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Beste luisteraar, van harte welkom! Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 

 

Gisteren was aan de beurt Mattheus 12:38-42. Sommige schriftgeleerden en farizeeën 

vragen aan de Heere Jezus om een teken. Ze willen graag een wonder zien. Een wonder 

moet bewijzen dat Hij de Messias is. De Heere Jezus geeft als teken het voorbeeld van Jona 

de profeet. Jona is drie dagen en drie nachten in buik van de walvis geweest en de Heere 

Jezus zal ook drie dagen en drie nachten in het graf zijn. De inwoners van Ninevé hebben 

zich bekeerd op de prediking van Jona. De Heere Jezus is veel belangrijker dan Jona, maar 

de schriftgeleerden en farizeeën bekeren zich niet. Ook worden ze gewezen op de koningin 

van Scheba. Zij reist naar Jeruzalem om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. De Heere 

Jezus is veel belangrijker dan Salomo en de schriftgeleerden en farizeeën nemen niet de 

moeite om naar Zijn wijsheid te luisteren.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In Mattheus 12:42 lezen we - De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit 
geslacht, en hetzelve veroordelen; want zij is gekomen van het einde der aarde, om te 
horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier! In dit vers lezen we - meer 
dan Salomo is hier. In vers 41 zegt Hij - en ziet, meer dan Jona is hier! De Heere Jezus wijst 

op Zichzelf. De zaligheid is bij Hem te verkrijgen. De Heere Jezus wijst vaker naar Zichzelf. 

Denk bijvoorbeeld aan de zeven ‘Ik ben’ uitspraken in het Bijbelboek Johannes. We lezen 

daar - Ik ben het Brood des Levens (Johannes 6:35). Ik ben het Licht der wereld (Johannes 
8:12). Ik ben de Deur (Johannes 10:9). Ik ben de goede Herder (Johannes 10:11). Ik ben de 
Opstanding en het Leven (Johannes 11:25). Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven 
(Johannes 14:6). Ik ben de ware Wijnstok (Johannes 15:1). Zie je hoe de Heere Jezus ook hier 

op Zichzelf wijst? De mens is geneigd veel waarde te hechten aan een wonder of bijzondere 

gebeurtenis buiten Hem om. De Heere Jezus buigt de gedachten van de schriftgeleerden en 

farizeeën om en wijst naar Hemzelf. Jongelui, zo is het nu nog. Tijdens de prediking wordt 

ook gewezen op de Heere Jezus. Onze gedachten moeten ook, en telkens opnieuw 

omgebogen worden naar de meerdere Jona en de meerdere Salomo; de Heere Jezus. Hij is 

de Bron van de Zaligheid. De Heere gebruikt hiervoor de prediking van Zijn Woord. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Mattheus 12:38 lezen we - Toen antwoordden sommigen der Schriftgeleerden en 
Farizeeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. De schriftgeleerden en 

farizeeën spreken de Heere Jezus aan met ‘Meester’ terwijl ze van plan zijn om het Hem 

moeilijk te maken. We leren hieruit dat je de Heere Jezus ‘Meester’ kunt noemen terwijl je 

geen leerling van Hem bent. Hoe anders is het bij Maria in Johannes 20. De Heere Jezus 

maakt Zich aan haar bekend waarop zij antwoord - Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester. 
Matthew Henry verklaart dat Maria zegt – Mijn grote Meester. Maria is een kind van God. Zij 

mag in oprechtheid zeggen – Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester. Met woorden kun je 

veel zeggen. Je kunt belijden dat de Heere Jezus jouw Meester of Zaligmaker is. Maar weet 

de Heere er ook van?  

 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over de mens? In Markus 8 en Lukas 11 lezen we ook 

over deze geschiedenis. In Markus 8:12 lezen we – En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn Geest, 
zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? De kanttekening leert – Hij zucht, namelijk, over 
hun verkeerdheid en hardnekkigheid. De Heere Jezus wijst de oorzaak aan waarom de 



schriftgeleerden en de farizeeën een teken willen. Hun hart is vol ongeloof en ze volharden 

in hun vijandschap tegen God. Ze worden - het boos en overspelig geslacht genoemd. Dit 

wijst op alle Joden die ‘boos’, dat is, die hardnekkig en ongelovig zijn. En ‘overspelig’, dat is, 

ze zijn een ontrouw volk, ver afgedwaald van het geloof van hun voorouders Abraham, Izak 

en Jakob. Hoe is dit bij jou? De mensen in Ninevé hebben Jona de profeet. Zij hebben zich 

bekeerd op de korte preek van Jona. De schriftgeleerden en farizeeën hebben de Heere 

Jezus als dé Profeet. Hij heeft veel tekenen laten zien en veel preken gehouden, maar zij 

hebben zich niet bekeerd!  En hoe is dit nu? Wij hebben Gods Woord waarin we telkens 

worden opgeroepen – bekeert u en gelooft het Evangelie. (Markus 1:15). Wij hebben een 

dominee die telkens oproept tot geloof en bekering. Tijdens catechisatie heb je een 

catecheet die je op de Heere Jezus wijst. Tijdens de dagopening- en sluiting op school 

wordt je dagelijks gewezen op de noodzaak van persoonlijk geloof en bekering. Jongelui, 

wat is daarvan de uitwerking in jouw leven? Ben je door God bekeerd? Of zucht de Heere 

Jezus ook over jouw leven zoals het in de kanttekening staat – Hij zucht, namelijk, over hun 
verkeerdheid en hardnekkigheid? 
 

De schriftgeleerden en farizeeën willen een teken zien. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn 

rondwandeling op aarde veel tekenen en wonderen gedaan. Zo was er ook eens een Jood 

die graag een wonder wilde zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit hij samen met Michail 

in de gevangenis. Op een dag vraagt Aäron aan Michail: Want een ieder die bidt, die 
ontvangt. ‘Is dat echt zo? Doet God echt wonderen’? Michail knikt met ‘ja’. Aäron wil graag 

zien of dit echt zo is en vraagt aan Michail of hij wil bidden voor een paar appels. In de twee 

jaar dat hij in de gevangenis zit, heeft hij niet één appel gehad. Michail twijfelt wat de reden 

is van deze vraag. ‘Meent Aäron dit echt? Of wil hij ermee spotten’? Michail stemt ermee in 

en gaat hardop bidden. Hij vraagt aan de Heere om appels. Tijdens het bidden fluistert 

Aäron in het oor van Michail: ‘Vraag Hem ook om Antonov appels’. Michail bidt verder en 

vraagt ook specifiek om Antonov appels. Twee weken later gaat de celdeur open. Er wordt 

een krat bezorgd. In het krat liggen appels. In het hart van Michail jubelt het: ‘Dank U, 

Heere’! Aäron is verbaast. Hij zoekt en ziet tussen de appels óók Antonov appels. 

 

Jongelui, de Heere is niet onwillig om een teken te geven. Denk bijvoorbeeld ook aan Gideon 

in Richteren 6:17 en Hizkia in 2 Koningen 20:8. Het maakt een groot verschil ‘hoe’ de mens 

om een teken vraagt. Is het vanuit een oprecht en waar geloof? Of vanuit ongeloof zoals de 

schriftgeleerden en farizeeën? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Mattheus 12:41 staat - De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel met dit 
geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van 
Jonas; en ziet, meer dan Jona is hier! Hiermee hebben we het kernwoord ‘bekering’ of 

‘bekeerd’. Van nature sta je met je rug naar God. Je hebt je van Hem afgekeerd. Bekering 

betekent ‘omkeren’. Door Gods Geest draai je je om naar God. Je vernedert je onder God. Je 

gaat de Heere dienen en vrezen. Ware bekering is niet alleen een uitwendige verandering – 

‘bekering van kroeg naar de kerk’. De ware bekering is niet alleen uiterlijk, maar een 

vernieuwing vanbinnen. De Heidelbergse Catechismus verwoordt het zo onderwijzend – In 
hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering der mensen? In twee stukken: in de 
afsterving des ouden, en in de opstanding des nieuwen mensen. Het afsterven van de oude 

mens betekent een hartelijk en oprecht verdriet over alle zonden omdat je daarmee de 

Heere verdriet doet. De opstanding van de nieuwe mens betekent een hartelijk en oprechte 

vreugde en blijdschap in de Heere. Je mag je dan in Hem verblijden omdat Hij jou heeft 



gered en bekeerd. Je wenst naar Zijn Geboden te leven om Hem te bedoelen en te eren. 

Jongelui, we sluiten dit antwoord af met een bekende vraag: Ben jij, door God, tot God 

bekeerd?  
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Mattheus 12:40 staat - Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van 
den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der 
aarde. De Heere Jezus geeft geen nieuw teken, maar verwijst naar Jona de profeet. Jona zit 

drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis. Ook wijst de Heere Jezus naar Zijn 

eigen lijden en sterven. Daarom heeft dit gedeelte ook raakvlakken met Johannes 2:19 waar 

we lezen – Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik 
denzelven oprichten. De Heere Jezus bedoelt hiermee Zijn eigen lijden, sterven en 

opstanding. De Heere Jezus zal na drie dagen en drie nachten door Gods kracht uit het graf 

komen. Jona is na drie dagen en drie nachten door Gods kracht uit de walvis op het droge 

gekomen.  

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven? 

In Mattheus 12:39 lezen we - Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig 
geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van 
Jonas, den profeet. De Joden hebben al veel wonderen en tekenen van de Heere Jezus 

gezien. Hij weigert nu een nieuw of extra teken te geven. Hij weet met welke bedoeling de 

schriftgeleerden en farizeeën tot Hem komen. Hij weet dat ze komen om Hem te beledigen 

en te verachten. De Heere Jezus wijst de schriftgeleerden en farizeeën naar de 

geschiedenis van Jona. Vanuit de geschiedenis van Jona wijst Hij naar Zichzelf. Hij is véél 

belangrijker dan Jona. Hoe lees jij de Bijbel? Misschien spreken de geschiedenissen je aan? 

Misschien spreken de wonderen je aan? En verder? Vanuit de geschiedenis van Jona en 

Salomo wijst de Heere Jezus naar Zichzelf. Ben je tijdens het Bijbellezen bij de Heere Jezus 

terecht gekomen? Misschien vraag je: ‘Wat betekent het dat je bij de Heere Jezus terecht 

komt’? Jongelui, dat betekent, dat je door Woord en Geest hebt leren inzien dat je verloren 

ligt en dat je daarom de Heere Jezus nodig hebt gekregen voor je zaligheid. Dan heb je 

leren vluchten tot de Heere Jezus zoals we zingen – moede kom ik, arm en naakt, tot de 
God, die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dan lees je nog 

steeds met veel genoegen de geschiedenis van Jona, maar het gaat je dán om de meerdere 

Jona. Dan lees je nog steeds met veel genoegen de geschiedenis van Salomo, maar het gaat 

je dán om de meerdere Salomo. Je hebt dan de Heere Jezus nodig om zalig te worden!  

Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 
schoon ik om mijn zonden ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
(Vaste Rots van mijn behoud) 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 
 

 


