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Woordwaarde 
 

Heeft Matteüs zich vergist? 
 

P.H.R. van Houwelingen 

 

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig 

zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen 

van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had 

opgedragen.’ 

(Matteüs 27:9-10) 

 

De evangelist Matteüs verwijst naar iets dat door de profeet Jeremia werd gezegd, maar 

iedereen is het erover eens dat de tekst die hij vervolgens citeert, niet zozeer uit het boek 

Jeremia als wel uit het boek Zacharia afkomstig moet zijn 

 

Regelmatig komt dit voorbeeld ter sprake wanneer het gaat over mogelijke fouten in de 

Bijbel, recent nog door Adrian Verbree in zijn column voor het Nederlands Dagblad (Bijlage 

Zeven, 23 juli 2011). Zulke fouten proberen op te lossen lijkt volgens Verbree op wrijven in 

een vlek: je maakt het alleen maar erger. Gaat achter goedbedoeld verdedigen van de Bijbel 

niet een verkrampte kijk op de Bijbel schuil? 

 

Voorzichtig met vergissingen 

 

Vergissen is menselijk en de bijbeltekst werd door mensenhanden op- en overgeschreven. Het 

boek Openbaring is in grammaticaal opzicht niet vlekkeloos. In die zin hoeft een vergissing 

niet bij voorbaat uitgesloten te zijn. Echter, de geloofwaardigheid van de Bijbel hangt niet van 

mensen af maar van God.
1
 Alleen zou je dan verwachten dat deze vergissing van Matteüs in 

de Griekse tekstoverlevering was gecorrigeerd. Maar dat is niet het geval, enkele 

uitzonderingen uit later tijd daargelaten. Ons past op z’n minst enige voorzichtigheid, voordat 

we twintig eeuwen na dato vanachter ons bureau gaan roepen dat Matteüs zich moet hebben 

vergist door Jeremia met Zacharia te verwisselen. Temeer omdat we tegenwoordig aan een 

exacte bronvermelding hechten, letterlijke citaten met paginanummers en al, terwijl Matteüs 

werkte in een mondelinge cultuur waarbij bijvoorbeeld alleen het noemen van de naam van de 

profeet al voldoende was om grote delen van diens boekwerk in herinnering te roepen.
2
 Ook 

de rabbijnen citeerden de Schrift meer associatief dan wij gewend zijn. 

 

Vervullingscitaat 

 

Wat schrijft Matteüs precies en wat bedoelt hij met dit citaat te zeggen? Herhaaldelijk geeft 

Matteüs citaten uit het Oude Testament om te laten zien dat het evangelie van Jezus Christus 

de vervulling is van wat bij Mozes en de Profeten geschreven staat. Het gaat in deze 

zogeheten vervullingscitaten dus om commentaar van de evangelist op de gebeurtenissen die 

hij vertelt. Zo ook bij het berouw van Judas, een uiterst dramatisch moment in het evangelie. 

Na Jezus te hebben uitgeleverd, krijgt Judas gewetenswroeging: ‘Ik heb een zonde begaan 

door een onschuldige uit te leveren.’ Hij besluit zijn verradersloon aan de Joodse autoriteiten 

terug te geven, smijt de dertig zilverstukken de tempel in en slaat op de vlucht. Dan berooft 

Judas zichzelf van het leven door zich op te hangen. Met het bloedgeld van de verrader wordt 

de akker van een pottenbakker aangekocht, die als begraafplaats voor vreemdelingen kan 

dienen: de Bloedakker in Jeruzalem (vgl. Hand. 1:18-19). Volgens de evangelist ging op deze 
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manier in vervulling wat door de profeet Jeremia gezegd is (Matteüs gebruikt hier precies 

dezelfde formulering als in 2:17). 

 

Bij de profeten geschreven 

 

Nu vinden we deze woorden inderdaad bij Zacharia, hoewel niet letterlijk. Dat laatste laat 

zich verklaren wanneer Matteüs hier niet precies dezelfde teksttraditie volgt als die waarover 

wij beschikken, maar een herziene versie van de Septuagint (de Griekse vertaling van het 

Oude Testament).
3
 Ook om deze reden moeten we voorzichtig zijn met conclusies. Het gaat 

bij Zacharia in ieder geval over iemand op een bepaalde waarde schatten, dertig sjekel zilver, 

een geldbedrag dat met een dramatisch gebaar de tempel in wordt gesmeten. Het citaat luidt 

als volgt: ‘En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver. Toen zei de HEER tegen mij: 

“Breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon dat zij me waard vinden.” Dus smeet ik 

dat zilver bij de smelter in de tempel neer’ (Zach. 11:12-13). 

Maar Matteüs vermeldde nog drie elementen: het betalen van (1) de akker (2) van de 

pottenbakker (3) in opdracht van de HEER. Dat staat allemaal niet in Zacharia. Wel in het 

boek Jeremia: volgens hoofdstuk 18 bezoekt Jeremia de werkplaats van een pottenbakker en 

volgens hoofdstuk 32 koopt Jeremia een akker in opdracht van de HEER. 

 

Matteüs importeert dus enkele essentiële elementen uit Jeremia in zijn vervullingscitaat uit 

Zacharia, waarschijnlijk om zo de vervulling van het Oude Testament in het gebeuren rond 

het berouw van Judas extra te onderstrepen. Men spreekt dan van een samengesteld citaat. 

Ook dit komt bij ons als moderne lezers vreemd over, maar we moeten wel bedenken dat het 

profetisch getuigenis van het Oude Testament als één geheel werd gezien. Anders gezegd: 

Israëls profeten spreken met één mond. Zo kan Matteüs op andere momenten verwijzen naar 

wat geschreven staat bij of gezegd is door de profeten, zonder een bepaalde naam te noemen 

(2:23 en 26:56). Dit gaf ruimte om teksten van verschillende profeten associatief te 

combineren door ze aan elkaar te rijgen of in elkaar te schuiven. Op het aldus ontstane geheel 

kon ter wille van de herkenbaarheid als etiket de naam van de belangrijkste profeet worden 

geplakt. 

 

Een andere evangelist, Marcus, doet hetzelfde door aan het begin van zijn boek bij het 

optreden van Johannes de Doper te vermelden wat geschreven staat bij de profeet Jesaja (vgl. 

Mat. 3:2; Luc. 3:4), terwijl hij vervolgens in feite twee profetische citaten combineert, eerst 

een uit Maleachi en daarna een uit Jesaja. Alleen is in het geval van Marcus vanuit de Griekse 

tekstoverlevering wél een breed gesteunde variant bekend; in plaats van: ‘zoals geschreven 

staat bij de profeet Jesaja’ leest onder andere de meerderheidstekst, die gevolgd wordt door de 

Herziene Statenvertaling: ‘zoals er geschreven staat in de profeten.’ 

 

Bedoeling 

 

Inzake de bedoeling van Matteüs hoeft niemand zich te vergissen: het evangelie van Jezus 

Christus is, ook op het moment dat Judas tot berouw komt, de vervulling van alles wat bij 

Mozes en de profeten geschreven staat. 

 
Noten: 

1 Zelfs Van Bruggen, die van critici soms het verwijt krijgt alle oneffenheden te willen gladstrijken, houdt in 

dit geval rekening met een vergissing. Zie Jakob van Bruggen, Matteüs. Het evangelie voor Israël (CNT), 

Kampen, Kok, 1990, p. 451-452. Over de geloofwaardigheid van de Bijbel schreef hij het onderdeel ‘Geen 

verkrampte defensie’ in Het kompas van het christendom, Kampen, Kok, 2002, p. 211-229. 

2 Wolter Rose, ‘Fout in Bijbel? Of vlek op bril Verbree?’, in: Nederlands Dagblad, 1 augustus 2011. 
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3 Menken, een Nederlandse specialist op dit gebied, stelt vast: ‘It seems, in any case, that in our quotation the 

biblical text is distorted to a degree that is unparalleled in the other fulfilment quotations’, Maarten J.J. 

Menken, ‘The Old Testament Quotation in Matthew 27,9-10’ in: Biblica 83 (2002), p. 305-328 [308-309]. 


