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Opdracht: De vijf redevoeringen van Matteüs 
 
Lees en vergelijk de slotzinnen van de vijf redevoeringen. Wat valt je daarbij op? 
 
 
 
 

De Bergrede (Mt 5-7) 
 
Begin: 1 Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen 
zijn leerlingen bij Hem. 2 Hij nam het woord en onderrichte hen met deze toespraak (5,1-2) 
Slot:  28 Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn 
onderricht. 29 Want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden. 
1 Hij daalde van de berg af en een grote menigte volgde hem. (7,28-8,1) 
 
De zendingsrede (Mt 10) 
 
Begin: Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: (10,5) 
Slot:  Toen Jezus zijn opdrachten aan de twaalf leerlingen beëindigd had, ging Hij daar weg om 
in hun steden te onderrichten en te verkondigen. (11,1) 
 
De parabelrede (Mt 13) 
 
Begin: 1 Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en Hij zat aan het meer. 2 Er stroomden zoveel 
mensen bij Hem samen, dat Hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. 
3 Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen (en parabolais). (13,1-3) 
Slot:  Toen Jezus deze gelijkenissen (parabolas) beëindigd had, ging Hij daar weg. (13,53) 
 
De kerkelijke rede (Mt 18) (Mt gebruikt in 18,17 het woord ‘kerk’ [ekklèsia]) 
 
Begin: 1 In die tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het 
koninkrijk der hemelen?’ 2 Hij riep een kind, zette het in hun midden 3 en zei (18,1-3) 
Slot: Toen Jezus deze woorden beëindigd had, vertrok Hij uit Galilea en ging hij naar het gebied 
van Judea, aan de overkant van de Jordaan. (19,1) 
 
De eschatologische rede (Mt 24-25) 
 
Begin: 3 Toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar: 
‘Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van 
de wereld?’ 4 Jezus gaf hun ten antwoord (24,3-4) 
Slot: Toen Jezus al deze woorden beëindigd had… 


