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Beste jongere en oudere luisteraars en meelezers, aan de hand van het Bijbelleesrooster hebben we 

Matthéüs 23:34-39 gelezen. In de voorafgaande verzen 1-12, waarschuwt de Heere Jezus ernstig tegen de 

schriftgeleerden en de farizeeën. Want zij leggen de wet van Mozes wel uit, maar doen het zelf niet! Daarom 

richt Jezus Zich rechtstreeks tot hen in vers 13-32 en spreekt acht keer een ‘wee’ uit: een droeve aanklacht 

en oordeelsaankondiging. Net als Johannes de Doper noemt Hij hen in vers 33: ‘Gij slangen, gij 

adderengebroedsels’ en stelt die ontzagwekkende vraag: ‘hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?’   

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Jezus is in dit gedeelte steeds Zelf aan het Woord. We lezen in vers 34: ‘Daarom…’ dat slaat terug op het 

ernstig verwijt in vers 31-32 aan de schriftgeleerden en farizeeën. Ze hebben de schuld, ze hebben de ‘maat’, 

vol gezondigd. Maar nu is Gods maat vol. Het oordeel zál komen. En in dat oordeel zendt de Heere nóg Zijn 

dienstknechten, zo vervolgt Hij in vers 34-35 (en die zullen gedood, gekruisigd, gegeseld, vervolgd worden); 

‘Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen 

Abels af, tot op het bloed van Zacharía, den zoon van Baráchia, welken gij gedood hebt tussen den tempel 

en het altaar.’ Jezus noemt de eerste en de laatste moord in het Oude Testament. Er is bloed van 

rechtvaardigen vergoten: Abel (Genesis 4:8) en de profeet Zacharía (2 Kronieken 24:21) en dat roept Gods 

wraak en oordeel. Christus onderstreept Zijn Woord met ‘Amen’ in vers 36: ‘Voorwaar zeg Ik u: Al deze 

dingen zullen komen over dit geslacht.’ De stad Jeruzalem en de tempel zal verwoest worden, vers 38: ‘Zie, 

uw huis wordt u woest gelaten.’ Dat betekent, volgens de kanttekening bij dit vers: ‘dat zal verwoest worden 

én verwoest blijven; hetwelk omtrent veertig jaren daarna door de Romeinen geschied is.’ Het is ook gebeurd 

in het jaar 70 na Christus. De Heere legt dat verder uit in het volgende hoofdstuk, Matthéüs 24. Het oordeel 

komt… 

Het tweede wat we leren over God, staat in vers 37: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en 

stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een 

hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen (…).’  Dat tere voorbeeld gebruikt de Zaligmaker om 

te benadrukken hoe vaak (!) Hij heeft opgeroepen om bij Hem te schuilen, tot Hem de toevlucht te nemen, 

zoals kuikentjes schuilen onder de vleugels van een hen. Dáár zijn ze veilig, daar alléén. Dat geldt voor het 

aardse leven, in deze wereld vol oorlog, geweld, ziekte en ellende. Hoeveel te meer is dit een beeld voor het 

geestelijke leven, zoals Hij zegt in Maleáchi 4:2: ‘Ulieden daarentegen die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 

gerechtigheid (dat is Christus) opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen (…)’. Genezing van onze 

zondekwaal. Genezing van onze hemelhoge zondeschuld. Hebt u en heb jij in deze lijdensweken – door 

genade – de toevlucht leren nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere 

Jezus? Alleen in Hem is vergeving van zonden, door het geloof in Hem. 

Want het derde wat we leren over God is dat er eens een eind komt aan de genadetijd. Daar sluit de Heere 

Jezus zijn oordeelspreek mee af in vers 39: ‘Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien…’ Dat betekent: 

na Zijn sterven zal Hij niet meer gezien worden in de tempel. Dat is erg! Als Hij niet meer in Zijn huis is. Straks 

wordt de tempel verwoest. Ze zullen Hem niet meer zien: voor de laatste keer gewaarschuwd en genodigd. 

Maar er klinkt ook verwachting in het vervolg, het eind van vers 39: ‘totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij 

Die komt in den Naam des Heeren.’ Jezus haalt Psalm 118:26 aan, waarmee Hij nogmaals laat zien dat Hij 

de Messias en Verlosser is. Straks zal Hij terugkomen, op de wolken des hemels. En voor die tijd zal er nog 

een bloeitijd aanbreken voor de Kerk. Dan zullen er velen worden toegebracht tot de gemeente die zalig zal 

worden. Dan zal Hij erkend worden als Messias, dé Zoon van David. Hoeveel mensen zijn de tussenliggende 

eeuwen al tot Hem gebracht en mogen nu zingen voor de troon? Zult u en zul jij daar ook bij zijn? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

Bij het lezen van dit gedeelte moeten we bedenken dat Jezus Zich richt tot zeer godsdienstige mensen: 

schriftgeleerden en farizeeën. Het zijn geen mensen die leven in de wereld, maar zoals wij die in de kerk zijn 

opgegroeid. Ze kennen het Oude Testament bijna uit hun hoofd, maar toch leven ze er niet naar. Dat blijkt 

uit hun daden. Daar sprak Jezus over vanaf vers 1 in dit hoofdstuk. De schriftgeleerden en farizeeën leggen 

de wet van Mozes wel uit, maar ze doen het zelf niet! Daarom is Jezus zo scherp. Hij weet wat hun vaderen 



gedaan hebben, vanaf Abel tot en met Zacharía, die zelfs gestenigd is in het voorhof, tussen de tempel en 

het altaar (vers 35). En er zijn al zóveel profeten gedood (vers 31) in de achterliggende eeuwen. Maar de 

Heere voorzegt in vers 34 wat ze straks ook nog zullen doen met de door Hem gezonden ‘profeten en wijzen 

en schriftgeleerden: want uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij 

geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;’ Zeg, wie van u vertrouwt zijn eigen hart 

niet meer? Wat denken jullie, jonge mensen, wanneer zou jij ook tot zulke dingen in staat zijn? Wie gelooft 

nog dat ons hart tot alle boosheid geneigd is: ‘arglistig en dodelijk, wie zal het kennen?’ Het is een 

moordspelonk, een bron van vuile wanbedrijven. 

De Heere benadrukt het, nog een keer, maar dan tot alle mensen, alle inwoners van Jeruzalem, vers 37: 

‘Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik 

uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen, 

en gijlieden hebt niet gewild.’ Er staat niet: ‘gijlieden hebt niet gekund’. Nee: ‘Gijlieden hebt niet gewild’ dat Ik 

Koning over u zou zijn. Moet de Heere dat ook tegen u en tegen jou zeggen? Het oordeel komt… omdat wij 

niet hebben gewild, deze Koning verworpen door ongeloof, onwil en ongehoorzaamheid. In deze lijdensweken 

mogen we ook denken aan wat Jesaja schrijft in Jesaja 53 (en hier is Gods kind aan het woord, die moet 

belijden tot schaamte en verdriet): ‘Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht’.   

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

Het beeld wat de Heere Jezus in vers 37 gebruikt is het ‘bijeenvergaderen onder Zijn vleugelen’. Dit zien we 

ook vaak in het Oude Testament: de bescherming onder de vleugels van een vogel of hen. Daar zijn de jonge 

vogeltjes of kuikentjes veilig. Andersom is hetzelfde beeld van veiligheid: het dragen op de vleugels, 

bijvoorbeeld bij een arend. Zo heeft de HEERE Zijn volk uit Egypte verlost, als ‘op de vleugelen der arenden 

gedragen en u tot Mij gebracht heb’ (Éxodus 19:4, Deuteronomium 32:11-12). Zelfs de heidense Ruth mocht 

de HEERE, de God Israëls kennen en onder Zijn vleugelen gekomen zijn om toevlucht te nemen (Ruth 2:12). 

Kijk, zo bouwt God Zijn Kerk. En zo beschermt Hij Zijn kerk. Wat dacht u, dat de Heere Zijn volk laat omkomen 

in dure tijd en hongersnood? Nee, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen. Hij wil óók de ‘kinderen (van 

het verbond) bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen’. Zeg, 

hoe vaak, hoe veel keer heeft de Heere Jezus ook jou al geroepen om als een arme zondaar tot Hem te 

komen? Of neem jij de toevlucht tot het geluk, het genot, de rijkdom en veiligheid van deze wereld? Wat ben 

je dan arm en onveilig. Bidt of de Heere je ogen wil openen; want de zonden zijn zó gevaarlijk. En de zonde 

is zó levensbedreigend. Alleen in de Schuilplaats des Allerhoogsten ben je écht veilig. Al komt er oorlog en 

ziekte, ramp en tegenspoed. Komt herwaarts tot Hem: dan ben je ‘geborgen’ in Christus, de Enige en Ware 

Schuilplaats. 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Deze waarschuwingen van de Heere staan lijnrecht tegenover de zaligsprekingen waarmee de Bergrede 

begint, aan het begin van Matthéüs 5:3-9. De kenmerken van de ware discipelen worden daarin genoemd. 

Maar hier, in Matthéüs 23, staan de kenmerken van de godsdienst zonder God en buiten Christus, zoals die 

van de schriftgeleerden en de farizeeën. Lees beide toespraken van Jezus eens door… en leg je hart er 

naast. Wat zegt de Heere van u, jou en mij?  

Het bloed van de martelaren, zoals Abel, roept om Gods wraak en oordeel. En weer: Lijnrecht daar tegenover 

wordt in Hebreeën 12:24 het bloed van de ‘Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus’ genoemd. Dat is ‘het 

bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan (het bloed van) Abel.’ De kanttekening wijst op deze 

tegenstelling: het bloed van Abel riep Gods wraak op. Maar ‘daar het bloed van Christus verzoening en vrede 

met God roept’. Dat bloed der bespreking spreekt betere dingen! En die roep komt tot u en jou. Ernstig en 

indringend. We lezen in Lukas 19 dat Jezus weende over de stad Jeruzalem, dat doet Hij ook over u en jou, 

misschien wel voor de laatste keer, tot je behoud en zaligheid.   

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

We leren uit dit gedeelte hoeveel moeite de Heere doet voor goddeloze mensen. Hij zendt ‘profeten en wijzen 

en schriftgeleerden’. Hoe doet Hij dat? In de Dordtse Leerregels staat dat God ‘goedertierenlijk verkondigers 



van deze blijde boodschap’ zendt (DL hoofdstuk 1, artikel 3). Hoe nodigt de Heere? U en jij wordt ‘ernstiglijk 

geroepen’, want God betoont ‘ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat 

de geroepenen tot Hem komen’ (DL hoofdstuk 3/4, artikel 8). John Bunyan beschrijft in zijn ‘Christinnereis’ 

dit beeld in het Huis van Uitlegger: de hen met haar kuikentjes. Lees het maar, hoe die hen met haar kuikens 

omgaat: met een gewoon geluid of speciaal geluid, de bijzondere lokroep en een waarschuwingsschreeuw, 

het alarmsignaal als er gevaar dreigt.  Heb je zo naar de stem van de Heere leren luisteren? Want onze 

verantwoordelijkheid onder het Woord is zó groot.  

Heel duidelijk uit dit gedeelte is dat degenen die verloren gaan, verloren gaan door eigen schuld. Zeker, wij 

kunnen niet. Maar onze onmacht is onze onwil. Niemand kan zichzelf een wil geven om zich te bekeren en 

te geloven: we zijn onmachtig. Maar wij hebben allemaal een verkeerde wil: een wil om Christus te verwerpen! 

‘En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben’, zegt de Heere Jezus. En toch, wanneer God 

tijdens het lezen of beluisteren van Zijn Woord door de verborgen werking van Zijn Heilige Geest werkt, dan 

breekt Hij het hardste hart en maakt een onwillige, koude zondaar zéér gewillig om Zijn stem te horen.   

De Heere ziet hoe we met die boodschap omgaan en Hij ziet hoe we over Zijn dienstknechten spreken. Want 

ook al zult u ze misschien niet (letterlijk) ‘doden, kruisigen, geselen en vervolgen’, we kunnen met onze 

woorden heel veel kwaad doen. Maar: wie hen ‘aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan’.  

Ik denk aan het getuigenis van een stervende negerslaaf. Een jongentje van nog maar tien jaar oud. Het is 

lang geleden, in de tijd van de slavernij. De slavenhandelaar had die kleine jongen verboden om naar de 

zendeling in het dorp te gaan. Anders zou hij hem doodslaan met zijn zweep. De jongen huiverde ervan. ‘Nou, 

wat heb je daarop te zeggen?’ vroeg de slavenhandelaar boos. ‘Weet, dat ik je meester ben!’ ‘In de hemel 

woont mijn grote Meester’, fluisterde het kereltje vrijmoedig. Hij had de Heere Jezus oprecht lief gekregen. 

Toen hij weer naar de zendeling ging om uit de Bijbel te horen, werd hij afgeranseld. Die meester deed dat 

zelf niet, maar liet het een andere slaaf doen, met een zweep. En de wrede slavenhandelaar vroeg spottend: 

‘Wat kan Jezus Christus nú voor je doen?’ Het jongentje antwoordt: ‘Hij geeft mij kracht om dit geduldig te 

dragen.’ Woedend liet de meester hem nog eens vijfentwintig zweepslagen toebrengen. Hij lachte gemeen: 

‘Wat kan Jezus Christus nú voor je doen?’ Het jongentje antwoordde: ‘Hij doet mij aan de hemel denken, 

waar Zijn kinderen komen en Hij doet mij aan de hel denken, waarin alle goddelozen geworpen worden.’ 

Uitzinnig van vijandschap liet de slavenhandelaar hem de laatste zweepslagen toebrengen, waarna het 

jongentje stervend op de grond lag. En de man bulderde in zijn oor: ‘Wat kan Jezus Christus nú voor je doen?’ 

De jongen stamelde, met zijn laatste krachten: ‘Hij… helpt mij… om… voor u… te bidden’. En toen blies hij 

zijn laatste adem uit. ‘Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven.’ Hij mocht opgaan tot Gods altaren, in de 

Schuilplaats des Allerhoogsten. Zult u, zul jij daar ook zijn? 

We hopen, ‘indien de Heere wil en wij leven zullen’, tot de volgende keer. 

 


