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LES EEN

Hoofstuk Een en Twee

Die volgende, in die Bylae: 
 Waarnemingswerkblaaie van Matthéüs 1–4 
 Matthéüs Oorsigwerkblad 
 Stamboom van Herodus 
 Kaart

 
Teen die tyd dat jy die Ou Testament deurgelees het, is jy gevul met ’n 
gevoel van afwagting. Die Middelaar van ’n nuwe verbond het op die hori-
son verskyn. Die Messias is binnekort aan die kom na sy tempel toe. Die 
koninkryk van God gaan op aarde ingewy word.

Die talle beloftes word egter gevolg deur stilte. Vir vierhonderd jaar nie ’n 
woord uit die mond van God nie — totdat die engele hul boodskappe bring 
aan

Sagaría, die vader van Johannes die Doper;
’n jong maagd met die naam Maria;
’n bekommerde man, Josef, wat uitgevind het dat sy verloofde swanger was
herders wat oor hul skape waggehou het 

en wyse manne wat sy ster in die Ooste gesien het.

Die belofte deur die profeet Jesaja van ’n Kind wat gebore en ’n Seun wat 
aan ons gegee sou word, is op die punt om bewaarheid te word.

In die optekening van al dié dinge in die evangelies en die begin van ’n ver-
sameling wat eendag die res van die Skrif, die Nuwe Testament, sou insluit, 
presies hóé belangrik is die eerste woorde van Matthéüs? Waarom was hierdie 
evangelie die eerste waarmee die tweede en laaste deel van die Skrif ingelui is? 
Wat is die boodskap daarvan? Wat wil God by sy volk tuisbring wanneer Hy

Hierdie 
Les  

Sluit In   

Precept Ministries SA
Posbus 539
Howard Place, 7450, Suid-Afrika
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oorgaan van die Ou- na die Nuwe Testament? Wat het Hy op die hart 
vir jou, vir ons, vir elkeen wat hierdie boek sal oopmaak om die bood-
skap te lees? Wat moet ons verstaan? Hoe moet ons leef?

Dit, geliefde, is wat jy sal ontdek in hierdie essensiële, God-geïnspireerde 
boek. 

Baie mense glo dat Matthéüs die eerste van die evangelies is. Of dit nou eerste geskryf 
is of nie, beklee dit die eerste plek in die kanon van die Nuwe Testamentiese boeke.

As ons aanvaar dat God soewerein oor die keuse en orde van die boeke van die Bybel 
besluit het, ontstaan die vraag: Hoe stel die Vader die Middelaar van die Nuwe Ver-
bond bekend? Soos jy binnekort self sal sien, is dit nie doelloos of sonder ’n goddelike 
plan nie.

Gebruik vandag jou studietyd om deur die eerste vier hoofstukke van Matthéüs te 
lees. Hierdie gedeelte berei die weg voor vir die klassieke Bergpredikasie in Matthéüs 
5, 6, en 7, ’n verstommende lering wat selfs die denke van Ghandi vasgevang het. 
Hy was ’n toegewyde Hindoe wat histories ’n sleutelrol gespeel het in die onafhan-
klikheid en herstrukturering van Indië.

1. Lees Matthéüs 1-4 en som die algemene inhoud van elke hoofstuk hieronder op.

 Matthéüs 1

 

 Matthéüs 2

 

 Matthéüs 3

 

 Matthéüs 4
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2. Was daar enige algemene tema wat hierdie vier hoofstukke saamgesnoer het? 
As jy nog nie gereed is om hierdie vraag te beantwoord nie, laat dit tot later in 
hierdie week se studie oorstaan. Ons sal dan weer daaraan aandag gee.

Ons doel hierdie week is om Matthéüs 1 en 2 te bestudeer. Hulle het ’n gemeenskap-
like tema, soos jy reeds gesien het.

1. Kom ons kyk na die inhoud van Matthéüs 1. Doen die Waarnemingswerkblad 
van hierdie hoofstuk. Waarnemingswerkblaaie, die teks van Matthéüs hoofstuk 
vir hoofstuk, sal jy in die Bylae van hierdie werkboek vind.

a. Let op hoe die hoofstuk begin. Kleur of merk Messias en Dawid dwarsdeur 
hierdie hoofstuk — elkeen op sy eie, onderskeibare manier. Moet egter geen 
voornaamwoorde of sinonieme merk nie. Dit moet vir jou duidelik wees 
waar Matthéüs hierdie sleutelwoorde gebruik en dit geld vir die hele evan-
gelie. 

Sleutelwoorde is belangrike woorde wat ’n skrywer dwarsdeur ’n hoofstuk, 
Skrifgedeelte of hele boek gebruik. Dit help om die betekenis van die teks 
te ontsluit. Deur die woorde in verskillende kleure of op ’n ander onder-
skeidende manier te merk, help jou om maklik raak te sien hoe dikwels en 
wanneer hulle gebruik word.

Dit is nuttig om hierdie belangrike woorde te lys op wat ons ’n sleutel-
woord-bladwyser noem. Merk hulle dan dwarsdeur die boek of selfs die 
hele Bybel. Gebruik ’n gewone indekskaartjie vir jou lys, kies hoe jy die 
woord wil merk en merk dan elke sleutelwoord altyd op dieselfde manier.

Sodra jy die sleutelwoorde gemerk het, is dit nuttig om te lys wat jy uit die ge-
bruik van hierdie woorde in die teks geleer het, wat jou insig gegee het, deur die 
gebruik van die 5 W's en H-vrae: wie, wat, wanneer, waar, waarom, en hoe?

•	 Wie	is	die	belangrikste	persoon	in	hierdie	hoofstuk?
•	 Wie	is	die	ander	belangrike	rolspelers	in	die	gebeure	van	hierdie	hoofstuk?
•	 Waaroor	handel	die	hoofstuk?
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•	 Wanneer	vind	dit	plaas?
•	 Waar?
•	 Waarom	gebeur	dit?	Of:	waarom	gee	die	skrywer	vir	jou	die	inligting	wat	

hy gee?
•	 Hoe	gebeur	dit?

Skryf Dawid en Messias (Christus) op jou bladwyser.

b. Merk verwysings na tyd. Sommige van ons trek ’n groen sirkeltjie om die 
woorde wat sê wanneer en/of wat ’n tydsverloop aandui, soos byvoorbeeld 
dan, wanneer, totdat, en nadat.

c. Merk alle geografiese plekke op ’n kenmerkende manier, omdat dit baie 
sal help in jou studie. Sommige mense onderstreep alle verwysings na waar 
met ’n dubbele groen lyn.

d. Ander sleutelwoorde in Matthéüs wat jy moet merk en op jou sleutelwoord-
bladwyser aanteken, is:

1) Heilige Gees

2) engel

3) regverdig

4) profeet (Merk ook die frases wat die Here deur die profeet gespreek het en so is 
daar deur die profeet geskrywe, of soortgelyke frases.)

e. Merk ook Jesus. (Ons sal nie altyd verwysings na Jesus of God merk nie, tensy 
jy dit spesifiek wíl doen. Omdat daar so baie verwysings na hulle in Mat-
théüs voorkom, raak die teks so "vol" dat die sleutelwoorde nie meer duidelik 
uitstaan nie en die doel van die merkery dus verydel word. In sommige hoof-
stukke, soos in hoofstuk 1, glo ons egter dat dit van nut kan wees.)

f. Daar is baie aanhalings uit die Ou Testament in die evangelie van Matthéüs. Jy 
sal dit nuttig vind om elke aanhaling op ’n onderskeibare manier te merk, 
soos deur dit te klemkleur ("highlight") of ’n raampie daarom te trek.

2. Waar word Matthéüs 1 verdeel? Skryf dit neer en skryf dan waaroor elke afdel-
ing handel.

3. Lys nou die belangrikste dinge wat jy uit Matthéüs 1 omtrent Jesus leer. Vra 
weereens die 5W's en H-vrae, byvoorbeeld, wie is Hy? wat leer ek omtrent 
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Hom? wanneer vind dit plaas? waarom en hoe?

4. Som Matthéüs 1 op in so min woorde as moontlik. Dit sal die tema van die 
hoofstuk wees. In die geval van ’n historiese boek soos Matthéüs, sal die hoof-
gebeurtenis of -gebeure dikwels ook die tema wees. Skryf die tema op die 
Matthéüs Oorsigwerkblad in die Bylae. Jy gaan dit vir elke hoofstuk doen. Aan 
die einde van die studie het jy dan ’n kort oorsig van die boek.

Mooi! Kyk net wat jy tot dusver self ontdek het deur bloot die teks waar te neem. Hierdie gaan 
so ’n ongelooflike, lewensveranderende studie wees. Ons gaan nie nou verklap waarom nie, want 
ons wil hê dat jy dit self sal ontdek; maar ons kan jou verseker dat, indien jy dit ernstig opneem, 
dit jou hele wêreldbeskouing sal verander.

Die Nuwe Testament is oorspronklik in Koine (algemene spreektaal) Grieks geskryf, 
sonder enige verdeling in hoofstukke en verse. Die verdeling in hoofstukke en verse is 
eers later gedoen sodat dit makliker sou wees om verwysings in die Woord van God 
na te slaan.

1. Aangesien jy waarskynlik reeds gesien het hoe Matthéüs 1 en 2 met mekaar 
verband hou, gevolg deur die verandering in Matthéüs 3 en laasgenoemde se 
verband met hoofstuk 4, gaan ons hoofstuk 2 waarneem voordat ons enigiets 
anders doen.

a. Voeg koning (leidsman) by jou sleutelwoord-bladwyser en merk die teks.

b. Die woord Kindjie word dwarsdeur Matthéüs 2 gebruik. Merk alle verwys-
ings na die Kindjie, insluitende sinonieme en voornaamwoorde. Moet dit 
egter nie op jou sleutelwoord-bladwyser skryf nie.

c. Voeg geskrywe by op jou bladwyser. Dit word nie baie gebruik nie, maar 
wanneer dit wel voorkom, is dit betekenisvol. Gee dus die aandag wat dit 
verdien daaraan.

d. Moenie ’n enkele geografiese verwysing miskyk nie. Waar is baie belangrik 
in hierdie hoofstuk; so ook die verwysings na tyd. Daar is ’n kaart in die By-

Dag
Drie
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lae wat jy moet raadpleeg terwyl jy lees, sodat jy vertroud kan raak met die 
geografiese plekke wat in Matthéüs genoem word.

2. Skryf neer wat in elke paragraaf van Matthéüs 2 gebeur.

a. 2:1-6

b. 2:7-12

c. 2:13-15

d. 2:16-18

e. 2:19-23

3. Wanneer vind hierdie gebeure plaas? Raadpleeg die verwysings na tyd wat jy 
gemerk het.

4. Buiten "die Kindjie", lys die hoofkarakters in hierdie hoofstuk en gee ’n kort 
beskrywing van elkeen.



© 2011 Precept Ministries International                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

7

V
op

VOORSKRIF

OORSKRIF

Matthéüs, Deel 1 
     Les 1: Hoofstuk 1–2

5. Lys nou wat jy oor die Kindjie self geleer het. Wie is hierdie kind, volgens die 
teks? Ons vra nie wat met hom gebeur nie, maar wie Matthéüs sê Hy is.

6. Som hoofstuk 2 op soos jy met hoofstuk 1 gedoen het en skryf dit op jou Oor-
sigwerkblad.

Asemrowend, nie waar nie? Die vraag is egter of jy dit glo. Indien wel, watter gevolge sou dit op 
jou lewe hê? Dink daaroor. Ons sal môre dieper delf.

1. Ons het so pas Matthéüs 1 en 2 waargeneem. Laat ons nou teruggaan en oor-
weeg wat dit is wat God ons wil leer, hier waar Hy sy Nuwe Testament, die 
verslag van die nuwe verbond, inlei.

Soos jy in die inleiding tot hierdie week se studie gelees het, is die boek met die 
profesieë van Maleági gevolg deur ongeveer vierhonderd jaar van stilte. Daar 
was geen woord van God deur sy dienaars, die profete, nie. Toe het Hy gespreek 
"deur sy Seun", soos Hebreërs 1:1-2 sê.

 Wat vertel Hy ons omtrent sy Seun in hierdie eerste evangelie? Hy begin met 
woorde wat van die uiterste belang is vir sy evangelie! Lees vers 1 en lys jou 
waarnemings. 

2. Wat beteken "Messias"?

a. Hoewel dit ná Matthéüs geskryf is, slaan Johannes 1:42 die spyker op die 
kop. Skryf neer wat jy leer.

b. Die woord Christus wat in Johannes 1:42 gebruik word, beteken "Gesalfde".

Dag
Vier
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3. Wat beteken "die seun van Dawid" van wie ons in Matthéüs 1:1 lees? Waarom 
is dit belangrik? Kom ons doen ’n bietjie navorsing. Slaan die volgende verse na 
en skryf enige insigte neer wat jy rakende die term "seun van Dawid" bekom. 
Ons gaan jou nie enige verwysings gee wat ná die geboorte van Jesus geskryf is 
nie; ons wil eenvoudig hê jy moet weet wat die volk van Israel sou geweet het.

a. 2 Samuel 7:8-13, 16

b. 2 Kronieke 13:5; 21:7 (Wees op die uitkyk vir die woord verbond. ’n Ver-
bond is ’n plegtige, bindende ooreenkoms. Wat dus in 2 Samuel na vore kom, 
staan bekend as die Dawidiese verbond — God se ooreenkoms met Dawid.) 
Is dit die regte term?

c. Psalm 89:3-4, 29

d. Jesaja 9: 6-7

e. Jeremia 23: 5-6
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4. In  hoofstuk 1:1 noem Matthéüs Jesus ook "die seun van Abraham". Laat ons 
drie belangrike Skrifgedeeltes naslaan, ingeval jy nie met hulle bekend is nie. 
Skryf neer wat jy uit die volgende verse omtrent Abram (Abraham) en God se 
belofte aan hom, sy verbond met hom, leer.

a. Génesis 12:1-3

b. Génesis 15:1-6

c. Galásiërs 3:16

Hoe vaar jy, geliefde van God? "Geliefde" is aanspreekvorm wat God dikwels die skrywers van 
die Nuwe Testamentiese sendbriewe ten opsigte van hul ontvangers laat gebruik het. God wou hê 
dat laasgenoemde moes onthou wie hulle in sy oë én in die oë van die briefskrywer was. Dít is hoe 
ons as ’n span oor jou voel. Jy is hoogs gewaardeer deur God en deur ons. Dankie vir die groot 
voorreg om God se Woord saam met jou te bestudeer. Ons waardeer jou toewyding en dissipline 
— en die hart wat dit motiveer.

5. Kom ons beredeneer Matthéüs 1 en 2. Lees die volgende vrae. Beantwoord 
hulle dan een vir een of gesamentlik, wat ook al die beste vir jou werk.

a. Watter inligting omtrent Jesus gee Matthéüs vir ons in hoofstuk 1:1?

b. Waarheen beweeg hy dan? En waarvandaan van daar af? Moenie ophou 
voordat jy die einde van Matthéüs 2 bereik nie.
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c. Die gebeure in Matthéüs 2  word in geeneen van die ander evangelies genoem 
nie. Waarom is hierdie weergawe van Herodes se doen en late vir Matthéüs 
belangrik vir die bereiking van sy doel?

6. Wat doen Matthéüs in hoofstuk 1 en 2 om die persoon van die Messias te 
ondersteun? Dit is iets wat die apostel Paulus later ook sou doen.

a. Slaan Handelinge 17:1-3 na. (Wees bedag op die woorde "(het) Paulus vol-
gens sy gewoonte.")

b. Wat kan jy hieruit leer wat jou, as getuie van Jesus Christus sal help? Wat 
moet jy doen as jy vir Christus gaan getuig?

7. Indien die tyd dit toelaat, kan jy die gedeeltes wat Matthéüs aanhaal, naslaan en 
in jou Bybel merk. Jy kan hulle sommer geel klemkleur ("highlight") aangesien 
hulle lig werp op die beloofde Messias — of sy lewe!

a. Matthéüs 1:23 met Jesaja 7:14

b. Matthéüs 2:5-6 met Miga 5:2

c. Matthéüs 2:15 met Hoséa 11:1

d. Matthéüs 2:17-18 met Jeremia 31:15

Ons fokus in hierdie studie is nie die lewe van Christus soos dit in totaliteit in al vier 
die evangelies opgeteken is nie, maar in die evangelie van Matthéüs as sulks. Ons wil 
regtig hê dat jy Matthéüs sal verstaan — wat sy spesifieke doel en plek onder die vier 
evangelies is. Daarom sal ons nie juis die ander evangelies bestudeer nie. Ons gaan ook 
nie verklap wat ons glo jy self deur die induktiewe metode kan ontdek nie — ons wil 
hê dat jy sélf die waarheid moet ontdek.

Dag
Vyf
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Laat ons dus op die laaste dag van studie van Matthéüs 1 en 2 ’n paar hoogtepunte uit 
hierdie twee hoofstukke uitlig.

1. Eerstens, volgens Matthéüs 1:15-25:

a. Wie se stamboom is dié? Dié van Josef of dié van Maria?

b. Wie sal Josef in die lewe van Jesus wees?

c. Watter rol speel Maria hierin?

d. Wat leer jy uit Matthéüs 1 oor Maria? Wat beklemtoon Matthéüs omtrent 
haar; watter tipe vrou was sy, moreel gesproke?

e. Wie ontvang die opdragte ten opsigte van Jesus in drome? Josef of Maria?

f. Wie se stamboom sou die "wettige" reg op die troon van Dawid bevestig? 
Dié van Maria of van Josef?

g. Volgens Joodse gebruik is die werklike voltrekking van ’n huwelik voorafge-
gaan deur ’n verlowing. Die huwelik was ’n kontrak, ’n verbondsooreenkoms 
tussen ’n man en ’n vrou. Hierdie verbond was onverbreekbaar, tensy daar 
bewys van immoraliteit, die afwesigheid van maagdelikheid, aan die kant 
van die vrou was. Daarom is die ooreenkoms minstens ’n jaar voor die vol-
trekking van die huwelik gesluit. Dan sou die bruidegom en sy vriende met 
groot vreugde en feesviering na die huis van sy verloofde gaan en haar saam-
neem na sy huis en sy bed. Die wagperiode was om te verseker dat die vrou 
nie swanger was met die kind van ’n ander man nie. ’n Vrou se maagdelikheid 
was ’n heilige gawe wat opgepas moes word. Die wette wat in Deuteronó-
mium aangaande maagde gegee word, stel dit baie duidelik. Indien ’n vrou 
immoreel was of ’n man ’n maagd, wat aan iemand anders verloof was, vir 
homself geneem het, moes een of albei, afhangende van die omstandighede, 
om die lewe gebring word. Ontnugterend, nie waar nie? Veral in vergelyk-
ing met die tye waarin ons leef!

Matthéüs, Deel 1 
     Les 1: Hoofstuk 1–2
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2. Dit was hoogs ongewoon om vroue in ’n stamboom in te sluit. Nogtans is vier 
vroue in Matthéüs 1 ingesluit. Wat is daar oor hierdie vroue bekend? Lees die 
volgende Skrifgedeeltes en skryf kortliks neer wat jy omtrent hulle leer.

a. Tamar — Génesis 38:1-30. Dit sal net ’n paar minute neem om deur hierdie 
hoofstuk te lees. Moenie onnodig vasval nie. Dit is interessant om te lees.

b. Ragab — Josua 2:1-14; 6:22-25

c. Rut — 1:1-4; 4:13-22

d. Bátseba ( Jy ken haar waarskynlik — selfs Hollywood weet van haar!) 2 
Samuel 11:3-5, 26-27 en 2 Samuel 12:24.

3. Volgens Matthéüs 1:

a. Hoe lank bly Maria ’n maagd? Watter vers bevestig dit?

b. Om watter rede is Maria se maagdelikheid belangrik? Afgesien daarvan dat 
dit die profesie in Jesaja 7:14 vervul het, waarom het Jesus nie ’n aardse vader 
gehad nie? Slaan die volgende verse na en kyk wat jy daaruit leer:

1) Romeine 5:12

Matthéüs, Deel 1 
     Les 1: Hoofstuk 1–2
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2) Romeine 6:23

4. Kom ons pluis nou die saak uit: Indien Jesus uit ’n biologiese aardse vader gebore 
sou word, sou Hy sonde oorerf, met ander woorde ’n sondaar wees wat vir sy eie 
sondes sou moes sterf.

Waarom het Jesus dan ’n mens geword, die Seun van die mens — uit God ge-
bore deur die Heilige Gees? Slaan die volgende verse na en skryf neer wat jy 
leer.

a. Hebreërs 10:4-5

b. Hebreërs 2:9, 14-17

c. Johannes 1:29

d. Hebreërs 10:10-18 (In hierdie gedeelte sal jy ’n aanhaling uit Jeremia 31, 
waarin God ’n nuwe verbond beloof, aantref. Die ou verbond, die wet, kon 
nie deur die mensdom onderhou word nie as gevolg van hul ingebore sonde. 
Daarom het hulle ’n ander verbond nodig gehad — een wat vergifnis van 
sonde deur genade (onverdiende guns) sou bring. Die Nuwe Testament is ’n 
weergawe van hoe dít moontlik gemaak is en hoe diegene onder die nuwe 
verbond moet leef totdat God Jesus op die aarde laat regeer as koning van die 
Konings. Alle dinge sal dán regmatig aan God onderworpe, onder die voete 
van die Almagtige, wees.)

Matthéüs, Deel 1 
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5. Kom ons bestudeer nou vir Herodes. Waarom gee Matthéüs vir ons hierdie ver-
slag van Herodes se optrede? Wat is die doel daarvan?

a. Hoe word Herodes in Matthéüs 2 beskryf? Watter posisie beklee hy?

b. Wat sou Jesus en Herodes in gemeen hê, volgens Matthéüs 2?

c. Watter titel of beskrywing sou, volgens Matthéüs 1:1 vir Jesus in konf lik met 
Herodes bring en waarom?

d. Matthéüs gee nie vir ons die Stamboom van Herodes nie, net dié van Je-
sus. Herodes was ’n Edomiet wat die titel "Koning van die Jode" gedra het. 
Die Edomiete was die nageslag van Esau, die broer van Jakob. Jakob en Esau 
was die seuns van Isak, die seun van Abraham.

 In die Bylae is daar ’n tabel, geneem uit die New Inductive Study Bible (NISB), 
met die titel Die Stamboom van Herodes. Herodes die Grote aan die hoof 
van hierdie stamboom is die Herodes in Matthéüs 2. Hierdie tabel is ’n won-
derlike hulpmiddel om jou te help om die "Herodese" te onderskei. Jy sal dit 
fassinerend vind wanneer jy die tyd het om alles moontlik omtrent Herodes 
die Grote, en waarom hy so genoem is, te leer. 

e. Het Herodes van die Messias geweet? Wat het hy geweet? Wat het hy te hore 
gekom? Wanneer jy hierdie vrae beantwoord, skryf ook die nommer van die 
vers in Matthéüs 2 waar jy die antwoord gevind het, neer.

f. Wou Herodes regtig aan Jesus hulde bewys? As hy dit sou doen, wat sou hy 
moes erken?
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g. Dink jy dit is dalk die probleem wat baie mense in hierdie wêreld met Jesus 
het? As Hy die "Koning" is en ons aan Hom hulde wil bewys, wat moet ons 
gewillig wees om te doen?

6. Noudat jy hoofstuk 1 en 2 van Matthéüs self bestudeer het, is jy beter voorbereid 
om te evalueer wat ander sê. Lees wat die kommentare oor hierdie twee hoofs-
tukke te sê het en maak toepaslike aantekeninge hieronder of op ’n afsonderlike 
vel papier.
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