
 

Mattheüs 5:17-48 
 
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende 

• Vellen papier + schrijfbenodigdheden voor het woordweb (startopdracht)  

• Materiaal om een tekening of schilderij te maken (vraag 8)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Mattheüs 5:17-48 

✓ Efeze 2:1-10 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 108:1 

✓ Berijming van de tien geboden: 9  

✓ Psalm 119:53 

✓ Al sprak ik met een mensentong 

✓ Welzalig de man die niet wandelt  

• Dankpunten:  

✓ Dank God voor de wet!  

✓ Dank God dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft uit liefde voor zondaren.  

• Gebedspunten: 

✓ Bid om een hart dat vol is van liefde tot de Heere en Zijn dienst.  

✓ Vraag om de leiding van de Heilige Geest om te leven naar Gods wet.  

 

Doelstelling  

• De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvraag 

beantwoorden:  

Wat betekent het dat Jezus de wet heeft vervuld en wat zegt dit over de rol van de wet 

in mijn leven?   

• De jongeren kunnen voor zichzelf de vraag beantwoorden wat de overvloedige 

gerechtigheid, het ‘meer dan het gewone’ betekent.  

• De jongeren denken naar aanleiding van het besproken bijbelgedeelte na over het dienen 

van God uit dankbaarheid.  

 

Alternatieve startopdracht 

Bespreek de stellingen op een bijzondere manier, bijvoorbeeld met een stille-wand-discussie.  



 

 

Achtergrondinformatie bij Mattheüs 5:17-48  

Probeer bij dit gedeelte aan te geven dat Jezus hier het licht weer wil laten vallen op het gebod 

van de liefde. Vergelijk Mattheüs 22:37-40 en 1 Johannes 2:7. De Heere God vraagt volkomen 

gehoorzaamheid. Hij laat niet toe dat er geschipperd wordt met Zijn geboden. Wijs erop dat 

als God Zelf het weegschaalmodel hanteert, je alleen maar verloren kunt gaan. 

 

De christen oog in oog met de wet, hoe functioneert de wet in het leven van een christen? 

Christus is niet gekomen om de Wet te ontbinden, maar juist om deze op volmaakte wijze te 

vervullen. Heel de wet moet gehouden worden, ook wat wij als geringe geboden zien. Vragen 

kunnen zijn wat die geringe geboden zijn en hoe we concreet in ons leven daaraan voorbij 

kunnen gaan. Niet zozeer de letter, maar de geest van de wet is belangrijk. Jezus geeft hiervan 

een uitgebreide en scherpe beschrijving in de verzen 21 tot 48. Gekozen kan worden om 

enkele van deze beschrijvingen van geboden eruit te pakken en uitgebreid te behandelen of 

wat korter stilstaan bij alle geboden en omschrijvingen van Jezus. Uiteindelijk volgt een 

veeleisend appel: ‘Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is.’  

 

Het tweede gedeelte van Mattheüs 5 is eigenlijk wat wonderlijk. Op het eerste gezicht bevat 

het een reeks aan regels en opdrachten waarmee we door de Heere Jezus aan het werk gezet 

worden. Enkele geboden van de tweede tafel van Gods Wet passeren daarbij de revue: het 

zesde en het zevende. Daarnaast klinkt een aantal typisch oudtestamentische inzettingen rond 

het huwelijk, het zweren van eden, vergelding en het omgaan met je vijanden. En bij elk 

onderdeel spreekt de Heiland in de gebiedende wijs; je krijgt de indruk dat het leven van een 

discipel een kwestie van ‘handen uit de mouwen’ is! 

Het is goed dat we tijdens deze Handreiking proberen te vatten wat de Heere Jezus nu eigenlijk 

met heel die opsomming van geboden en verordeningen wil zeggen. Vooral als we merken 

dat Hij al die regels niet alleen herhaalt, maar ook nog op scherp zet. Het is allemaal nog 

radicaler dan de joden uit Zijn tijd dachten. Wil Hij Zijn discipelen een leven vol verplichtingen 

aanleren? 

Het antwoord op de vraag naar de bedoeling van dit gedeelte ligt zowel in het eerste (vers 17) 

als het laatste vers van de schriftlezing (vers 48). Om met dat laatste te beginnen: de discipelen 

worden daar aangesproken als kinderen van de Vader. Dat wórden ze niet door het volbrengen 

van de Wet. Nee, omdat ze het zíjn, krijgt de Wet een allesbepalende plaats in hun leven. Als 

regel van de dankbaarheid! Hoe kan die Wet regel der dankbaarheid worden, terwijl Gods 

geboden een zondaar eigenlijk alleen maar kunnen veroordelen? Dat komt door Hem, Die in 

vers 17 vertelt waartoe Hij op aarde is gekomen. Jezus, gekomen om de Wet – tot in de kleinste 

details – te vervullen! Wanneer de Heilige Geest de Wet als tuchtmeester gaat gebruiken (o.a. 

door het lezen van Mattheüs 5:17 en volgende) en we Christus als onze Wetsvervuller nodig 

krijgen en omhelzen, ontstaat het gebed: ‘Och, of wij Uw geboôn volbrachten… om die te doen 

uit dankbaarheid’! (Berijming van de Wet vers 9).  

 

De brug naar jongeren  

De wet kan een negatieve klank oproepen bij de jongeren. In deze schets ontdek je met elkaar 

wat de functies van de wet zijn. Een belangrijke functie is de ‘leefregel der dankbaarheid’. Als 



 

je genade hebt ontvangen, ga je God dienen, Zijn wet houden, uit dankbaarheid! Probeer zo 

het mooie van het leven met de Heere dicht bij de jongeren te brengen.  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

Dit is een mooie opdracht om van de jongeren te horen wat ze weten over de wet en hoe ze 

over de (functies van de) wet denken.  

 

Voor de antwoorden op deze vragen verwijzen we je ook naar bovenstaande 

achtergrondinformatie, maar bij elke vraag geven we hieronder de kern weer.  

 

1. Vers 17-20: De Heere Jezus is gekomen om de wet te vervullen en daarom vraagt Hij van 

ons de wet te gehoorzamen.  

Vers 21-26: De Heere Jezus legt uit wat de diepe betekenis is van het zesde gebod.  

Vers 27-32: De Heere Jezus legt uit wat de diepe betekenis is van het zevende gebod. 

Vers 33-37: De Heere Jezus legt uit dat zweren niet nodig is maar dat je ‘ja’ altijd ‘ja’ moet 

zijn.   

Vers 38-42: De Heere Jezus leert dat echte liefde niet terugslaat, maar een tweede mijl 

gaat.  

Vers 43-48: Kinderen van de Vader behoren volmaakt te leven omdat hun Vader volmaakt 

is.  

 

2.  

a. - 

b. Dat de Heere Jezus de nadruk legt op de wet en dat Hij zegt dat Hij deze zeker niet wil 

afschaffen, zal de goedkeuring van de Farizeeën en Schriftgeleerden opgeroepen 

hebben. Maar de uitleg die de Heere Jezus vervolgens geeft, gaat lijnrecht tegen hun 

gebruik van de wet in.  

c. Met Zijn leven en werk vervangt de Heere Jezus het Oude Testament niet, Hij vervult 

het. Zijn leven, dienst en onderwijs zijn de vervulling en verklaring van Gods voornemen 

en bedoeling van heel het Oude Testament. Alles uit het Oude Testament (denk aan 

de offerdienst, de profetieën, enz.) wees op de Heere Jezus, Hij is gekomen om dat 

alles te volbrengen, tot uitvoer te brengen.  

 

3.  

a. Deze zondag laat een eerste functie van de wet zien: het aanwijzen van onze zonde. 

De eis van de wet kunnen wij nooit houden. Zo stelt de wet ons schuldig voor de Heere.  

b. Persoonlijk  

 

4.   

a. Persoonlijk  

b. De Heere Jezus gaat in deze verzen steeds een stap verder. De wet laat niet alleen 

zien wat je niet behoort te doen, het wil ook zeggen wat je wel moet doen. De drijfveer 

van alles is de liefde. En als je die ander liefhebt, wil je ook het goede voor hem zoeken.  



 

c. Deze liefde leer je alleen van de Heere God Zelf. Wij gaan pas echt liefhebben als we 

ontdekken dat de Heere ons eerst liefheeft. Van Hem leren we de liefde tot God en tot 

elkaar.  

 

5. Je zou kunnen zeggen dat de Heere Jezus hier overdrijft om te benadrukken hoe belangrijk 

het is om trouw te zijn. Het kan nodig zijn om zaken van grote waarde prijs te geven als 

die je tot zonde verleiden. Je kunt beter iets in dit leven verliezen, dan zelf voor eeuwig 

verloren gaan. Het houdt ons de spiegel voor: wat kan er tussen mij en de Heere in komen 

staan? Wat kan mij tot zonde verleiden? Het is zaak dat ik daar afstand van neem, voor de 

zaligheid van mijn ziel!  

   

6. God gebiedt:  

Verzoen u met uw broeder (v.24)  

Doe afstand van dingen die je laten struikelen (v.29-30) 

Betrouwbaar te zijn (v.37) 

Je andere wang toe te keren (v.39)  

Je bovenkleed ook weg te geven (v.40)  

Een tweede mijl te gaan (v.41)  

Je vijanden lief te hebben (v.44)  

Goed te doen aan je vervolgers (v.44) 

Volmaakt te zijn (v.48)   

God verbiedt:  

 Ten onrechte boos zijn (v.22)  

 Je vrouw te verstoten of te verlaten (v.32) 

 Te zweren (v.34)  

 

7.  

a. Zondag 34-44.   

b. Het stuk van de dankbaarheid. 

c. Hier zie je dat de wet een leefregel der dankbaarheid is. De wet leert mij hoe ik de 

Heere kan dienen.   

 

8.  

a. Persoonlijk  

b. – 

 

9. Probeer bij de bespreking het zo praktisch mogelijk te maken. Hoe laat je nu in je dagelijks 

leven merken dat je … betrouwbaar bent / een  tweede mijl wilt gaan; enz.   

 

Slotopdracht 

Evalueer op deze manier met elkaar wat je van de schets geleerd hebt en formuleer een 

antwoord op de kernvraag.  

 


