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inleiding...

▪ gedurende ruim drie jaar onderwees Jezus het 
volk in hun synagogen en daarbuiten;

▪ Hij predikte en demonstreerde het nabijgekomen 
Koninkrijk;

▪ ... maar doelbewust en consequent verborg Hij zijn 
identiteit! 



Matteus 16

13 Toen Jezus nu 
in de delen van Caesarea Filippi kwam...

aan de voet van de Hermon

bij één van de bronnen van 
de Jordaan (Banias)



Matteus 16

13 ... vroeg Hij zijn discipelen en zei: 
wie zeggen de mensen 
dat de Zoon van de mens is?

= één van de titels van de Messias o.a. 
Dan.7:13 (Ben-Adam; Ps.8)
▪ Jezus sprak altijd in de 3e persoon over 

"de Ben Adam" 



Matteus 16

14 En zij zeiden, sommigen: Johannes de Doper; 
anderen echter: Elia; 
weer anderen Jeremia 
of één van de profeten. 



Matteus 16

15 Hij zei tot hen: 
maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?



Matteus 16

16 Simon Petrus antwoordde nu en zei: 
u bent de Christus, de Zoon van de levende God!

> de Christus van o.a. Psalm 2 (:2,7)



Matteus 16

17 En Jezus antwoordde en zei tot hem: gelukkig 
ben je, Simon Bar-Jona, 
want vlees en bloed onthulde jou dat niet, 
maar mijn Vader die in de hemelen is. 

m.a.w. hij had het niet van Jezus zelf vernomen



Matteus 16

18 Maar ik zeg je, dat jij Petrus bent 
en op deze petra zal ik mijn ekklesia bouwen
(...)

"jij Petrus" (= rots; mnl.)
"deze petra" (= rots, vrl.) => ik, de Christus



Matteus 16

18 Maar ik zeg je, dat jij Petrus bent 
en op deze petra zal ik mijn ekklesia bouwen
(...)

= toekomende tijd!



Matteus 16

(...) 
20 Toen waarschuwde Hij zijn discipelen 
dat zij aan niemand zouden zeggen 
dat Hij de Christus is.

Jezus zou definitief de Christus worden 
door zijn opstanding (Hand.2:36)
▪ de waarheid was pre-matuur 
▪ zie Joh.10:24 >



Johannes 10

22 Het werd dan het vernieuwingsfeest 
in Jeruzalem. Het was winter.
23 En Jezus wandelde in de tempel, 
in de zuilengang van Salomo.
24 De Joden dan, omringden hem 
en zeiden tot hem: 
tot wanneer houdt u onze ziel op? 
Indien u de Christus bent, zeg het ons vrijuit. 



Matteus 16

21 Vanaf toen begon Jezus te tonen aan zijn 
discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan
om veel te lijden...

bij meerdere gelegenheden: 
2. Mat.17:22,23
3. Mat.20:17-19
4. Mat.26:1,2



Matteus 16

21 Vanaf toen begon Jezus te tonen aan zijn 
discipelen dat hij naar Jeruzalem moest gaan
om veel te lijden...

Jezus wist dat, omdat over Hem in de 
boekrol was beschreven (Ps.40; Hebr.10) 



Matteus 16

21 ... om veel te lijden 
van de zijde van de oudsten en hogepriesters, 
om gedood te worden...

niet het volk maar de leidslieden wilde 
Hem uit de weg ruimen; Joh.11:48 



Matteus 16

21 ... om veel te lijden 
van de zijde van de oudsten en hogepriesters, 
om gedood te worden 
en om op de derde dag te worden opgewekt.

telkens weer met deze toevoeging!
▪ vergl. Mat.12:40 (cryptisch)



Matteus 16

22 En Petrus nam Hem terzijde 
en begon Hem te vermanen en zei: 
dat verhoede de Heer! 
Dit zal U geenszins overkomen.



Matteus 16

23 Maar terwijl Hij zich omkeerde, 
zei Hij tegen Petrus: ga weg achter mij Satan! 
Want je bent Mij een valstrik 
omdat je niet gezind bent op de dingen van God, 
maar op die van de mensen.





Matteus 26

59 De hogepriesters nu 
en heel het Sanhedrin zochten 
een vals getuigenis tegen Jezus 
om Hem ter dood te brengen, 

d.w.z. het Sanhedrin zocht een wettige constructie 
voor een reeds genomen besluit (Matteüs: vals)



Matteus 26

60 maar zij vonden er geen, 
hoewel vele valse getuigen optraden...

= elkaar tegensprekend (Deut.17:6)



Matteus 26

60 Vervolgens echter traden er twee op...

een vereist minimum

St.Vert. (TR): "valse getuigen"



Matteus 26

61 die zeiden: deze heeft verklaard: 
Ik kan de tempel van God afbreken 
en gedurende drie dagen opbouwen. 

nl. drie jaar eerder (ook) tijdens Pascha 
in Jeruzalem; Johannes 2 >



Johannes 2 (NBG51)

19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: 
Breekt deze tempel af 
en binnen drie dagen 
zal Ik hem doen herrijzen.
20 De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren 
is over deze tempel gebouwd en U zult hem 
binnen drie dagen doen herrijzen?
21 Maar Hij sprak van de tempel van zijn 
lichaam. 22 Toen Hij dan opgewekt was uit de 
doden, herinnerden zijn discipelen zich, dat Hij 
dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift 
en het woord, dat Jezus gesproken had.



Matteus 26

61 die zeiden: deze heeft verklaard: 
Ik kan de tempel van God afbreken 
en gedurende drie dagen opbouwen. 

= het enige waar de getuigen het over eens 
konden worden was over Jezus' uitspraak 
over "de tempel" en de "drie dagen"!



Matteus 26

62 En de hogepriester stond op 
en zei tot Hem: antwoordt U niets? 
Wat getuigen dezen tegen U?



Matteus 26

63 Jezus echter hield stil. 
En de hogepriester zei tot hem: 
ik bezweer u... 

het enige (!) overeenstemmende getuigenis 
blijkt onvoldoende voor doodstraf...
▪ de rechter zou de zaak moeten seponeren;
▪ tegen de regels in, gaat de hogepriester nu 

zelf ondervragen;
▪ door te bezweren dwingt hij Jezus om te 

antwoorden.



Matteus 26

63 ... ik bezweer u bij de levende God 
dat u ons zegt of u de Christus bent, 
de Zoon van God. 

van wie had Kajafas deze claim vernomen?
▪ de formulering komt vrijwel woordelijk overeen 

met Petrus' belijdenis in Mat.16-
(in besloten kring onder embargo uitgesproken);

▪ Judas heeft uit de school geklapt!



Matteus 26

64 En Jezus zegt tot hem: u zegt het. 

ontwijkend - geen ja, geen nee



Matteus 26

64 En Jezus zegt tot hem: u zegt het.
Maar ik zeg jullie...



Matteus 26

64 ... vanaf nu zullen jullie de zoon van de mens 
zien, zittende rechts van de Macht 
en komende op de wolken van de hemel.

= dit jaar nog (!) zal "de Ben Adam" gaan 
zitten aan Gods rechterhand (zoals 
voorzegd in Ps.110) enz. 
▪ let op: nog steeds over de Ben Adam in 

3e persoon 



Matteus 26

65 Toen scheurde de hogepriester 
zijn bovenkleding en zei: u lastert!

waarmee hij zichzelf 
diskwalificeerde (Lev.10:6; 21:10)



Matteus 26

65 ... Waarom hebben we nog getuigen nodig? 
Neem waar, jullie hoorden de lastering.

Gr. blasphemia
pure stemmingmakerij!



Matteus 26

66 Wat dunkt jullie? 
Zij antwoordden en zeiden: 
hij is des doods schuldig.

door het 'lekken' van wat onder embargo was 
gezegd, werd Jezus ter dood veroordeeld;
▪ maar ook dat was tevoren bekend (Joh.6:71)
▪ en ook dat was volgens 'het script'!!


