Mattheüs 16:19: Wat betekenen de “sleutels”
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
samengesteld door M.V.

“En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de
aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn” (Mattheüs 16:18).

Over deze tekst zijn de meningen verdeeld, maar velen (en ik) zien het zoals volgt.
Die “sleutels” betekenen de ontsluiting van het Evangelie voor alle volkeren door Petrus.
In Handelingen 2 werd de Gemeente gesticht, en die was niet meer exclusief voor de Joden maar nu
ook voor alle volkeren ... vandaar de verschillende talen als een uiterlijk teken van die internationaliteit van de Gemeente. Het zou echter nog duren tot Cornelius gered werd als eerste van de heidenen in Handelingen 10.
De volgorde in de ontsluiting van het Evangelie voor alle mensen en talen is deze:
1. Joden (Hand. 2): door Petrus.
2. Samaritanen (Hand. 8): ingeleid door Filippus; Petrus in Handelingen 8:14, 25 (bevestiging).
3. Heidenen (Hand. 10): door Petrus (eerst geloof, dan H. Geest ontvangen, daarna de doop).
Het was echter Paulus die, na de ontsluitingen, de evangelieprediking echt op grote schaal internationaal bracht.
Jezus gaf Petrus “de sleutels van het Koninkrijk der hemelen” (door de doop gaat men dat Koninkrijk binnen), echter niet de sleutels van de hemel of van de gemeente. Met “koninkrijk der hemelen”
wordt de nieuwe kerkbedeling1 genoemd die weldra op aarde zou beginnen. Deze kerkbedeling zou
open staan voor Joden, Samaritanen en Heidenen.
Een sleutel was een kenteken van gezag (Lukas 11:522), en een sleutel kon toen net zoals nu gebruikt worden om deuren te openen. Petrus gebruikte de sleutels die Christus hem gaf om de deuren
te openen naar de Joden op de dag van Pinksteren (Handelingen 2), naar de Samaritanen na de prediking van Filippus (Handelingen 8:14-17), en naar de Heidenen nadat de Heer hem een visioen gaf
en zond naar Cornelius (Handelingen 10).
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Vgl. de gelijkenissen in Mattheüs 13. W. Kelly zegt: “Het koninkrijk der hemelen omvat iedereen die de
naam van Christus belijdt. Dit begon door prediking en doop. Wanneer iemand gedoopt is, gaat hij ‘het koninkrijk der hemelen’ binnen, zelfs als hij een huichelaar zou blijken te zijn. Hij zal nooit in de hemel komen; maar hij is in ‘het koninkrijk der hemelen’. Hij kan onkruid of werkelijk tarwe zijn in het koninkrijk
der hemelen; een boze of een trouwe dienstknecht; een dwaze of een wijze maagd. Het koninkrijk der hemelen omvat het geheel van de Christelijke belijdenis”.
2
“Wee u, wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en
u hebt hen die binnengingen, tegengehouden” (Lukas 11:52).
1

Het binden en ontbinden
Het concept van “binden” en “ontbinden” in Mattheüs 16:19 en 18:18 zou bekend geweest zijn bij
de Joden in relatie tot het gezag van de rabbi’s om bepaalde praktijken te verbieden of toe te laten.
Jezus gaf Petrus en ook de andere apostelen (zie Mattheüs 18:18) gezag voor zowel doctrine als
praktijken van de eerste-eeuwse kerk. Door de leiding van de Heilige Geest zou hen wijsheid gegeven worden om te weten wat te verbieden en wat toe te laten.
Men kan ook zeggen dat in Handelingen 2 de Joden “ontbonden” werden van hun Joodse religie, in
Handelingen 8 de Samaritanen “ontbonden” werden van hun religie, en in Handelingen 10 de Heidenen “ontbonden” werden van hun heidendom. Bij Simon de tovenaar (Handelingen 8) zien we dat
hij “gebonden” werd door Petrus (streng vermaand; Handelingen 8:20-22).
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