waar sprake is van δέχομαυ τι,να εις 

όνομα Ίη-ιοϋ КрьотсЪ, en in Hebr 6,10 waar de αγάπη ten opzichte van 

mensen op God wordt betrokken. 

- cis ro εμον ό'νομα (Mt 18,20) 

- de uitdrukking βαπ-.ι'ςω... cis то όνομα с. gen. (Mt 28,19; Hand 8,16; 

19,5; 1 Kor 1,13.15) 
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- de wending πυστευω εις τδ όνομα e. gen. (Joh 1,12; 2,23; 3,18; 1 Joh 

5,13). 

44. De term προφήτης heeft in Mt evenals in Mc en Le betrekking op al dan niet 

net name genoemde figuren uit het ОТ, op Johannes de Doper en op Jezus. 

De enige uitzonderingen hierop worden gevormd door Mt 23,37 // Le 13,34 

en Mt 23,34 (hier gaat het over christelijke profeten, in Le 11,49 over 

profeten uit het ОТ: vgl. εγώ in Mt met η σοφύα του θεοϋ in Le). Al met 

al is er weinig reden om te denken, dat προφήτης in Mt 10,41 een aandui

ding is van een functie in de gemeente van Matteüs (Grundmann, a.w., blz. 

302). 

45. Vgl. Mt 5,12 en 13,17 waar de toegesprokenen eveneens met profeten uit 

het verleden vergeleken worden. 

46. Ψυχρός wordt verder alleen nog in Prov 25,25 gebruikt in verband met 

water. 

47. Bedoeld zijn πορευομαυ (Mt 10,6.7) en composita van ёрхоуаь (άπέρχομαο: 

Mt 10,5; εϋσέρχομαι,: Mt 10,5.11.12; εξέρχομαι: Mt 10,11.14). Deze werk

woorden worden veelal gecombineerd met de plaatsaanduidingen εις οδόν 

(vs 5; vgl. vs 10); ε'ς (...) πο'λι,ν (vss 5.11); ets οίχίαν (vs 12) en 

εξω της οί.η\ίας η τϊΐς πόλεως εκεύνης(ν5 14). 

48. Vgl. W. Grundmann, a.w., blz. 290. Deze interpretatie wordt bevestigd 

door het gebruik van κτάομαι, (7x in NT), dat in Lc 18,12 betrekking 

heeft op inkomsten, in Hand 1,18 gecombineerd is met μυσθο'ς en in Hand 

22,28 met πολλοϋ χεφαλαύου (= grote geldsom: WNT, kolom 850), terwijl 

in Hand 8,20 de oppositie tussen δωρεάν en χρήματα te vinden is. 

49. J. Rademakers, La Mission - engagement radical. Une lecture de Mt 10, 

NRTh 103(1971) 1072-1085; J. Rademakers, Au fil de l'évangile selon 

saint Matthieu, Heverlee-Louvain 1972, vol. I, blz. 32-35; vol. II, 

blz. 135-138. 

50. De indeling van Rademakers doet geen recht aan de volgende fenomenen: 

- De beschrijving van het wedervaren van de leerlingen geeft ook een 

progressie te zien in de richting van een climax: na de vermelding van 

de ongastvrijheid in vs 14 is er in het vervolg sprake van, dat de zen

delingen belanden in forensische situaties (vss 17-20), gehaat worden 

door iedereen (vs 22) en van de ene stad naar de andere moeten vluchten 

(vs 23), terwijl in het laatste gedeelte van de rede de mogelijkheid 

wordt aangesneden dat ze gedood worden (vs 28) of hun leven verliezen 

(vs 39). 
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- Ook tussen de terminologie in В en in A' zijn overeenkomsten aanwijsbaar 

en wel daar waar het gaat over de verstoring van familiale betrekkingen 

(vgl. vs 21 met vss 35-36). 

51. Ook W. Grundmann (a.w., blz. 292) beschouwt vss 24-25 als "die bestimmende 

Mitte der ganzen Komposition". 

52. Ιΐόλκ, komt voor in Mt 10,5.11.14.15.23a en in Le 10,1.8.10.11.12 (vgl. Le 

9,5). In de instructies van Mc 6,8vv ontbreekt deze term. 

53. Met uitzondering van ò πατήρ en είς των μυκρων τούτων zijn de nu volgende 

contactpunten ook te vinden in A.J. Mattili (Matthew) die wijst op de 

volgende elementen: а) ЦааьХсСа (Mt 9,35; 10,7; 25,34;) b) updgata Mt 

9,36; 10,6.16; 25,32-33); с) het thema van de zending (Mt 10,5-8.18.23. 

26b.27; 25,32); d) het thema van de vervolgingen resp. het lijden (Mt 

10,16.21.34-37; 25,35-36); e) het thema van de werken (Mt 10,40-42; 25, 

40.45). Hierbij valt op te merken, dat de vermelding van e) overbodig is 

gezien de opsomning eerder in het artikel van de afzonderlijke liefde

werken. Vervolgens, a) en b) kunnen niet als overeenkomsten tussen Mt 10 

en 25,31-46 aangemerkt worden, omdat (.mouAcux των ούηανων in Kt 10,7 een 

nabij gebeuren is, terwijl βασι,λρΰα in 25,34 een toekomstige grootheid 

is, en omdat πρόβαια (dat volgens Mattili een symbool is voor Israëlie

ten) op de genoemde plaatsen niet steeds betrekking heeft op dezelfde 

categorie (in 10,6 is het een aanduiding van Israël, in 10,16 van de 

twaalf gezondenen en in 25,32-33 van de Ò^XCILOL). Tenslotte is de ver

melding van c) en d) alleen mogelijk binnen de interpretatie van 25,31-

46 met het oog op de situatie van zending. Dit nu berust op een tour de 

force, diè hierin bestaat dat πάντι τα "Ovr beschouwd wordt als een re

dactionele verandering van het meer oorspronkelijke οΐ^ος 'Ισραήλ en dat 

het sluitstuk van de Eschatologische Rede gezien wordt als het oorspron

kelijke slot van de Zendingsrede. 

54. Vgl. evenwel 25,46a met 25,46b. 

55. Ten aanzien van Mt 13 spreken we van "parabels" en niet van "gelijkenis

sen", omdat in vss 3b-8.24-30.31v.33.44.45-46.47-48 de aoristus een grote 

rol speelt, wat kenmerkend is voor een parabel in strikte zin (vgl. J. 

Lambrecht, Parabels in Mc 4, TvT 15(1975) 27-29). 

56. B. Gerhardsson, The Seven Parabels in Matthew XIII, NTSt 19(1972-73) 

blz. 18. 

57. Mc 4,26.30 en Lc 13,18.20. 

58. J. Rademakers, Au fil, vol. II, blz. 174. 
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59. Vgl. J. Lanibrecht, Parabels in Mt 13, TvT 17(1977) biz. 42. Volgens 

Lambrecht bestaat de Parabel rede uit twee secties (vss 1-35 en vss 36-52) 

die allebei een inleiding hebben (vss l-3a en vs 36a) en een besluit (vss 

34-35 en vss 51-52: in beide gevallen is sprake van ταϋτα πάντα). Vss 

51-52 en vss 34-35 nemen zo een parallelle positie in in het geheel van 

de redevoering. In de literaire structuur van J. Rademakers (Au fil, vol. 

II, blz. 177) vormen vss 51-52 het besluit van de Parabelrede in haar 

geheel. Een indicatie ten gunste van dit standpunt is συνι'ηυυ in vs 51 

dat een trefwoord is binnen de eerste sectie (vss 13.14.15.19.23). Beide 

auteurs leggen een cesuur tussen vs 35 en 36: in de eerste sectie (vss 

3b-33) die zich afspeelt in de openlucht bij het meer bestaat het audito

rium uit de niet begrijpende menigte en de leerlingen die tot verstaan 

komen, terwijl de tweede sectie (vss 36-50) uitsluitend gericht is tot, 

de leerlingen en gelocaliseerd is in het huis. Ze distantiëren zich hier

mee van de door F. van Segbroeck (La scandale de l'incroyance. La signi

fication de Mt XIII, 35, in EThL 41(1965) 344-372) voorgestelde indeling 

van Mt 13,1-52 in twee parallelle secties, v/aarbij J. Dupont zich aange

sloten heeft in zijn studies van het parabel hoofdstuk van Mt (Le chapitre 

des paraboles, NRTh 89(1967) 800-820; Le point de vue de Matthieu dans le 

chapitre des paraboles, in: M. Didier, a.w., blz. 221-259: sectie I: vss 

1-23; sectie II: vss 24-52. 

60. Mt 19,24 vgl. Mc 10,24; Mt 21,36 // Mc 12,4; Mt 26,42 // Mc 14,39; Mt 

26,43 // Mc 14,40; Mt 26,72 // Mc 14,70. 

61. Buiten Mt 13 nog vier keer ni. Mt 18,23; 20,1; 22,2 en 25,1. 

62. Vgl. ook έχΚαλλω in Mt 8,12; 22,13 en 25,30. 

63. BDF, paragraaf 164,2. 

64. Vgl. Mt 3,10; 7,17.19.21; 10,32; 12,36; 13,41; 22,60vv; 25,32. 

65. Vgl. J.P. Meier, Law and History in Matthew's Gospel (AnBib 71), Rome 

1976, blz. 73-82. Meier kent ook aan πλπρόω in Mt 13,48 een theologische 

betekenis toe vanwege de verwijzing naar de eschatologische voleinding 

in de uitleg van de parabel. 

66. - Mt 13,8: СО i ñv γην τ "ν χαλήυ versus παρά την òòóv (vs 4 ) , έπο τα 

ncTp¿:>n(vS 5) en ¿TL τάς ,ΜΐίνΟος (vs 7) ( v g l . Mt 1 3 , 2 3 ) ; 

- Mt 13,24.27: «αλον σπέρμα versus ζι,ζανκχ (passim) ( v g l . 1 3 , 3 7 . 3 8 ) ; 

- Mt 13,48: τα χ'ίλ-ί versus T J aar.)á. 

67. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 79-83. Vgl. verder aantekening 75. 

68. J. Lambrecht (Mt 13, blz. 41) betrekt ook tv/ее elementen uit de parabel 
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(συλλέγω en καλός) in zijn overzicht van de overeenkomsten met 13,40-43. 

69. Δύχαοος: vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2. 

70. Vgl. W. Dormán, Matthew: A Theology for Active Discipleship, Diss. Van-

derbilt University Divinity School, 1971, biz. 48-52. In zijn analyse van 

het gebruik van δο'και,ος in Mt ziet Dormán Mt 13,43 over het hoofd! 

71. Vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2.5. 

72. Bedoeld zijn de volgende tekstgegevens: 

Mc 4,26: ο'ύτως εστυν..., ώε Mt 13,24: ώμουώθη 

η Βασυλεύχ τοΟ θεοϋ η Βασυλευα тй 

ούρανδν 

άνθρωπος άνθρώπω 

βαλςι τον σπορον έπί. της γης σπεΰραντι, χαλάν σπέρμα έν 

τω άγρφ αύτοϋ 

4,27: χαΟ χαθεύδΓΐ 13,25: ¿ν δε τω Μαθεύδει,ν 

βλαστξί 13,26: εβλάστησεν 

4,28: πρώτον 13,30: πρώτον 

χόρτον 13,26: χόρτος 

χαρποφορεΐ χαρπον εποιίησεν 

σί̂ τος 13,29: τον σι,τδν 

4,29: θερυσμός 13,30: του θεροσμοϋ 

Op een literaire relatie tussen beide teksten wijzen ook de volgende 

gegevens, βλαστάνω komt zowel in Mt als in Mc alleen op deze plaats voor. 

χόρτος (3/2/1) is in Mt 6,30 ontleend aan Q (vgl. Le 12,28) en in Mt 14, 

19 aan Mc 6,39; waarschijnlijk moet ook in de twee resterende gevallen 

(Mc 4,28 en Mt 13,26) worden aangenomen, dat Mt literair afhankelijk is 

van Mc. 

73. Vgl. echter de relativering van dit statistisch gegeven in hoofdstuk 2, 

paragraaf 2.3. 

74. In de lucaanse geschriften en in Mc 12,19-22 (// Mt 22,24-25) heeft 

σπε'ρμα de betekenis "nazaat". Σπορός (Mc 4,26.27; Lc 8,5.11) ontbreekt 

in Mt. 

75. J. Jeremías, Gleichnisse, biz. 79-83. Vgl. J. Jeremías, Die Deutung des 

Gleichnisses vom Unkraut unter dem Weizen, in: Neotestamentica et Patris

tica, Fs. 0. Cullmann, ed. W.C. van Unnik, Leiden 1962, blz. 59-63; 

Abba. Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte, Gb"t-

tingen 1966, blz. 261-265. Ook volgens J. Dupont (Le point de vue, blz. 

223) is Mt 13,36-43 in zijn huidige vorm het werk van de evangelist. De 
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zienswijze van Jeremías wordt bekritiseerd door M. de Goedt, L'explica

tion de la parabole de l'ivraie (Mt XIII, 36-43). Création mathéenne ou 

aboutissement d'une histoire littéraire7 RB 66(1959) 32-54. Ook P. Chris

tian (a.w., blz. 4) beschouwt 13,36-43 met een beroep op W. Trilling 

(a.w., blz. 125v) en G. Strecker (a.w., blz. 160v) m e t als "eine matthà-

ische Fi genschöpfung". Tenslotte trekt ook L. Sabourin het resultaat van 

de analyse van J. Jeremías in twijfel (L. Sabourin, The Parables of the 

Kingdom, BTB 6(1976) 115-160). Vanwege het feit dat van de in vss 37-39 

uitgelegde termen er slechts enkele letterlijk terugkeren in vss 40-43 

acht hij redenen aanwezig "for believing that Matthew has used a pre

existing lexical explanation of the tares, to which he may have contribu

ted the component ό >tdawos"(blz. 146). 

76. Vgl. R. Bultmann, a.w., blz. 203. 

77. J. Jeremías, Gleichnisse, blz. 83. 

78. Α. Vögtle verzet zich tegen een inperking van het koninkrijk van de 

Mensenzoon tot de christelijke gemeente en stelt, dat hier heel de mens

heid wordt bedoeld. Hij beroept zich voor deze interpretatie op ò κόσμος 

in 13,38 en op 28,18 waar de volmacht van de verrezen Heer hemel en aarde 

omvat. A. Vögtle, Das christologische und ekklesiologische Anliegen von 

Mt 28,18-20, in: StEv II (TU 87), Berlin 1964, blz. 266-294. 

79. 0p de samenhang tussen vss 18-23 en vss 10-17 wordt gewezen door J. Du

pont, Le point de vue, blz. 233-239. 

80. Vgl. L. Sabourin (a.w., blz. 156) die de relatie tussen vss 44-46 en vss 

40-43.49-50 als volgt omschrijft: "Possibly the twin parables ... have 

the purpose of presenting the positive incentive to opt for the kingdom, 

while the judgment deterrent is expressed in the two other parables". 

81. W.G. Thompson, Matthew's Advice, blz. 211. Vgl. de indeling van F.H. 

Breukelman, Eine Erklärung des Gleichnisses vom Schalksknecht. Matthäus 

18,23-35, in: Parrhesia. Karl Barth zum 80. Geburtstag, Zurich 1966, 

blz. 261-287. 

82. K. Berger, a.w., blz. 17-18. 

83. K. Berger, a.w., blz. 18. 

84. Vgl. E. Linnemann.a w.,blz. 111-119 en 169-174; Α. Weiser, Die Knechts-

gleichmsse der synoptischen Evangelien (StANT 29), München 1971, blz. 

99-103. 

85. ліЛ τοϋ-ο (10/3/4) verraadt in vier gevallen een afhankelijkheid van Mt 

van zijn Vorlage (Mt 6,25 // Le 12,22; Mt 12,27 // Le 11,19; Mt 14,2 // 
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Mc 6,14; Mt 23,34 // Le 11,49) en is in de resterende gevallen eigen 

aan Mt. 

86. Vgl. de vorige subparagraaf. 

87. IJ.G. Thompson, Matthew's Advice, biz. 223 en 161. 

88. Mc 10,47.48 // Mt 20,30.31 // Le 18,38.39 vgl. Mt 9,27; 15,22; 17,15; 

Le 16,24; 17,13. 

89. όφεύλω 6 / 0 / 5 

οφειλέτης 2 / 0 / 1 

όφεολη 1 / 0 / 0 

όφειίλημα 1 / 0 / 0 

t o t a a l 1 0 / 0 / 6 

Deze woordgroep is in Mt beperkt tot drie passages: 6,12; 18,23-35; 

23,16.18. 

90. Vgl. W.G. Thompson, Matthew's Advice, biz. 210, aant. 36. 

91. Buiten de genoemde gevallen komt oL δούλοι, іпсь оь nog voor in Mt 22,10 

en in Lc 12,37 en εκείνος ò οοϋλος nog in Le 12,47. 

92. Terecht beschouwt Jeremías (Gleichnisse, biz. 210) deze passage als een 

"Endgerichtsgleichnis". Volgens Th. Deidun echter heeft alleen de derde 

scène betrekking op het eindoordeel: Th. Deidun, The Parable of the Un

merciful Servant (Mt 18,23-35), BTB 6(1976) 203-224. 

93. P. Fiedler (Jesus und die Sünder, Frankfurt/M. 1976, biz. 198-199) be

toogt, dat MatteUs zelf verantwoordelijk is voor vss 30b-34 en dat de 

parabel oorspronkelijk eindigde met oún "θελευ in vs 30a. Argumenten 

hiervoor zijn, dat naar zijn idee in vss 32vv de beeldhelft wordt over

schreden en dat in vss 30b-33/34 tal van elementen te vinden zijn die 

overeenstemmen met de taal en de theologie van Matteüs: vs 31: 

έλυπηθπσαν Oyoópavgl. 17,23; vs 32: τότε vgl. 22,13 en 25,34.41; ЬоЬХс 

itovnpF vgl. 25,26; εί>ευ vgl. 25,27; vs 32: het thema van het kwijtschel

den van schulden vgl. 6,12.14-15; vs 33: έλεέω vgl. 5,7; vs 34 vql. 5,26. 

94. De parabel in Lc 7,41-42 is voorzien van een toepassing op het liefdewerk 

van de gastvrijheid (vss 44-46) en een toepassing op het vergeven van 

zonden ( vss 47vv). In beide gevallen gaat het om de oppositie tussen 

Simon de Farizeeër en de zondige vrouw (vgl. τολύ versus ό>υγον in vs 

47). Vgl. J. Delobel, L'onction par la pécheresse. La composition litté

raire de Lc VII, 36-50, EThL 42(1966) 415-475. 

95. κρύους heeft niet in alle gevallen dezelfde betekenis. In 23,23 is deze 
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term verbonden met έλεος en Γ.ύσ-π-ς en heeft «OÚJLS waarschijnlijk de 

betekenis "rechtvaardigheid". Deze betekenis kan ook bedoeld zijn in het 

citaat uit Jes 42,1-4 in 12,18-21. In 5,21-22 is xpújcg opgenomen in een 

climax-schema dat uitloopt op γέενυα τοϋ πυρός; hier is met κρισυε dan ook 

waarschijnlijk een locale rechtbank bedoeld. 

96. Niet alleen het gebruik van εΐ,σερχομαι, en Βάλλω in verband met het defi

nitieve heil en onheil (vgl. hoofdstuk 2, paragraaf 2) maar ook de fre

quentie van μι,σΰός (10/1/3) en άποδόδωμι, (18/1/8) is in deze significant. 

97. Vgl. 1 TheSS 1,10: 'и της όργης της ερχόμενης. 

98. F. Lohmeyer, Das Evangelium des Matthäus hrsg. v. W. Schmauch (KEK), 

Göttingen 19582, blz. 34. 

99. Vgl. W. Trilling, Die Täufertradition bei Hatthäus, BZ NF 3(1959) 271-

289; vgl. ook W. Trilling, Israël, blz. 282vv. 

100. Vgl. S. van Tilborg, The Jewish Leaders in Matthew, Leiden 1972, blz.2-3. 

101. Een zekere parallellie tussen Johannes de Doper en Jezus is ook te vin

den in 0 (vgl. Mt 11,16-19 // Le 7,31-35) en in Mc, waar Jezus in het 

twistgesprek van 11,27-33 op de vraag naar zijn volmacht reageert met 

een tegenvraag waarin hij zijn eigen optreden in een bepaald opzicht op 

één lijn stelt met dat van Johannes. De overeenkomst heeft zowel in de 

genoemde Q-tekst als in de Mc-passage betrekking op de afwijzing die 

beiden ten deel valt. 

102. Vgl. G. Strecker, Les macarismes du discours sur la montagne, in: M. 

Didier, a.w., blz. 185-208. 

103. Anders: И. den Duik (De aanvang van de Bergrede, in: Verwekkingen, aan

geboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zestigste verjaar

dag, Amsterdam 1976, blz. 153-160) die vs 3 beschouwt als een inleiding 

op twee groepen van drie makarismen in vss 4-6.7-9 en aan vs 10 dezelfde 

functie toekent ten aanzien van vss 11-12. 

104. Een weerbarstig element vormt ιτενΟεω in vs 4. Strecker (Macarismes, 

blz. 196) verwijst evenwel naar de combinatie van τενθεω en ταπει,νο'ω 

in Jac 4,9 en acht het waarschijnlijk, dat πενθεω in Mt 5,4 de positieve 

houding aangeeft die de keerzijde vormt van de ervaring dat de mens 

ethisch te kort schiet. 

105. Deze beschouwing is sterk gei'nspireerddoor B. van lersel, Met betrekking 

tot Jezus, Bilthoven 1974, blz. 152-159. 

106. H.J. Held, a.w., blz. 230. 

107. J. Jeremías, a.w., blz. 29-35. 
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108. Vgl. G. Barth, a.w., biz. 55, aant. 7. 

109. Vgl. H. Punge, Endgeschehen und Heilsgeschichte im Matthäus-Evangelium, 

Diss. Greifswald 1961, blz. 71-106. 

110. G. Strecker, Das Geschichtsverständnis des Matthäus, EvT 26(1966) 68. 

Strecker schrijft dit echter alleen met het oog op het farizeTsme. 

111. M. Punge, Endgeschehen, blz. 15-16. 

112. Ch.H. Lohr, Oral Techniques in the Gospel of Matthew, CBQ 23(1961) 403-

435. Tot de teksten die de macht van de Mensenzoon belichten, rekent hij 

Mt 9,6; 12,8 en de uitspraken over de eschatologische Mensenzoon in 

10,23; 13,41; 16,27-28; 19,28; 24,27.30.37.39.44; 25,31; 26,64. Over de 

onmacht van de Mensenzoon gaat het in 8,20; 11,19; 20,28 en in de uit

spraken over het lijden en het overgeleverd worden van de Mensenzoon in 

17,12.22; 20,18; 26,2.24.45. 

113. Het sluitstuk van het Mt-evangelie bestaat uit twee delen: 28,16-18a 

beschrijven de verschijning van de Verrezene; vss 18b-20 bevatten uit

spraken van Jezus over zijn almacht, de wereldwijde verkondiging van 

leerlingen en zijn aanwezigheid tot aan de voleinding van de wereld. 

Zumstein (La condition, blz. 86-90) verzet zich tegen de opvatting van 

Strecker, dat de drie elementen van vss 18b-20 reeds in de voorgegeven 

traditie van Matteüs een eenheid vormden. Hij is de mening toegedaan, 

dat Matteüs deze drie logia met elkaar gecombineerd heeft. Uit het taal

gebruik van deze verzen is af te leiden, dat Matteüs bovendien sterk in

gegrepen heeft in de formulering. Daarom beschouwt Zumstein Mt 28,16-20 

als "une composition originale du premier évangëliste" (blz. 90). 
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1. K. Berger, a.w., blz. 202. 

2. Vgl. W. Trilling, Israël, blz. 125, aant. 22, waar hij zegt: "Aus dieser 

Vielfalt ergibt sich, dass die Eschata Gegenstand lebhafter Reflexion 

geworden sind". 

3. K. Berger (a.w., blz. 137-159) spreekt hier van een semantisch veld. 

Hij meent dat het onderzoek van semantische velden nieuwe mogelijkheden 

opent voor een redaktionsgeschichtliche vraagstelling: "Leistung und Inten

tion eines Autors können speziell daran bestimmt werden, wieweit er das 

"erwartbare" semantische Feld verändert hat" (blz. 140). 

4. De uitdrukking μη πουέω καρπον καλόν (Mt 3,7-12) bevat wel een term uit 

reeks B, naar functioneert als beschrijving van de negatieve mogelijkheid. 

5. Anders: P. Pxolland, From the Genesis to the End of the World. The Plan of 

Matthew's Gospel, BTB 2(1972) 155-176. 

6. Vgl. R. Walker, a.w., blz. 115. 

7. Vgl. Ex 4,22-23; Jer 31,9; Hos 11,1; Deut 1,31; 8,5; 14,1; 32,5.6.18.19.20. 

8. B. van lersel, Jezus, duivels en demonen. Notities bij Mattheüs 4,]-11 

en Markus 5,1-20, in: Engelen en duivels, AThijm 5(1968) 5-22; B. Gerhards-

son. The Testing of God's Son (Matt. 4:1-11 & par.). An Analysis of an 

Early Christian Midrash, Lund 1966. P. Hoffmann, Die Versuchungsgeschichte 

in der Logienquelle. Zur Auseinandersetzung der Judenchristen mit den ooli-

tischen Messianismus, BZ NF 13(1969)207-223 gaat voorbij aan de grote 

plaats die de citaten uit Deut en de reminiscenties aan dit geschrift in 

Mt 4,1-11 innemen. 

9. De inleidingsformule van Reflexionszitate luiden meestal als volgt: 

ΰνα/ όπως πληρωθζί (of: τότε ετιληρωθη) το ρηθέν (ύπο χυρΰου) δυά (...) το0 

προφήτου λέγοντος (of: των κροφητϊν): fit 1,22; 2,15.17.23; 4,14; 8,17; 

12,17; 13,35; 21,4; 27,9. Ook Mt 13,14 кап tot deze groep gerekend worden, 

al verschilt deze tekst qua formulering sterk van de overige Reflexions-

zitate: άναπληρόω en προφήτευα zijn hapax legotnena in Mt; dat "να Of διιως 

hier ontbreekt, is consistent met de aanwezigheid van verschillende 

redegevende partikels in Mt 13,11.13(2x).16(2x), die bedoeld zijn om de 

finale betekenis van Mc 4,12 hier uit te sluiten. Vgl. В. van Eideren, 

The Purpose of the Parables According to Matthew 13:10-17, in: New Dimen

sions in New Testament Study, Grand Rapids, Michigan 1974, blz. 180-190. 

10. Dit is niet het geval in Mt 26,54.56. Ook is het niet waarschijnlijk, 

dat ÖTL Ναζωραϋος χληθησεταυ in Mt 2,23 als een citaat uit het ОТ geïden-
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tificeerd kan worden. Matteüs brengt Ναςωραΐος in verband met de plaats

naam Nazareth (vgl. μετά ΊησοΏ του :¡a.r,uraCo\i in Mt 26,71 dat op §ën lijn 

staat met perà Ίησοϋ τοϋ Γαλυλαύου in Mt 26,69), die in het ОТ niet voor

komt. Dat er een relatie is tussen Ναζωραΐοε en T I J in Richt 13,5 of 

т р in Jes 11,1 staat niet vast (vgl. E. Lohmeyer, Das Evangelium des 

Matthäus, blz. 32-33). 

11. Vgl. R. Hummel, Die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Judentum im 

Matthäusevangelium, München 1966, blz. 35. 

12. S. Vadakumpadan (a.w., blz. 81-82) merkt op, dat ook het gebruik van tiz 
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RESUME 

Le but de cette monographie est de contribuer à la recherche des concep

tions eschatologiques du rédacteur de l'évangile Mt. Pour ce faire nous nous 

servirons de la méthode historico-critique, notamment de celle qui s'occupe 

de l'histoire de la rédaction ("Redaktionsgeschichte"). L'histoire de la ré

daction essaie de déterminer d'une façon précise la part du rédacteur dans la 

genèse d'un texte et, 5 partir de 13, de donner une réconstruction de ses con

ceptions théologiques. Une des méthodes selon lesquelles on peut découvrir 

la perspective thêologique d'un évangéliste est l'étude de la structure litté

raire d'un évangile dans son ensemble et des unités littéraires, grandes ou 

petites, qui figurent dans ce texte. En donnant tant d'attention aux aspects 

synchroniques d'un texte l'histoire de la rédaction montre sa parenté avec 

l'analyse structurale et avec d'autres approches modernes de la Bible qui 

mettent l'accent sur l'unité d'un texte et qui prennent pour sujet de leurs 

investigations les rapports entre les différents signes linguistiques. 

Le point de départ de cette étude sera constitué par Mt 25,31-46. Avant 

de soumettre ce passage à un examen détaillé selon la méthode de la critique 

rédactionnelle on parlera au cours du premier chapitre de la structure litté

raire du Discours Eschatologique dans son ensemble. La littérature exégëtique 

récente concernant ce sujet se divise en deux groupes. Le premier groupe con

cerne les études dans lesquelles la structure littéraire de Mt 24-25 est dé

rivée de celle de Me 13. Le deuxième groupe consiste en des études qui 

essaient de rendre justice ä l'identité littéraire de Mt 24-25. Dans ce der

nier cas il se pose un nombre de problêmes qui demandent une solution satis

faisante. Un de ces problèmes est de fixer le début du Discours Eschatolo

gique. Mt 24,1-2 ne fait pas partie de ce discours, mais forme une unité de 

transition entre Mt 23 et 2^,3-25,46. La question posée par les disciples 

dans Mt 24,3-4a fait fonction d'introduction â une unité littéraire (24,4b-

25,46), S l'intérieur de laquelle les termes "Fils de l'homme", "venir" et 

"avènement", la question du moment et le thème de (ne pas) connaître font 

figure de facteurs unifiants. Cette unité littéraire se compose de trois 

sections: Mt 24,4b-35; 24,36-25,30; 25,31-46. Dans la première comme dans la 

troisième section on donne une vision sur la venue du Fils de l'homme qu'on 

représente comme une apparition (24,29-31) ou comme une séparation (25,31-32). 

Dans la vision apocalyptique de Mt 24,4b-35 il se présente une césure 

bien nette entre les vv 28 et 29, si bien que tout ce qui précède â la fin 
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(vv 4b-28) a été séparé de la description de la fin elle-même (vv 29-31). 

Dans les vv 4b-28 on peut distinguer deux phases, à savoir celle du commence

ment des douleurs de l'enfantement (vv 4b-8) et celle de l'oppression (vv 9-

28). La première section finit par les vv 32-35, dans lesquels la certitude 

de la proximité de la fin est accentuée. Cette double vision sur la venue du 

Fils de l'homme dans la première et la troisième section trouve un pendant 

dans la deuxième section, à savoir dans la dualité dans l'attitude supposée 

par cette venue. Cette section commence par Mt 24,36-41, où l'on donne comme 

arguments pour l'attitude à prendre, l'ignorance dans laquelle on se trouve 

quant au jour et à l'heure et la conscience que l'on a de la séparation fu

ture. L'ignorance en ce qui concerne le jour et l'heure demande une attitude 

de vigilance; la perspective dangereuse de la séparation à venir exige une 

attitude agissante. A l'intérieur de 24,42-25,30 il se produit une sorte de 

glissement d'une forme de parénêse à l'autre: dans 24,42-44 on dirige l'at

tention uniquement à l'appel de vigilance et dans 25,14-30 on ne parle que 

d'être actif, tandis que dans 24,45-25,13 les deux appels vont de pair. 

De la recherche I la structure littéraire du Discours Eschatologique 

il se révèle que Mt 25,31-46 fonctionne dans cet ensemble comme une section 

à part, pourtant liée clairement à la vision sur la venue du Fils de l'homme 

dans la première section et S l'appel d'être actif dans la deuxième section. 

La position assez indépendante de Mt 25,31-46 justifie le fait que ce passage 

sera soumis à une analyse détaillée, ce qui n'est pas le cas pour le reste du 

discours. 

Dans le deuxième chapitre nous étudierons les rapports entre tradition 

et rédaction dans Mt 25,31-46. Est-il possible d'indiquer ou de réconstruire 

des textes qu'il faut considérer comme textes précurseurs ("Vorlage") de Mt 

25,31-46? Quel est l'apport de Matthieu dans la genèse de ce passage? Pour 

répondre à ces questions qui, dans la littérature exëgëtique récente, mènent 

à des points de vue différents, le vocabulaire et les motifs théologiques de 

Mt 25,31-46 ont été soumis à une analyse littéraro-critique. Le résultat de 

cette analyse est le suivant. On reconnaît clairement l'écriture de Matthieu 

dans les vv 31-33.40.45 et dans la symmetrie entre les vv 34-40 et les vv 

41-45. L'énumëration des bonnes oeuvres dans les vv 35-36, répétée dans les 

vv 37-39 et dans les vv 42-43, révèle l'emploi de matériaux traditionnels; de 

même les phrases qui précèdent le discours direct des vv 34a.37.41a.44.45 

contiennent beaucoup d'éléments qui reflètent la tradition. Les vv 34b.41b.46 

contiennent des indications aussi bien pour la tradition que pour la rédac-
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tion. De ces données il s'avere que Mt 25,31-46 est fortement déterminé par le 

langage, le style et les motifs théologiques de Matthieu et qu'il faut ex

clure la possibilité que ce passage, dans son ensemble ou en grande partie, 

prenne ses origines dans la tradition qui était à sa disposition. 

Le fait que ce passage est une composition rédactionnelle n'empêche pas 

que Matthieu, en le créant, s'est servi de matériaux traditionnels et qu'il a 

été déterminé par des images traditionnelles. A plusieurs endroits dans l'An

cien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la littérature intertesta

mentaire on peut trouver une ou plusieurs bonnes oeuvres telles qu'elles sont 

ênumérées dans Mt 25,35-36. Il est probable que Matthieu s'est servi de maté

riaux provenant de la tradition juive et qu'il les a repris dans sa descrip

tion de la venue du Fils de l'homme comme juge. Le fait que de différentes 

situations de détresse citées dans Mt 25,35-36 jouent un rôle ailleurs dans 

le NT dans le cadre de certaines descriptions des mésaventures des prédica

teurs chrétiens itinérants ne permet pas de tirer des conclusions concernant 

l'identité des "plus petits" dans Mt 25,40.45. 

En écrivant Mt 25,31-46 Matthieu a été déterminé également par des images' 

traditionnelles concernant l'attente apocalyptique. Le parallèle le plus 

proche de sa description du rôle du Fils de l'homme dans le cadre du jugement 

dernier se trouve dans 1 Hén 37-71. Il n'y a pas suffissamment lieu de suppo

ser que Mt dépende au niveau littéraire de 1 Hén; il est pourtant évident que 

dans les deux textes les mêmes représentations apocalyptiques jouent un rôle. 

Dans le troisième chapitre l'analyse de Mt 25,31-46 ä la méthode de 

l'histoire de la rédaction s'ouvre sur un paragraphe concernant la langue de 

cette composition rédactionnelle. Les formes littéraires qu'on distingue dans 

l'histoire des formes ("Forngeschichte") ne s'appliquent pas à ce passage. 

L'idiome utilisé dans Mt 25,31-46 peut être éclairci par les observations de 

Heinrich concernant la différence entre le langage affirmatif et le langage 

narratif. Mt 25,31-46 constitue un texte affirmatif qui donne aux auditeurs 

ou aux lecteurs le signal qu'il sera question du jugement prochain de telle 

manière que leur attitude actuelle envers la détresse d'autrui ne saurait 

rester hors d'atteinte. L'analyse structurale dont il est question dans un 

excursus met en relief le fait que le point culminant de Mt 25,31-46 réside 

dans la venue du Fils de l'homme dans ses frères qui n'est pas reconnue. Bien 

que la base du texte soit constituée par des notiphèmes narratifs, ce sont des 

éléments affirmatifs qui s'imposent au niveau de la manifestation. 

Quand on compare Mt 25,31-46 à la littérature apocalyptique, ce que nous 
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faisons dans le paragraphe 2, on peut constater que les vv 31-33.46 et le dis

cours direct des vv 34-41 contiennent quelques éléments apocalyptiques, mais 

que de tels éléments ne figurent pas dans les vv 35-40.42-45. Dans ces versets 

il se dessine au contraire une déapocalyptisation de l'eschaton qui va de pair 

avec une eschatologisation de l'histoire. Ceci ressortit du fait que les vv 

35-40.42-45 contiennent une concrétisation de l'appel à l'activité et du fait 

que l'aide offerte à l'homme en détresse est vue ici comme la façon dont la 

confrontation avec le Fils de l'homme eschatologique prend déjà sa forme dans 

le présent. 

Le troisiène paragraphe est consacré à Ht 25,40.45. Dans l'ensemble 

du passage ces versets occupent une position-clé. La détermination de l'iden

tité de ceux avec qui le Fils de l'homme se solidarise dans les vv 40.45 con

stitue un très grand problème d'interprétation. Dans un nombre d'études récen

tes qui se servent de la méthode de l'histoire de la rédaction on veut que 

dans ces versets il est question des Chrétiens en général ou des prédicateurs 

chrétiens itinérants en particulier. En relation avec cette interprétation 

les nots "toutes les nations" dans le ν 32 sont considérés comme une désig

nation de non-Chrétiens. Pour soutenir ce point de vue on a recours ä la sig

nification de "l'un de ces petits" dans Mt 10,42; 18,6.10.14 et à l'emploi 

ailleurs dans Mt du mot "frère" comme notion ecclësiologique. Ce point de vue 

est rejeté dans cette monographie ä partir de l'observation que Matthieu uti

lise "l'un de ces petits" dans un sens qui varie selon les cas et qu'il dé

signe dans cette expression un groupe de personnes de plus en plus grand. Dans 

Mt 25,40.45 on atteint le point culminant de cette gradation. Les mots "mes 

frères" dans Mt 25,40 expriment la solidarité du Fils de l'homme avec tous 

ceux qui souffrent. Le Fils de l'homme s'avoue ici à un groupe de gens qui 

ne coïncide pas nécessairement avec la commmunautë chrétienne. De même "toutes 

les nations" dans Mt 25,32 est une catégorie universelle: dans la perspective 

de Matthieu sur la proclamation de l'évangile à l'échelle mondiale ce terme 

fonctionne ici comme une désignation de l'humanité évangélisée. 

Un examen plus détaillé de la façon dont a lieu l'identification dont 

parle Mt 25,40.45 confirme qu'on n'a pas le droit de restreindre ceux qui 

souffrent aux seuls prédicateurs chrétiens, puisqu'il ne faut pas considérer 

ce passage à la lumière de l'identification juive de celui qui a été envoyé 

avec celui qui envoie. Cette idée qui résonne dans un nombre de logia et que 

Matthieu reprend dans 10,40 suppose un moment d'autorisation qui manque dans 

Mt 25,40.45. 

La façon dont le Fils de l'homme s'est engagé en ce qui concerne la si-
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tuation sonbre dans laquelle se trouvent les gens les plus humbles forme un 

contraste violent avec la description de l'événement splendide que constitue 

sa venue prochaine. Un autre contraste est formé par la donnée que le critère 

selon lequel on sera jugé est réduit jusqu'à l'extrême et le fait que ces exi

gences minimales entraînent des conséquences maximales. 

Il se révèle de ces contrastes que le présent et l'avenir dans la vision 

de Matthieu se tiennent de près, mais qu'ils gardent leur propre caractère. 

Le caractère spécifique de la venue future du Fils de l'homme se révèle dans 

le mot "séparer" (Mt 25,32) qui définit bien le contraste entre les différents 

ternes positifs et négatifs dans Mt 25,31-46. 

Dans le quatrième chapitre nous élargissons le champ de nos recherches 

en analysant des passages eschatologiques qui figurent ailleurs dans Mt et en 

comparant ces textes â la conclusion du Discours Eschatologique. Dans le pa

ragraphe sur Mt 25,31-46 et le reste du Discours Eschatologique, par lequel ce 

chapitre commence, ce sont surtout des détails concernant le contenu du texte 

qui occupent une place prépondérante, ce qui n'était pas le cas dans le pre

mier chapitre. La première comme la troisième section contiennent une vision 

de l'avenir qui abrite une perspective pour le présent de l'auteur et de ses 

lecteurs. Ces deux visions de l'avenir ne peuvent être réduites l'une § l'au

tre. Dans Ht 24,4b-35 la discontinuité entre le présent et l'avenir est accen

tuée. La situation actuelle de l'auteur et de ses lecteurs fait l'objet de 

24,9-13, ou il est question des circonstances 3 l'intérieur de la communauté 

chrétienne. Dans 25,31-46 c'est la continuité entre le présent et l'avenir qui 

est mise en relief. L'appel à changer la situation de détresse d'autrui en 

faisant de bonnes oeuvres pourrait être vu corme un remède contre le trouble 

et la discorde occasionnés par de faux Christs et de faux prophètes dans la 

comnunautë. La seconde et la troisième section montrent également des points 

communs au niveau du contenu: la division future en deux groupes, la récom

pense et la punition définitives et les différentes façons d'être actif for

ment les fils rouges dans ce texte. 

Le deuxième paragraphe est consacré à une analyse historico-rédaction-

nelle ("redaktionsgeschichtlich") des parties terminales des quatre autres 

discours principaux dans Ht (7,13-27; 10,40-42; 13,47-50; 18,23-35). Ces tex

tes contiennent également des références au jugement final. Nos investiga

tions ont pour but la question si -et dans quelle mesure- la langue et le 

style de ces fragments contiennent des indications qui suggèrent la rédac

tion. En plus les descriptions du jugement dernier dans ces passages ont été 
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comparées à la partie terminale du Discours Eschatologique. 

Les correspondances entre fit 25,31-46 et la dernière partie du Sermon 

sur la montagne se concentrent dans 7,15-23. Dans ce fragment Matthieu a re

pris des matériaux traditionnels disparates, provenant de 0, qu'il a plus ou 

moins retouchés. Par le ν 15, qui est d'origine rédactionnelle, la nétaphore de 

l'arbre et des fruits se rapporte aux actes des faux prophètes. Dans cet en

semble Matthieu reprend une référence à la condamnation future (v 19) qu'il 

élabore ensuite dans les vv 21-23. Ces derniers versets constituent également 

une adaptation rédactionnelle de matériaux provenant de Q. Le résultat des 

travaux rédactionnels de Matthieu est que 7,15-23 forme une unité littéraire 

qui fait pendant à 25,31-46. Les faux prophètes qui jouent un rôle destruc

teur dans la communauté et qu'on ne réussit pas à reconnaître dans la situa

tion actuelle s'appuieront 3 l'occasion du jugement prochain sur leur rela

tion supposée avec Jésus. Ils seront pourtant démasqués et comdamnés selon le 

critère mentionné dans 7,21. 

La dernière partie du Discours d'envoi (Mt 10,40-42) comprend quelques 

éléments qui montrent la main de l'auteur. Il y a des liens évidents entre 

ce fragment et le reste du discours: là encore il est question d'accueillir 

les Douze, de l'eschaton, et de la relation entre Jésus et ses disciples. Les 

analogies entre Mt 25,31-46 et le Discours d'envoi se concentrent dans 10,10-

15 et 10,40-42. Des différences remarquables résident dans le fait que dans 

le Discours d'envoi on parle de la possibilité négative avant de mentionner 

la possibilité positive, aue la misère des Douze est liée aux actes hos

tiles d'autrui et que la relation de Jésus avec ses disciples n'est pas une 

donnée secrète qui ne se révêlera que dans l'avenir. 

La parabole du filet (fit 13,47-48) prend son origine dans la tradition 

et a été retouchée quelque peu par Matthieu en vue de l'application eschato

logique dans les vv 49-50 qui doit être attribuée à lui-même. Il y a une cor

rélation évidente, quant à l'expression littéraire aussi bien que dans son 

contenu, entre la dernière partie du Discours Parabolique et des matériaux 

eschatologiques qui figurent à d'autres endroits dans le même discours (13, 

24-30.37-43.44-46). La perspective de la punition future des méchants dans 

les vv 49-50 constitue la victoire sur la situation actuelle dans laquelle 

des éléments hétérogènes sont entrelacés, fit 25,31-46 a beaucoup en commun 

avec 13,40-43.49-50. La différence la plus importante réside dans le con

traste entre le présent et l'avenir qui est fortement accentué dans Mt 13, 

tandis que dans 25,31-46 il se produit, bien au contraire, une sorte d'atté

nuation. 
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La parabole du débiteur impitoyable (Mt 18,23-25) remonte â la tradition; 

c'est Matthieu qui l'a dotée d'une introduction (v 23) et d'une conclusion (v 

35). De même dans la parabole elle-même certains termes nous montrent son in

fluence. Ensuite il y a des parallèles avec Le 7,41-42 et en particulier avec 

Mt 24,45-51 et 25,14-30. Il n'y a pas suffisamment lieu de supposer que les 

vv 31-34 doivent être attribués ä Matthieu. 

Le résultat de cette analyse des dernières parties des principaux dis

cours dans Mt est le suivant. Les renvois au jugement dernier au moins sont 

rédactionnels. Le jugement dernier constitue un élément de composition: la 

mention du jugement détermine fortement la structure littéraire et le contenu 

des principaux discours. Leur composition est telle que dans la conclusion du 

cinquième discours, qui est en même temps le dernier, plusieurs lignes des 

quatre autres discours sont reliées et transcendées. 

Le troisième paragraphe du quatrième chapitre présente un choix de tex

tes eschatologiques qui se trouvent ailleurs dans Mt. Il s'agit de: 3,1-12; 

5,3-10.21-48; G, 1-18; 8,5-13; 11,20-24; 12,41-42; 19,28; 20,1-15; 22,1-14; 

23; 26,29.64; 27,51-54; 20,2.20. 

Le cinquième chapitre offre une synthèse historico-rédactionnelle. A 

base des analyses de textes des chapitres précédents on traite ici des rela

tions au niveau du contenu qui visent l'ensemble de l'évangile Mt. Dans le 

premier paragraphe on a investigé quelle est la cohérence conceptuelle dans 

l'idiome eschatologique de ce texte. La place occupée par les termes et grou

pes de mots se rapportant aux deux groupes qui se réaliseront lors de la sé

paration future et qui iront vers des destinations différentes est remarqua

ble. Cette séparation constitue la fin de la situation actuelle, dans la

quelle les bons et les méchants ne se distinguent pas nettement. Le manque 

actuel de moyens de distinction entre ces deux groupes est lié à la donnée 

que l'orthopraxie aussi bien que son contraire ont été relatés par Matthieu 

à l'atmosphère de l'inconnu. Le fait d'appartenir à tel ou tel groupe reli

gieux ou ethnique ne saurait constituer une garantie en vue d'une récompense 

définitive. Ni la communauté juive ni la communauté chrétienne ne peuvent 

être confondues avec la communauté des justes qui ne sera pleinement réalisée 

qu'à la fin des temps. La possibilité d'être parmi "les justes" sera jugée 

selon des critères éthiques. 

Dans le deuxième paragraphe il s'avère que la manière dont Matthieu con

çoit le jugement dernier comme un événement universel est liée étroitement à 

la position centrale qu'occupe la mission de Jésus et de ses disciples dans 
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son evangile. Si la mission de Jésus vise d'abord la maison d'Israël â la

quelle il appartient lui-même, il se dessine graduellement un élargisse

ment qui implique que les païens sont pris en considération. Cette ouverture 

à toutes les nations s'élargit d'autant plus â mesure que les réticences que 

montrent envers Jésus les dirigeants de son peuple se manifestent plus claire

ment. Un mouvement identique se fait voir dans la façon dont la mission des 

disciples est décrite. Probablement Matthieu a écrit son évangile ä partir 

d'une situation -et en vue d'une situation- dans laquelle il n'y aura plus de 

restrictions ethniques ä l'annonce de l'évangile du royaume. 

Dans le troisième paragraphe le fait que Matthieu se montre ouvert à 

toutes les nations et l'importance qu'il accorde aux critères éthiques seront 

élucidés de la façon suivante. Matthieu considère l'eschaton comme un événe

ment futur et il prête une certaine indépendance au temps qui précédera la 

fin. Mais cela n'implique pas que la victoire sur la détresse actuelle ne 

saurait être remportée qu'a la proximité de la fin. Sur ce point Matthieu s'é

loigne nettement de l'attente apocalyptique. Dans son évangile il se dessine 

une eschatologisation de l'histoire qui est liée 3 l'accent rédactionnel mis 

sur la présence cachée du royaume des cieux et du Fils de l'homme eschatolo-

gique. Ainsi on ne s'étonnera pas du fait que Matthieu ajoute en général des 

appels éthiques 3 ses affirmations eschatologiques. De nombreux termes utili

sés par Matthieu pour décrire Jésus ont été repris par lui dans des affirma

tions d'ordre éthique. Des exemples comme "juste" et "la justice" peuvent 

illustrer ce point de vue. Le choix de ces termes montre que la Loi consti

tue le coeur de l'éthique. 

Le dernier chapitre nous mène 3 la conclusion que non seulement l'escha

tologie de Matthieu est liée étroitement 3 l'éthique, mais encore qu'il est 

évident que son éthique est ancrée dans sa christologie. 

(Trad. par Drs. M.С.A. Schenk) 
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S T E L L I N G E N 

behorend bij: W.J.C. Weren, De broeders van de Mensenzoon. Mt 25,31-46 als 
toegang tot de eschatologie van Matteüs, Amsterdam 1979. 



I 

Mt 25,31-46 stamt in zijn totaliteit niet uit de traditie, maar is een redac
tionele compositie. Matteüs heeft zich bij de schepping van deze tekst geba
seerd op disparaat joods traditie-materiaal en op de traditionele apocalyp
tische voorstelling van het forensisch oordeel. 

II 

Matteüs heeft de vijf hoofdredevoeringen in ziin evangelie zo gecomponeerd, 
dat aan het slot daarvan steeds het eschatologisch oordeel ter sprake komt en 
dat in het sluitstuk van de vijfde en laatste rede (25,31-46) verschillende 
lijnen uit de slotgedeelten van de vier andere hoofdredevoeringen (7,13-27; 
10,40-4?; 13,47-50; 18,23-35) worden samengevat en overstegen. 

III 

In 25,40.45 past Matteüs ί Ί > -С - en Î τ, '- (...) ^ W L ' ι „ toe 
op de noodlijdenden, met wie de Mensenzoon zich solidariseert ongeacht de 
vraag, of zij deel uitmaken van de christeliike gemeente. De opvatting in een 
aantal recente redaktionsgeschichtliche studies, dat deze uitdrukkingen hier 
betrekking hebben op de Ohnstenen in het algemeen of op rondtrekkende chris
telijke predikers in het bijzonder, moet als eisegese vanuit loci eideis in Mt 
van de hand v/orden gewezen. 

IV 

Matteüs is geen apocalyptische ziener. Zijn distantie ten opzichte van de apo
calyptische toekomstverwachting blijkt uit het gegeven, dat hij het eschaton 
veelal de-apocalyptiseert ten gunste van een eschatologisering van de geschie
denis. 

V 

De historisch-kritische methode in de bijbelexeoese heeft door de overwinning 
van de "eerste naïviteit" van het fundamentalisme een belangrijke mogelijk-
heidsvoorwaarde neschapen voor het ontstaan van een postkritische wijze van 
bijbellezen, die - met behulp van literatuurwetenschappelijke methodes - de 
aandacht concentrée»t op de eenheid van de tekst en op het connotatieve as
pect van de gebruikte taaltekens. 



VI 

De visie van het formgeschnchtlich onderzoek van meuw-testamentische teksten 
op de relatie tussen de gebruikte taaltekens en typische situaties en handel
wijzen in de gemeenschap van de gebruikers van deze tekens moet vanuit een 
materialistische lezing worden aangevuld én gecorrigeerd. 

Toelichting· 
De Formgeschichte huldigt een voornamelijk kerkelijke opvatting van de "Sitz 
im Leben" van meuw-testanientisch traditie-materiaal ; deze opvatting behoeft 
aanvulling vanuit een poging het geheel van de sociaal-economische context 
van de nieuw-testamenti sehe tekstproduktie in de beschouwingen te betrekken. 
De nadruk in de Forngeschichte op de cultus en de (veelvormige) bediening van 
het Woord vertegenwoordigt een a-politieke opvatting van het functioneren van 
de gemeente, die correctie behoeft vanuit de veronderstelling, dat de teksten 
wortelen in een ecclesia die haar liturgie en verkondiging weet te verbinden 
met een duidelijk maatschappelijk engagement. 

VII 

Dat de lijdensweg van de Mensenzoon in het christologisch concept van Marcus 
een grote plaats inneemt en gepresenteerd wordt als model voor de weg die de 
Christenen in een vervolgingssituatie te gaan hebben, noopt m e t tot de ver
onderstelling, dat het Mc-evanqelie polemiseert tegen een "theologia gloriae" 
van het hellenistische theios añer-type. 
(Vgl. w.L. Lane, Theios Añer Christoloqy and the Gospel of Mark, in: New 
Dimensions in Nei; Testament Study, ed. by R.4. Lonqenecker and П.С. Tenney, 
Grand Rapids, Michigan 1974, biz. 144-161

,
>. 

VIII 

Kosters nevenschikkende beschrijving van de vier verschillende grondtypen in 
de oerchristelijke geloofsforpiuleringen relativeert terecht de eenzijdige na
druk van de Formqeschirhte op de vetrijzems van Jezus als het oerkerygma, 
maar houdt geen rekening met de mogelijke samenhang tussen de identificatie 
van Jezus met de eschatologische Mensenzoon én het traditie-gegeven van zijn 
opwekking door God uit de doden. 
(H. Koster - J.M. Robinson, Entwicklungslimen durch die Welt des frühen 
Christentuns, Tübingen 1971, biz. 191-215). 

IX 

Le 22,15-30 bevat geen traditie-materiaal dat een eigen licht werpt op de oor
sprong van de maaltijd des Heren. In deze - sterk redactioneel bepaalde -



passage schrijft Lucas als theoloog over het doel van de maaltijd des Heren: 
hij beschouwt deze samenkomst als de beginnende realisering van de vervanging 
van hierarchische door diakonale verhoudingen (22,24-27); van dit voorspel op 
de messiaanse maaltijd (22,28-30) nag memand worden uitgesloten, ook al is 
van neet af aan duidelijk, dat zich in de vierende gemeenschap de mens bevindt 
door wie de Mensenzoon wordt overgeleverd (22,15-23). 

De tegenstelling die E. Bloch construeert tussen de Schepper-God die de garant 
is van het bestaande, en de God die alles meuw maakt, gaat voorbij aan de 
eschatologische dimensies van de bijbelse scheppingstradities. 
(E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Gesamtausgabe Band 5, Frankfurt a.M. 1959, 
biz. 1456-14G4; Atheismus im Christentum. Zur Religion des Exodus und des 
Reichs, Gesamtausgabe Band 14, Frankfurt a.M. 1968, blz. 59-63). 

XI 

De kracht van de ervannqskatechese inzake het gebruik van de Schrift in de 
katechese is hierin gelegen, dat de bijbel een plaats kan krijgen binnen de 
horizont van algemeen-menselijke ervaringen van de werkelijkheid die voor de 
leerlingen herkenbaar zijn. De zwakte van dit katechesemodel is, dat het alge
meen-menselijke met of nauwelijks onder de kritiek gesteld wordt van de 
schriftuurlijke gegevens over het volk Israël als representant van alle volken. 

XII 

Het bedrijven van ideologiekritiek is binnen een school op confessionele grond
slag m e t het onderscheidingsteken naar een verbindingsmogelijkheid tussen de 
taak van het godsdienstonderwijs en die van de andere schoolvakken. 

XIII 

Het godsdienstonderwijs in de hoogste leerjaren van het voortgezet onderwijs 
kan een stimulerende invloed hebben op het zoeken van de leerlingen naar een 
eigen levensbeschouwelijke identiteit door de christelijke werkelijkheids-
interpretatie te confronteren met andere levensbeschouwingen die in het 
milieu van de leerlingen een herkenbare rol spelen. 
(Vgl. U.A. van der Ven, Theologisch-katechetische notities m.b.t. een raam
leerplan katechese in het voortgezet onderwijs en de programmering van kate-
chetische units. Verbun 46(1979)102-111). 






