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1. Algemene inleiding1 
 
Waarom de Bergrede bestuderen? 
- Oppervlakkigheid tegengaan door de Bijbel als autoriteit te laten spreken. Laat de Bijbel 

spreken en niet onze vooringenomenheid. 
- Vgl. 2Pt 3:16 ‘onwetenden en onstandvastigen’ die de Schriften verdraaien. 
- Vgl. Mt 5:19 ‘Wie dan één van deze geringste geboden ontbindt, en de mensen zo 

leert, zal de geringste worden genoemd in het Koninkrijk der hemelen’. 
- Nadruk op de wet ten koste van de genade, nadruk op de genade ten koste van de 

wet, vgl. Rm 6:1 e.v.. 
- Is het leerstuk van de genade een hindernis geworden in het horen van het 

duidelijke onderwijs van de Heer Jezus en het volgen van Zijn voorbeeld? 
 
Hoe is de Bergrede bedoeld? 
- Tegenstrijdige meningen 

- ‘Sociaal evangelie’: wij kunnen Gods Koninkrijk op aarde scheppen. 
- Maar: de zaligsprekingen spreken over ‘zalig zijn…’, geen mens kan uit zichzelf 

daaraan voldoen. 
- Uiteenzetting van de wet van Mozes. 

- Maar: de zaligsprekingen tonen aan dat het boven de wet van Mozes uitstijgt. 
- ‘Ontheffende’ visie: bedoeld voor het ‘tijdperk van Gods Koninkrijk’. 

- Maar: onderwijs bedoeld voor discipelen en brieven in NT in overeenstemming 
met de Bergrede. 

 
- Pogingen om de Bergrede aan te passen aan het lage peil van ons moreel bereik.2 

- Onpraktisch idealisme van een fantast. 
- Buitengewone eisen voor bijzondere omstandigheden (Weiss, Schweitzer), 

‘interim-ethiek’, ‘staat van beleg’ tot het nabije einde. 
- Vanzelfsprekende ethische normen, gemeenschappelijk aan alle godsdiensten, 

gemakkelijk te vervullen. 
 
- Niet makkelijk om aan de normen van de Bergrede te voldoen, maar niet totaal 

onbereikbaar. 

                                                
1 De Bergrede, Lloyd-Jones (p 17-27) 
2 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 25-28) 
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- ‘Zeggen dat ze ieders vermogen te boven gaan, is het ontkennen van de bedoeling van 
deze preek van Christus en zeggen dat ze binnen ieders bereik liggen, is het ontkennen 
van de realiteit van de menselijke zondigheid.’ 3 

- De Bergrede is een uiteenzetting van het ‘nieuwe gebod’ (‘liefdegebod’, Jh 13:34 vgl. 1Jh 
2:7-10; 2Jh 1:5). 

 
Voor wie is de Bergrede bedoeld?4 
- Voor leerlingen (Mt 5:1-2) 
- Voor burgers van Gods Koninkrijk (Mt 5:3, 10, 19, 20; 6:10, 33; 7:21) 
- Voor kinderen van Gods familie (Mt 5:16, 45, 48; 6:1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 26, 32; 7:11, 21).  

 
Waarom trachten te leven naar de Bergrede? 
- De Heer Jezus is gestorven opdat ik naar de Bergrede zou kunnen leven. 

- Vgl. Ti 2:14 ‘Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van 
alle wetteloosheid verloste en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede 
werken’. 

- De Bergrede toont de noodzaak van de wedergeboorte en het innerlijke werk van de 
Heilige Geest aan. 
- Het Koninkrijk ‘binnengaan’ (Mt 5:20; 7:21) is verbonden met de wedergeboorte (Jh 

3:3, 5). 
- ‘Door dat (d.i. de normen van Christus te realiseren) te doen, of ten minste door erbij 

in de buurt te komen, geven we veel eerder blijk van wat we door Gods genade reeds 
zijn.’ 5 

- ‘Er is slechts één weg voor ons om in het reine te komen met de spanning tussen de 
hoge idealen van het evangelie en de grimmige realiteit van onszelf: te accepteren dat 
we nooit aan dat ideaal kunnen voldoen, maar dat dat ook niet nodig is. Wij steunen 
op de rechtvaardigheid van Christus en niet op onze eigen rechtvaardigheid. Waarom 
gaf Christus ons de bergrede? Niet om ons lasten op te leggen, maar om ons te laten 
zien wie God is. Hij hield ons Gods ideaal voor om ons te leren dat we nooit moeten 
ophouden dit ideaal na te jagen, en ons te laten zien dat niemand van ons dat ideaal 
ooit zal kunnen bereiken.’6 

- Leven naar de Bergrede brengt zegeningen voort. 
 
2. Discipelschap, de Wet en de Bergrede 
 
De Bergrede en discipelschap7 
- Uitgangspunt Jh 13:34-35 ‘…zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan 

zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.’  
- God/de Heer Jezus liefhebben kan niet zonder je broeders en zusters lief te hebben (zie 

diverse teksten in de brieven van Johannes). 
 
- Diepe relatie tussen Mt 5 en Jh 13:34-35 

- Geen grondwet voor de hele mensheid of voor het politieke leven, maar gericht aan 
discipelen. 

                                                
3 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 28) 
4 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 29) 
5 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 29) 
6 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 198) 
7 Samenvatting van ‘De leerschool van een discipel’, Ouweneel (Discipelschap, hst. 4, p 90-96) 
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- Eerst volgden de discipelen Hem (Mt 4:18-22) en luisterden naar Zijn boodschap (Mt 
4:23). Lk 5: Petrus, Johannes en Jakobus volgden de Heer Jezus pas definitief na de 
wonderbaarlijke visvangst (zie Petrus’ inkeer in Lk 5:8). 

- Nauwe relatie tussen gehoorzaamheid en liefde. Gehoorzaamheid zonder liefde is 
wetticisme. Liefde zonder gehoorzaamheid is vrijblijvende emotie (1Jh 2:4, 5; 5:3). 

 
- De eerste les: zaligsprekingen 

- Mk 10:29-30 ‘…nu…met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw eeuwig leven.’ 
- Gelukkig zijn in en zelfs dankzij (niet ondanks!) de vervolgingen. De beloning gaat de 

ontberingen verre te boven. 
 
De Bergrede en de wet8 
 
De Heer Jezus en de Torah (p 441-443) 
- Het was nooit de bedoeling van de Heer Jezus een ‘nieuwe godsdienst’ te stichten (p 441). 

De Heer Jezus is Zijn hele leven lang een Torah-onderhoudende jood geweest, maar 
omdat Hij de Zoon van God was, brak Hij tegelijk door de grenzen van het bestaande 
jodendom heen (p 442). 

 
- ‘Niet de Torah als zodanig is afgeschaft, maar Christus is ingevoerd in de sfeer van de 

Torah als haar vervulling, betekenis, zin en doel. Wat de apostelen deden, was niet de 
Torah opgeven voor Christus, maar de Torah blijven onderhouden op basis van het geloof 
in Christus.’ (p 443) 
- Vgl. de ‘wet van Christus’ (Gl 6:2; 1Ko 9:21) 
- NT-brieven over het onderhouden van de wet (Hd 28:17; Rm 8:4; 13:8; 1Kor 9:21; Gl 

5:14; 6:2). 
- Messiasbelijders zijn niet verlost van de Torah, maar van het (farizeïsche) wetticisme. 

- Essentie leven Jezusbelijder: vervulling van de gerechtigheid van Gods Torah in 
Christus en door Gods Geest (Torah is ‘Torah van de gerechtigheid’, Rm 9:31).  

 
- Christus is de eeuwige Torah in eigen persoon. Alles wat Hij deed was ‘volkomen Torah’. 

De gerechtigheid van de Torah maakte Zijn hele wezen uit (p 444).  
- Ware voorbeeld voor iedere Jezusbelijder: de Heer Jezus is het doel, het wezen, de zin, 

de betekenis van de Torah – Hij is de Torah. 
- Vgl. ‘worden als de Meester’ (Mt 10:25). 
 

De Heer Jezus ‘doorbreekt’ het judaïsme (p 444-446) 
(a) De Heer Jezus viel zelfs de mondelinge Torah niet aan (Mt 23:2v.), maar verzette zich er 

wel tegen dat de ‘overleveringen van de ouden’ gelijk werden gesteld aan of zelfs boven 
de geschreven Torah werden gesteld (Mt 15:1-20; Mk 7:1-23). 

(b) De Heer Jezus verzette zich tegen de leer dat de onderhouding van de Torah als zodanig 
een (of de) noodzakelijke grond voor behoudenis zou zijn, zodat geloof in Jezus (Messias 
van Israël, Zoon van God) niet voldoende, of zelfs overbodig zou zijn (Jh 5:38-40, 46; vgl. 
3:15v., 18, 36; 14:1; Rm 3:19-26; Gl 2:16; 3:23). 

(c) De Heer Jezus ontkende dat de Jood als zodanig, doordat hij tot het uitverkoren volk 
behoorde, toegang zou hebben tot het Koninkrijk van God. Bekering en wedergeboorte 
zijn een voorwaarde daartoe (Jh 3:3-5 vgl. Ex 36:25-27). 

                                                
8 Samenvatting van ‘De centrale leer van Jezus’, Ouweneel (De Christus van God, hst. 13, p 441-452) 
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(d) De Heer Jezus stelde de weg van bekering en wedergeboorte open voor de zondaars, 
voorzover zij zich bekeerden (Mt 9:10-13; 11:19; Lk 18:9-14; vgl. Mt 5:3 met Js 57:15; 
66:2; vgl. Js 61:1 met Lk 4:18). 

(e) De Heer Jezus stelde de weg van bekering en wedergeboorte open voor niet-Joden, zonder 
te eisen dat dezen zich ‘bekeerden’ op de door de rabbi’s voorgeschreven wijze en de 
Mozaïsche Torah gingen onderhouden (vgl. Js 49:6; Js 55:6v.). 

 
Verhouding tot de Mozaïsche Torah (p 448-449) 
- De Torah van Christus niet verwarren met de tijdgebonden, beperkte Sinaïtische gestalte, 

geconcentreerd in de Tien Geboden.  
- Acht van de tien zijn negatieve verboden: niet voor rechtvaardigen, maar voor 

wettelozen en weerspannigen (1Tm 1:9). 
- De Torah in deze vorm bewijst de zondaar dat hij een zondaar is (Rm 3:20). 

 
- De Heer Jezus schaft de Sinaïtische Torah niet af, Hij vervult die (Mt 5:17), namelijk door 

haar terug te voeren tot de volheid zoals door God bedoeld is. ‘Een bestel werd afgeschaft, 
een eeuwige essentie werd bewaard, gecontinueerd en uitgediept.’ 

 
Hoe?  
- De Heer Jezus ontmaskert de traditionele toevoegingen en verdraaiingen door de 

vaderen (die de diepe betekenis van de Torah verduisteren). 
- De Heer Jezus brengt de diepere, morele inhoud van de Torah aan het licht. 

- Enerzijds is de Torah van Christus strenger, anderzijds liefelijker en subliemer. 
 
- Christus behandelt de Mozaïsche geboden op de volgende wijzen: 

1. Hij scherpt negatieve geboden aan. 
2. Hij verandert negatieve geboden in positieve geboden. 
3. Hij is zelf het grote voorbeeld. 

 
- Twee uitgewerkt voorbeelden9 

- Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. 
1. Een verbod, dus negatief, dat onder het Nieuwe Verbond strenger wordt toegepast: 

zelfs haten en verachten van de naaste wordt beschouwd als doodslag (Mt 5:22). 
2. Het verbod wordt veranderd in een positief gebod: 1Jh 3:16. 
3. de Heer Jezus Zelf is hier ons grote Voorbeeld (Jh 10:11; 15:13). 

 
- Zevende gebod: Gij zult niet echtbreken.  

1. Een verbod, dus negatief, dat in de Messiaanse Torah aangescherpt wordt: zelfs 
overspelige gedachten worden als ‘overspel’ gerekend (Mt 5:28).  

2. Onder het Nieuwe Verbond wordt dit verbod veranderd in een positief gebod: Ef 
5:25. 

3. Christus Zelf is hierin het Voorbeeld (opnieuw Ef 5:25). 
 
De Torah is in de Heer Jezus (p 449-450) 
- De Torah van Christus is een manifestatie van Christus in de levens van de gelovigen: 

‘worden als de Meester’ (Mt 10:25) door te verblijven in Zijn Woord (Jh 8:31), door te 
verblijven in Hem (Jh 15:3), door te verblijven in Zijn liefde (Jh 15:10). 

 

                                                
9 Hoe lief heb ik uw Wet, Ouweneel (p 126-127) 
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- De Leraar geeft Zijn discipelen geboden, is Zelf het voorbeeld en geeft kracht (Jh 15:5 
‘Wie in Mij blijft...zonder Mij kunt u niets doen’; Gl 2:20 ‘Christus leeft in mij’; door de 
kracht van de Heilige Geest, Rm 8:2,4; Gl 5:16-18, 25; Ef 3:16-19; Fp 3:3; ‘de Geest van 
Christus’, Rm 8:9). 

 
- De Bergrede: de grondwet van het Koninkrijk10 

- Nauwe aansluiting bij de 10 geboden (Mt 5:17), mits goed verstaan in het licht van 
Rm 8:4 (de Heilige Geest vervult de rechtvaardige eis van de wet in de gelovigen). 

- Kern van de wet, zowel in de oud- als in de nieuwtestamentische gestalte: het 
liefdegebod (Mt 22:37-40 vgl. Rm 13:9-10; Gl 6:2). 

 
- Niets met de wet te maken? 

- 1Ko 9:21 niet zonder wet voor God, maar aan Christus wettelijk onderworpen. 
- Rm 7:4, 6 voor de wet gedood, van de wet vrijgemaakt in de zin van het Sinaïtische 

bestel, d.i. afhankelijk om door de onderhouding ervan het heil te verwerven. 
- Het NT spreekt regelmatig over geboden waar de gelovigen aan onderworpen zijn (Mt 

28:19; Jh 13:34; 14:15, 21; 15:10, 12; Rm 13:8-9; 1Ko 7:19; 14:37; Ef 6:2-3; 2Pt 3:2; 
1Jh 2:3-4, 7-8; 3:22-24; 4:21; 5:2-3; 2Jh 4-6; Op 12:17; 14:12).  

 
- Christus is het einddoel van de wet (Rm 10:4). Het is de ‘wet van Christus’ (Gl 6:2). 

- Vgl. Ps 40:9 profetisch ‘Uw wet is in mijn binnenste’: de wet komt tot ons in de 
gestalte van de Persoon van Christus. 

 
- Mt 5:17 ‘vervullen’ 

- Niet: als Jood de wet houden. 
- Niet: dat wat de wet in het vooruitzicht stelt, zal eens in vervulling gaan (ondanks 

5:18). 
- Wel: in de Heer Jezus wordt het diepste wezen van de wet geopenbaard. 

- Het gebod komt tot ons in de Persoon van de Meester. 
- De Meester richt zich tot Zijn discipelen (niet langer een gebod tot een zondig 

volk, maar tot vernieuwde mensen). 
- Mt 10:25 ‘worden als de Meester’. 
- Jr 31:33 ‘Mijn wet in hun binnenste’ vgl. 2Ko 3:3, 6. 

 
- De ware scherpte van de wet 

- De tien geboden van de Sinaï geen volkomen expressie van de ‘eeuwige Thora’ 
- Acht van de tien geboden negatief: vooral erop gericht zonden tegen te gaan en 

niet primair om een God welgevallige levensstijl te bevorderen (p 102). 
- 10 geboden: ‘minimumpakket’, minimale eisen gericht aan zondaren die 

onmogelijk zijn om aan te voldoen (Hd 15:10 ondraagbaar ‘juk’). 
- De eeuwige Thora in Christus: maximale eisen gericht tot vernieuwde mensen met 

Christus als voorbeeld en ook Zijn kracht om aan de eisen te voldoen (1Jh 5:3 ‘niet 
zwaar’). 

- ‘Voor zondaren zijn zelfs Gods minimale eisen nog te zwaar; maar voor ware 
discipelen van Christus zijn zelfs Gods maximale eisen niet te zwaar. Voor een 
klein kind is een last van twintig kilo onmogelijk te torsen; voor een volwassen 
man is het een peulenschil.’ 

 

                                                
10 Samenvatting van ‘De leerschool van een discipel’, Ouweneel (Discipelschap, hst. 4, p 97-114) 
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- Discipelschap en de wet 
- ‘Ik ben een discipel van de Heer Jezus, want ik heb nog nooit iemand gedood’ is te 

goedkoop. De Heer Jezus toont de wet in haar eigenlijke diepte en scherpte (p 103-
104). 

- ‘De discipel hoeft niet anders dan praktisch te zijn wat hij principieel, krachtens de 
wedergeboorte en de verzegeling met de Heilige Geest allang is’ (p 113). 

- ‘De Heer Jezus geeft ons geboden die volkomen in overeenstemming zijn met wat 
Hijzelf van ons gemaakt heeft. De nieuwe mens heeft geen ander verlangen dan de 
geboden van de Meester te volbrengen; dat is gewoon zijn natuur’ (p 114). Tegen een 
vogeltje hoef je niet te zeggen ‘vlieg’. 
- Toewijding wordt bedreigt door het zondige vlees. Hiertegen wapenen door: op de 

Meester te blijven zien, Zijn gemeenschap en niet de wereld zoeken, uit Zijn 
kracht leven en niet uit eigen kracht (vgl. Jh 21:17; 2Ko 12:9). 

 
3. De Bergrede en karakterontwikkeling 
 
- Hoe is aan mij te merken dat ik een volgeling/discipel van de Heer Jezus ben?  

- Geen natuurlijke geaardheid, maar geestelijke vrucht. Hoe kijkt God naar mensen? 
Mensen met een van nature zachtaardig karakter hebben bij God geen streepje voor op 
driftkoppen. 

- Dit inzicht mag niet leiden tot onverschilligheid ten aanzien van onze karakterzwaktes. 
De Bijbel is er duidelijk over dat onze natuurlijke aanleg, onze aard zondig is en dat 
met het zondeprobleem resoluut moet worden afgerekend. 

 
- De tekst ‘Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mt 

11:28) kent iedereen en is erg populair, maar het is maar de helft van de oproep van de 
Heer Jezus. Hij vervolgt namelijk met ‘Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart’ en dan (pas) komt de vervulling van Zijn belofte: ‘en u 
zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (vers 29-30). 
- Dus: zowel (eerst) de uitnodiging, als (vervolgens) de opdracht, als (daarna) de 

belofte. 
- Ik ga graag terug naar de basis: waar draait het nou ten diepste om? Ik wil de Heer Jezus 

radicaal volgen. 
- Volgen betekent doen wat Hij deed. Hem volgen betekent sterven, in ieder geval aan 

jezelf en misschien zelfs wel letterlijk. Pas op: alle discipelen, misschien op Johannes 
na, stierven volgens de traditie een marteldood.  

- Radicaal komt van het Latijnse radix dat ‘wortel’ betekent. De Heer Jezus volgen 
begint bij de wortel, dus van binnen. 

- Het gaat niet alleen om de uiterlijke kenmerken van de werkzaamheid van God in mijn 
leven, maar vooral ook om de innerlijke vernieuwing. Heel vaak zijn wij op zoek naar wat 
de Heilige Geest door ons heen kan doen, maar we moeten volgens mij teruggaan naar de 
vraag wat de Heilige Geest in ons doet. 
- Wat zou het waard zijn als ik in de gemeente zieken genees, demonen uitdrijf, 

profetieën uitspreek, maar thuis, in het dagelijkse leven, een onhebbelijke, egoïstische 
man ben (vgl. Mt 7:21-23)? 

 
- De Bergrede wordt ook wel de ‘grondwet van het Koninkrijk’ genoemd. 
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- Met name de zaligsprekingen zijn een beschrijving van het karakter van de ware 
christen. De praktische toepassingen in de rest van de rede zijn uitvloeisels van dat 
karakter.11 
- ‘Deze mensen die God zoeken, schenken meer aandacht aan hun eigen fouten dan 

aan de fouten van anderen. Ze zullen anderen wel corrigeren omdat ze zich 
betrokken voelen, maar ze zorgen er dan wel voor dat hun eigen leven op orde is. 
Ze spreken vertrouwelijk met God als hun Vader, in de overtuiging dat Hij graag 
luistert naar hun gebed. Zij volgen alleen diegenen die de vruchten van Gods Geest 
in hun leven laten zien.’12 

 
4. Inleiding op de Bergrede 
 
Schriftgedeelten 
- Geselecteerde gedeelten: Mt 5:3-12, 17-20, 43-48; 6:31-34; 7:21-26  

- Bestudeer de hele rede (Mt 5-7 par. Lk 6:17-49) te bestuderen en te overdenken.  
- Ik wil je uitdagen om het gedeelte letterlijk te lezen, dus zoals het er staat, zonder een 

vooringenomen theologische opvatting of een verklaring die de scherpte eraf haalt. Ga 
met de Heer in gesprek over de dingen die je moeilijk vindt, of waarvan je denkt dat 
ze onmogelijk zijn om toe te passen. In de worsteling met de Heer over dit gedeelte zit 
een rijke zegen!  

 
- Alleen bij Matthëus en een vergelijkbare rede bij Lukas (de rede van de vlakte, dat goed 

een plateau in de heuvels kan zijn geweest). 
- Verschil in lengte en afzonderlijk materiaal. 
- Overeenkomst in begin (zaligsprekingen), middenstuk (de gouden regel(s)) en einde 

(gelijkenis van de twee mensen die een huis bouwen). 
- Verklaring verschillen: de evangelisten geven een (hier en daar met ander onderwijs 

van Jezus aangevulde) samenvatting van hetzelfde onderwijs. 
- Calvijn: ‘Het doel van beide evangelisten was om de voornaamste punten van de 

leer van Christus die betrekking hebben op een toegewijd en heilig leven, bij 
elkaar te zetten.’13 

 
Overzicht14 
a. De houding van een christen (5:3-12) 

- 8 hoofdkenmerken (van houding en gedrag) in relatie tot God en mensen en de zegen 
die rust op hen die deze kenmerken vertonen. 

 
b. De invloed van een christen (5:13-16) 

- 2 metaforen (van zout en licht) geven de invloed weer van christenen die de 
kenmerken uit de zaligsprekingen handhaven. 

 
c. De oprechtheid van een christen (5:17-48) 

- 6 voorbeelden (van moord, overspel, echtscheiding, zweren, wraak en liefde) die lakse 
traditie verwerpen, die de autoriteit van het OT bevestigen en de volledige 
consequenties van Gods morele wet naar voren brengen. 

 
                                                
11 De Bergrede, Lloyd-Jones (p 34)  
12 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 196) 
13 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 21) 
14 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 23-25) 
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d. De vroomheid van een christen (6:1-18) 
- Geen schijnheiligheid, geen vormendienst, maar de oprechtheid van kinderen die leven 

in de tegenwoordigheid van hun hemelse Vader. 
 
e. Het ideaal van een christen (6:19-34) 

- Vermijden van godsdienstige en wereldse ‘wereldgezindheid’, een veranderde 
houding ten opzichte van materiële welvaart en bezittingen, vrij zijn van egocentrische 
zorg om het materiële bestaan (eten, drinken, kleding) en het hoogste ideaal hebben er 
te zijn ter ere van God (‘eerst zoeken’). 

 
f. De relaties van een christen (7:1-20) 

- Onze broeders niet veroordelen, maar dienen. Vermijden het evangelie te presenteren 
aan hen die het uitdrukkelijk verwerpen. Blijven bidden tot de Hemelse Vader. Op de 
hoede zijn voor valse profeten. 

 
g. Het engagement van een christen (7:21-27) 

- Autoriteit van de prediker is het kardinale punt van de Bergrede: niet genoeg om Hem 
‘Heer’ te noemen, of naar Zijn onderricht te luisteren, alleen oprechte gehoorzaamheid 
voldoet. De scharen stonden versteld over de autoriteit waarmee Jezus onderwees. 

 
De zaligsprekingen 
- Beschrijving van de aard van de christen15 

- Beschreven mensen zijn christelijke discipelen, ideaal gezien 
- Aanbevolen eigenschappen zijn geestelijke eigenschappen. 
- De beloofde zegen (onverdiend, vrijwillig) is de glorierijke, alomvattende zegen van 

Gods heerschappij (nu al geproefd, later voltooid). 
 
- Indeling zaligsprekingen 

- Eerste 4: beschrijving van de relatie van een christen met God. 
- Laatste 4: beschrijving van de relatie van een christen met medemens. 

 
- Betekenis zaligsprekingen 

- Het verschil met Lk ‘arm van geest’, ‘hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’. 
Hiermee wordt de geestelijke betekenis van de rede duidelijk (p 33). 
- Vgl. de karaktereigenschappen van de zaligsprekingen met de vrucht van de Geest 

(Gl 5:22). 
 
- Algemene lessen uit de zaligsprekingen16 

1. Alle christenen moeten zo zijn. 
- In de aanhef van verschillende NT-brieven worden alle gelovigen aangeschreven 

als ‘de geroepen heiligen’. 
2. Alle christenen zijn bestemd al deze eigenschappen kenbaar te maken. 

- De ene zaligspreking veronderstelt noodzakelijkerwijs de andere. 
3. Geen beschrijving van een natuurlijke neiging. 

- Slechts door genade en door het werk van de Heilige Geest gewerkt. 
- Scherp onderscheid tussen geestelijke eigenschappen en materiële of lichamelijke 

eigenschappen. 

                                                
15 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 33, 40) 
16 De Bergrede, Lloyd-Jones (p 38-46) 
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- Natuurlijke geaardheid kan geen grond zijn om op te roemen. 
4. Wezenlijk, volkomen onderscheid tussen de christen en de niet-christen. 

- De bewondering van een christen verschilt met die van een niet-christen. 
Zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, overwicht t.o. arm van geest zijn. Rijkdom, 
status t.o. gerechtigheid. 

- Consequente levenswandel, 1Pt 2:11-12. 
5. De christen en de niet-christen behoren tot twee totaal verschillende werelden. 

- De eerste en de laatste zaligspreking doen de belofte ‘van hun is het Koninkrijk 
der hemelen’. 

- Koninkrijk der hemelen: niet menselijk, aards, maar geestelijk, hemels. 
- In wezen geestelijk, dat wel op verschillende manieren invloed op de wereld 

zal uitoefenen. 
- Gods regering: de sfeer, de wereld, het gebied waar Hij regeert. 

1. In de dagen dat de Heer Jezus op aarde was (vb. Mt 12:28). 
2. Aanwezig in al de ware gelovigen (Ko 1:13; Fp 3:20). 
3. De komende regering van Christus (2Pt 3:13). 

 
De leer van de omgekeerde wereld 
- Wanneer we de Bergrede (Mt 5-7) lezen dan valt het onmiddellijk op dat de Heer Jezus 

hierin onderwijs geeft van een andere orde dan zijn toehoorders gewend waren. We 
kunnen het misschien wel de leer van de omgekeerde wereld noemen. Toen Hij klaar was 
met spreken, stonden de menigten versteld over Zijn leer, want Hij leerde hen als iemand 
die gezag heeft en niet als hun schriftgeleerden (Mt 7:28-29). 

- In de Bergrede draait de Heer Jezus eigenlijk alles om: Hij prijst gelukkig wie wij als 
ongelukkig zouden beschouwen, Hij scherpt de traditie aan (bijvoorbeeld in het geval van 
overspel) of leert soms zelfs het tegenovergestelde (in het geval van oog om oog, vijanden 
liefhebben) en Hij stelt de huichelachtige praktijk van de godsdienstige mensen aan de 
kaak (m.b.t. weldoen, bidden en vasten).  

- Samengevat komt de Bergrede op de volgende kernpunten neer. 
- Hij beschrijft de ware rechtvaardige.  
- Hij legt de zonde tot in de wortel bloot. 
- Hij ontmaskert de huichelaar (die het voor mensen onmogelijk maakt om het 

Koninkrijk van God binnen te gaan, vgl. Mt 23:1-36). 
- Hij wijst op Gods gerechtigheid. 

- Het onderwijs van de Heer Jezus toen is nog steeds zo scherp voor ons nu. 
- Ook wij zijn geneigd om armen van geest, treurenden, vervolgden als ‘ongelukkig’ te 

beschouwen, omdat we onze geestelijke prioriteiten niet op orde hebben. Dingen die 
voor ons zo belangrijk lijken, zijn voor God onbelangrijk en dingen die voor God 
belangrijk zijn, zijn in onze ogen vaak zo onaantrekkelijk.  

- Houden wij ons aan de letter van de wet (of soms zelfs dat niet eens meer), maar niet 
meer aan de geest van de wet? Dienen wij God niet meer vanuit een verlangen van ons 
hart, maar wordt het een sociale verplichting of een sleur? 

- Ook wij moeten waken voor de valkuil om niet dingen voor de ogen van mensen te 
doen, maar om ze te doen voor onze Vader, die in het verborgene kijkt. 

 
- Stott17 noemt de Bergrede ‘een christelijke tegencultuur’: het leven in het Koninkrijk van 

God, een volledig menselijk leven, dat echter wordt geleid onder Goddelijke heerschappij. 

                                                
17 De boodschap van de Bergrede, Stott (p 13-18) 
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- Anders zijn (veelal het kenmerk van gedesillusioneerde tegenculturen) is een opdracht 
voor het volk van God (Lv 18:1-4); Nm 23:9; Ps 106:35; 1Sm 8:5, 19, 20; Ez 5:7; 
11:12; 20:7, 32; J1 10:1, 2; 2Kn 17:7, 8, 19). 

- Context Bergrede: bekering en oprechtheid die bij het Koninkrijk behoren (Mt 
4:17,23). ‘Christus beschrijft erin hoe het menselijk leven en de menselijke 
gemeenschap eruit kunnen zien als ze vallen onder de genadige heerschappij van 
God.’ 

- Sleutel tot begrijpen Bergrede: ‘Wordt hun dan niet gelijk’ (Mt 6:8). 
- Herinnering aan Gods Woord tot Israël. 
- Kenmerkend voor de volgelingen van Jezus. 
- Schijnen als licht in de duisternis. 
- Oprechtheid moet die van schriftgeleerden en Farizeeën te boven gaan (in ethisch 

gedrag en godsdienstige toewijding). 
- Liefde groter, idealen verhevener dan die van heidense buren. 

 
Tegenover niet-joden (heidenen) 
- Heidenen hebben elkaar lief, christenen moeten hun vijanden liefhebben (Mt 5:44-

47). 
- Heidenen bidden met omhaal van woorden, christenen moeten bescheiden bidden, 

als kinderen met hun gedachten helemaal op hun hemelse Vader gericht (Mt 6:7-
13). 

- Heidenen worden in beslag genomen door eigen materiële behoeften, christenen 
moeten eerst Gods heerschappij en gerechtigheid zoeken (Mt 6:32-33). 
 

Tegenover joden (godsdienstige mensen): schriftgeleerden (= onderwezen theologen) 
en Farizeeën (= vrome leken) 
- Christelijke moraal boven en tegenover ethische casuïstiek van de schriftgeleerden 

(Mt 5:21-48). 
- Christelijke devotie boven en tegenover schijnheilige vroomheid Farizeeën (Mt 

6:1-18). 
 

- De Bergrede presenteert een christelijk waardensysteem: * ethische norm, * vorm van 
vroomheid, * houding ten opzichte van bezit, * een ideaal, * een leefwijze, * een 
geheel van relaties. 

 
De komst van het Koninkrijk van de hemelen  
- ‘Als Jezus het emotioneel beladen onderwerp Koninkrijk had vermeden, dan was alles 

misschien anders verlopen. Steeds wanneer Hij dat woord gebruikte, riep dat beelden op 
bij zijn gehoor: wapperende vlaggen, militaire parades, het goud en ivoor van de dagen 
van Salomo, een nieuwe Gouden Eeuw voor de staat Israël.’ De Heer Jezus vergeleek zich 
zelfs met Salomo, Israëls machtigste koning (Mt 12:42; en Hij noemt hem in Zijn 
Bergrede, Mt 6:29).18 

 
- Mattheüs, die het meest uitgebreid aandacht geeft aan het onderwijs van de Bergrede, 

schreef zijn evangelie voor de Joden.  
- Het eerste hoofdstuk van zijn evangelie (vaak een domper voor de enthousiast 

beginnende Bijbellezer) bevat een ogenschijnlijk saaie lijst met namen, maar voor de 
Joodse lezer was het als het ware een fotoboek van de geschiedenis van zijn volk. Bij 

                                                
18 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey en Quinn (p 194) 
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elke naam hoorde een verhaal. Kijk bijvoorbeeld naar de eerste regel van het evangelie 
van Mattheüs: ‘Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van 
Abraham’. Beide zoonschappen hebben voor de Oude Testamentkenner een diepe 
betekenis. Aan zowel David als aan Abraham had de Here God een belofte gedaan 
over hun nageslacht. Deze belofte hield een zegen in voor alle volken (Gn 22:18) en 
een nakomeling die voor eeuwig op de troon van David zou zitten (1Kr 17:11-14). 
Mattheüs sluit dus aan bij het Oude Testament en toont op een prachtige wijze aan dat 
de Heer Jezus de vervulling van Gods beloftes is. 

 
- Mattheüs spreekt ook voortdurend over het Koninkrijk van de hemelen, terwijl de andere 

evangelisten spreken over het Koninkrijk van God. Waarom doet Mattheüs dat zo bewust?  
- We moeten ons goed beseffen in welke tijd de Heer Jezus leefde. De geschiedenis van 

het volk Israël is altijd doorspekt geweest met periodes van onderdrukking en 
bevrijding (tot op de dag van vandaag). Denk aan de slavernij in Egypte, de 
Assyrische, Babylonische en Perzische ballingenschappen. Maar ook (wat niet in de 
Bijbel is opgeschreven) de strijd om vrijheid onder de Griekse vorsten. Toen de Heer 
Jezus geboren werd, was het land Israël bezet door de Romeinen en er was onder het 
Joodse volk in die tijd een sterke verwachting van de komst van de Messias, de 
Verlosser die de Here God zou sturen.  

- In die verwachtingsvolle tijd verscheen de Heer Jezus. Hij verzamelde een groep 
leerlingen (waaronder Simon de Zeloot, een partij die streed tegen de Romeinse 
overheersers) om zich heen en trok rond in de provincie Galilea, terwijl Hij mensen de 
goede boodschap (evangelie) van het Koninkrijk bracht en zieken genas en bezetenen 
bevrijdde en een grote menigte van mensen volgde Hem (Mt 4:23-25). Toen de Heer 
Jezus dat zag (Mt 5:1) begon Hij zijn boodschap in de Bergrede uiteen te zetten, in de 
eerste plaats aan Zijn discipelen (Mt 5:1b), maar de menigte luisterde ook mee (Mt 
7:28).  

- Ik stel mij voor dat de mensen een vurig pleidooi hadden verwacht waarin Jezus de 
mensen zou aansporen zich bij Hem aan te sluiten om de Romeinse overheersers uit 
Israël te jagen. Dat de mensen dit van Hem verwachtten kunnen wij voorbeeld 
concluderen uit de intocht in Jeruzalem (‘Hosanna voor de Zoon van David’, Mt 21:9) 
en zelfs de discipelen hadden die verwachting nog vlak voordat de Heer Jezus 
terugging naar de hemel (Hd 1:6). 

 
- Maar de Heer Jezus kwam met een totaal andere boodschap. Hij predikte wel een 

revolutie, maar een stille revolutie, die door de eeuwen heen zou sijpelen en geleidelijk 
steeds meer mensen van binnenuit zou veranderen. Het was geen revolutie die direct een 
omwenteling in het aardse koningschap zou teweegbrengen, maar het was een revolutie 
die de komst van het Koninkrijk van de hemelen inluidde. 
- ‘Jezus wijst erop dat wij leven in een zichtbare wereld van families en mensen en 

steden en naties, ‘het Koninkrijk van deze wereld’. Maar Hij roept de mensen op zich 
te geven aan een onzichtbaar Koninkrijk, het ‘Koninkrijk der hemelen’, een rijk dat 
belangrijker en waardevoller is dan alles wat de zichtbare wereld heeft te bieden.’ 19 

- De grondwet van het Koninkrijk: ‘Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in 
de hemel alzo ook op aarde.’ De Heer Jezus laat in de Bergrede zien hoe Hij deze twee 
werelden wil samenbrengen. Hij legt uit dat wij een soort spaarrekening openen in de 
hemel (‘schatten verzamelen’). 20 

                                                
19 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 194) 
20 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 195) 
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- Ik vind het indrukwekkend om te beseffen dat toen de Heer Jezus in Zijn onderwijs over 
het Koninkrijk sprak, Hij als eerste sprak over het innerlijk van de mens, dus over mijn 
innerlijk. 
- Hij begon niet een indrukwekkende uiteenzetting over het eeuwige Koningschap van 

de Here God de Schepper.  
- Hij gaf niet eerst een studie over de indrukwekkende regeringsdaden van de Here God 

uit het Oude Testament. 
- Hij toonde Zijn discipelen ook niet eerst de spectaculaire Openbaring die Hij later aan 

Johannes zou tonen, waarin de Here God Zijn Koningschap zou tonen door de 
oordelen die over de aarde zouden komen. 

- Hij had het allemaal kunnen doen, maar de Heer Jezus begon Zijn onderwijs over het 
Koninkrijk met te spreken over het hart, het karakter van de mens.  
- Het is confronterend onderwijs. Het legt onze zwakke plekken bloot en tegelijkertijd 

proef ik een diepe bewogenheid in de Bergrede. De Heer Jezus houdt écht van 
mensen. Hij is oprecht geïnteresseerd in ons hart, niet in ons uiterlijk vertoon, maar in 
de oprechtheid van ons hart. 

- Wees niet langer geobsedeerd door veiligheid, zekerheid, zuinigheid en eigendunk. 
Vertrouw erop dat je hemelse Vader voor je zal zorgen als je onrechtvaardig wordt 
behandeld.21 
 

5. Toepassing van de Bergrede 
 
Het smalle pad tussen wetticisme en wetteloosheid22 
- Wil de Heer Jezus nou zeggen dat we zo goed mogelijk ons best moeten doen om ons aan 

de regels van de Bergrede te gaan houden?  
- Ja 

- Het is de bedoeling dat de mensen onze goede werken zien en de Vader in de 
hemelen verheerlijken (Mt 5:16). Het NT spreekt overigens regelmatig over de 
noodzaak tot het doen van goede werken: o.a. Ef 2:10; Ti 2:14; 1Pt 2:12. 

- Het doen van ‘deze woorden’ is noodzakelijk (Mt 7:24 e.v.). 
- Het doen van ‘de wil van de Vader’ is een voorwaarde om het Koninkrijk van de 

hemelen binnen te gaan (Mt 7:21). 
- De Heer Jezus roept ons op dat ons karakter gelijk moet worden aan dat van de 

Vader in de hemel (Mt 5:48).  
- Leviticus: negen keer ‘weest heilig, want Ik ben heilig’ 
- In 1Pt 1:16 wordt hieraan herinnerd. 
- De eis voor heiliging ligt in het wezen van God zelf. 
- Het volk Israël kon alleen in gemeenschap met God leven wanneer zij heilig 

leefden. Dit geldt net zo voor het Nieuw-Testamentische volk van God. 
- Nee 

- Iedereen die eerlijk zijn daden en gedachten tegen het licht van de Bergrede houdt, 
zal moeten toegeven dat hij uit zichzelf niet in staat is om aan deze regels te 
voldoen.  

- Wij hebben als mensen twee telkens terugkerende zwaktes in onze aard: wetteloosheid en 
wetticisme. 

                                                
21 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 195) 
22 Het feest van de navolging. Groeien in spiritualiteit, Foster (p 13-14) 
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- Aan de ene kant is er de sterke neiging tot wetteloosheid. De aard van zonde is rebellie 
tegen God. Onze zondige natuur wil zich niet onderwerpen aan Gods wil. 
Wetteloosheid is niet alleen maar openlijke zonde, kijk naar Mt 7:22-23. 

- Aan de andere kant is er de neiging tot wetticisme. Als we ons dan toch onderwerpen 
aan de wet van God, dan is dat voor ons al snel een reden om trots op onszelf te zijn. 

- De uitdaging is om het smalle pad tussen wetteloosheid en wetticisme te vinden en te 
gaan. Volgens mij wil de Heer Jezus in het onderwijs van de Bergrede dieper gaan dan 
slechts een oproep tot het doen van goede werken. Hij spreekt hier namelijk tot mensen 
die al eeuwenlang proberen om te leven volgens de wet van God en dat was jammerlijk 
mislukt. Een nieuwe, zelfs nog zwaardere wet zou helemaal onmogelijk om na te leven 
zijn. Wat is werkelijk de boodschap van de Heer Jezus? 

 
Wat betekent het dat de Heer Jezus is gekomen om de wet te vervullen? 
- De sleutel tot het verstaan van de hele Bergrede is het vers waarin de Heer Jezus zegt dat 

Hij niet gekomen is ‘om de wet of de profeten op te heffen, maar om te vervullen’ (Mt 
5:17). Vervullen betekent in de eerste instantie ‘compleet maken’. Dus zonder de Heer 
Jezus was de wet nog niet af. 

- Drie gedeeltes uit de brieven van Paulus werpen hier een verhelderend licht op. 
- Rm 8:1-4 – ‘de rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld in ons’ door het 

plaatsvervangende lijden en sterven van de Heer Jezus. 
- Rm 10:1-4 – ‘Christus is het einde (doel, bedoeling) van de wet’ (HSV vertaalt 

‘einddoel’). 
- Gl 3:24-25 – de wet is een tuchtmeester tot op Christus. 

- Deze vier verzen tonen aan dat de wet zonder Christus niet af was. Het proberen je te 
houden aan de wet zonder de Heer Jezus is een onmogelijk, heilloze weg. De Bergrede, 
net als de rest van de Bijbel, toont onze volledige afhankelijkheid van de Heer Jezus. 

 
- Het onderwijs van de Bergrede is een breuk met het oude godsdienstige leven. Dit leven 

was gebaseerd op het doen van eigen werken, terwijl de Heer Jezus Gods bedoeling van 
innerlijke verandering duidelijk maakt. Maar hoeven er dan helemaal geen werken meer 
gedaan te worden? Jazeker wel! Mt 5:16. Maar deze werken zijn niet in eigen kracht en 
ook niet tot eigen eer. 
- Niet gered door zo’n levensstijl, maar voor zo’n levensstijl.23 
- Voor alle christenen: niet ‘leef zo en u zult een christen worden’, maar ‘leef zo omdat 

u christen bent’. 24 
 
Wat is het geheim van de ‘ongelukkigen’? 
- Dit is hoe het ‘technisch’ in elkaar steekt. We zijn gerechtvaardigd doordat de Heer Jezus 

voor onze zonden is gestorven. We leven een geheiligd leven door Zijn opstanding uit de 
dood. Maar de praktijk van alledag is vaak zo weerbarstig. Nadat Paulus in Rm 6 precies 
heeft uitgelegd hoe het zit, roept hij het in Rm 7 gefrustreerd uit dat hij doet wat hij niet 
wil doen en dat hij niet doet wat hij wil doen. 
- Mt 9:13: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (tot 

bekering, Lk 5:32)’.  
- Dat is waar de Heer Jezus ons wil brengen met het onderwijs van de Bergrede: op 

onze knieën aan Zijn voeten. Alsof Hij wil zeggen: ‘hier wil ik je hebben, om je te 
kunnen laten hoe groot Mijn liefde voor jou ten diepste is’.  

                                                
23 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 964) 
24 De Bergrede, Lloyd-Jones (p 24) 
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- Pas als we doordrongen zijn van ons falen, en niet op het moment dat we denken dat we 
het eigenlijk wel goed doen, kan de Heer Jezus ons Zijn liefde en genade aanbieden. 
- Pas als we ‘arm van geest’ zijn en inzien dat we niets van onszelf hebben te brengen, 

zegt de Heer Jezus: ‘van jou is Koninkrijk van de hemelen’. 
- Pas als we ‘treuren’ om onze fouten, zegt de Heer Jezus: ‘Ik zal je troosten’. 
- Pas als we ‘zachtmoedig’ zijn, omdat we weten dat wij geen enkel recht hebben om 

anderen te veroordelen, zegt de Heer Jezus: ‘jij zal de aarde beërven’. 
- Pas als we ‘hongeren en dorsten’ naar de gerechtigheid, omdat we in onszelf niets 

goeds kunnen vinden, zegt de Heer Jezus: ‘Ik zal je verzadigen met Mijn 
gerechtigheid’. 

- Pas als we ‘barmhartig’ zijn, meevoelen met mensen in nood, misschien juist wel in 
hun nood om hun zonden, zegt de Heer Jezus: ‘Ik je zal barmhartig voor jou zijn’. 

- Pas als we ‘rein van hart’ zijn, wanneer we gereinigd zijn door de wedergeboorte, 
zullen we God zien. 

- Pas als we ‘vredestichters’ zijn, omdat het ons verlangen is om Gods liefde uit te 
stralen, zullen we zonen van God genoemd worden. 

- En dan, als we de Heer Jezus consequent volgen, dan zullen we ook vervolgd worden. 
De wereld zal ons niet accepteren. We horen er niet meer bij. We zijn spelbrekers 
geworden. Maar de Heer Jezus belooft: ‘je loon zal groot zijn in de hemel’.  

- Dat is het geheim van de ‘ongelukkigen’. In feite zijn de ‘ongelukkigen’ de gelukkigen, 
omdat zij hun hoop niet op zichzelf hebben gericht en niet op aardse dingen, maar op de 
beloftes van hun Vader die in de hemel is. 

- In de Bergrede is de Heer Jezus keihard over de zonde. We hoeven bij Hem niet aan te 
kloppen om begrip voor onze zonden, maar Hij is vol van genade en liefde voor de 
zondaar. Hij is niet gekomen voor de rechtvaardigen (zij die het allemaal zelf wel 
kunnen), maar voor de zondaar. 

 
6. Het doel van de Bergrede 
 
Karakterontwikkeling? 
- We moeten in nieuwheid van leven gaan wandelen. We moeten gaan ontwikkelen. Nadat 

Paulus het heeft verzucht in Rm 7:24 ‘wat ben ik een waardeloze vent’ (vrij vertaald), 
roept hij het uit ‘maar door Jezus Christus ben ik verlost’ (Rm 7:25) en vervolgens gaat hij 
Rm 8 uitwerken hoe we geleid door de Heilige Geest een nieuw leven kunnen leven met 
als doel ‘gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon’ (Rm 8:29). 
- ‘Het is niet zozeer een kwestie van het opvolgen van regels, of zelfs van het roepen 

om gerechtigheid. Het is een kwestie van overerven, door de wedergeboorte, van de 
aard van de Vader, en die aard tonen door zich te gedragen als volwassen zonen.’25 

- ‘(…) echt moreel gedrag (…) [is] een kwestie van het ontwikkelen van een Goddelijk 
karakter, als gevolg van het hebben van Goddelijk leven in gemeenschap met 
Christus.’26 

 
- Nogmaals: de discipel wil worden als de Meester (Mt 10:25. Let eens op de teksten in de 

Bergrede die op de Heer Jezus wijzen (Mt 5:11, 17, 20, 21, 26, 28, 32, 34, 39, 44; 6:3, 5, 
16; 7:20, 22, 23, 24, 26, 28-29). 

 

                                                
25 Volgens Lukas, Gooding (p 147). Naar aanleiding van parallelle rede in Lk 6. 
26 Volgens Lukas, Gooding (p 147). Naar aanleiding van parallelle rede in Lk 6. 
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- In het NT wordt maar één keer het woord ‘karakter’ (Grieks charakter) gebruikt, namelijk 
in Hb 1:3 ‘Deze [de Zoon] … [is] de afdruk van Zijn [Gods] wezen’. 

 
- Eenmalige verandering en voortdurende ontwikkeling 

- Paulus schrijft aan Titus dat wij zijn behouden door de (eenmalige) wassing van de 
wedergeboorte en de (telkens weer opnieuw) vernieuwing van de Heilige Geest (Ti 
3:5). Paulus opsomming van de vrucht van de Geest (Gl 5:22) is in feite de Bergrede 
in een notendop.27 

- De Heer Jezus zegt het bij de voetwassing: wie gebaad is (eenmalig), heeft alleen 
nodig zich de voeten te laten wassen (telkens weer opnieuw), maar is geheel rein (Jh 
13:10). 
- Misschien mogen we het zo zeggen: de viering van het avondmaal (dat op 

diezelfde avond werd ingesteld) is een symbolische handeling van het sterven van 
onze oude mens met Christus en de voetwassing is een symbolische handeling 
waarmee we getuigen van onze nieuwe leven in Christus, van zachtmoedigheid en 
nederigheid. 

 
Drie confronterende vragen28 
- Ben je meer gericht op het bereiken van succes in het Koninkrijk van deze wereld of in het 

Koninkrijk der hemelen? 
- Wie van de mensen die je kent, brengt de principes van het Koninkrijk het best in 

praktijk? 
- Onderken je bij jezelf ook eigenschappen van een farizeeër, een genotzoeker en iemand 

die God zoekt? 
 

                                                
27 Woord en Geest, Duffield & Van Cleave (p 320) 
28 Ontmoetingen met de Bijbel, Yancey & Quinn (p 195-196) 
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Bijlage 1 - Samenvatting van de Bergrede (Mt 5-7) 
 
- 9x ‘gelukkig zijn …’ 

- Armen van geest – van hen is het Koninkrijk der hemelen 
- Zij die treuren – zij zullen vertroost worden 
- Zachtmoedigen – zij zullen de aarde beërven 
- Zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid – zij zullen verzadigd worden 
- Barmhartigen – zij zullen barmhartigheid verkrijgen 
- Reinen van hart – zij zullen God zien 
- Vredestichters – zij zullen zonen van God worden genoemd 
- Zij die worden vervolgd ter willen van de gerechtigheid – van hen is het Koninkrijk der hemelen 

- U wanneer zij u smaden, vervolgen, liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij – 
(verblijdt en verheugt u) uw loon is groot in de hemelen 
- Want zo hebben zij de profeten vervolgd die voor u geweest zijn 

 
- 2x ‘u bent…’ 

- Het zout van de aarde 
- Smakeloos zout dient nergens voor dan om weggeworpen vertreden te worden 

- Het licht van de wereld (de niet te verbergen stad op de berg, de lamp in de kandelaar niet onder de 
korenmaat) 
- Laat uw licht schijnen, opdat de mensen uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, 

verheerlijken 
 

- Over de wet en de profeten 
- Gekomen niet om op te heffen, maar om te vervullen 

- Geen jota of tittel zal voorbijgaan, totdat alles is gebeurd 
- Wie één van de geringste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal de geringste worden 

genoemd in het Koninkrijk der hemelen 
- Wie ze doet en leert, zal groot worden genoemd in het Koninkrijk der hemelen 
- Als uw gerechtigheid niet overvloediger is als die van de schriftgeleerden en farizeeën, zult u het 

Koninkrijk der hemelen geenszins binnengaan 
 
- 6x ‘u hebt gehoord dat gezegd is…’ – ‘maar Ik zeg u…’ 

- U zult niet doden/wie doodt zal vervallen aan het gericht 
- Toornig op zijn broeder – vervallen aan het gericht 
- Tot zijn broeder: ‘raka’ – vervallen aan de Raad 
- Tot zijn broeder: ‘dwaas’ – vervallen aan de hel van het vuur 
- Verzoening voor de (offer)gave 
- Welgezindheid tegenover tegenpartij (terwijl u met hem onderweg bent), opdat niet: tegenpartij, 

rechter, dienaar, gevangenis, geenszins uitkomen voordat de laatste kwadrant betaald is 
- U zult geen overspel plegen 

- Wie een vrouw aanziet om te begeren, pleegt overspel met haar in zijn hart 
- Rechteroog/rechterhand (aanleiding tot vallen) wegdoen is nuttiger, dan dat uw hele lichaam naar 

de hel gaat 
- Ieder die een vrouw verstoot moet haar een scheidbrief geven 

- Verstoten anders dan om hoererij is maken dat zij overspel pleegt 
- Trouwen met een verstotene is overspel plegen 

- U zult geen valse eed zweren, maar de Heer uw eden houden 
- Niet zweren 

- Bij de hemel – troon van God 
- Bij de aarde – voetbank voor Zijn voeten 
- Bij Jeruzalem – stad van de grote Koning 
- Bij uw hoofd – u kunt niet één haar zwart of wit maken 

- Ja is ja, nee is nee 
- Wat meer is dan dit is uit de boze 

- Oog om oog, tand om tand 
- Boze niet weerstaan 

- Wie u op uw rechterwang slaat – keer hem ook de linker toe 
- Wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed wil nemen – laat hem ook de mantel 
- Wie u tot één mijn zal dwingen – ga met hem twee 
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- Geef hem die van u vraagt 
- Keer u niet af van hem die van u wil lenen 

- U zult u naaste liefhebben en uw vijanden haten 
- Hebt uw vijanden lief 
- Bidt voor hen die u vervolgen 

- Opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is 
- Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden 
- Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen 

- Wat voor loon, als u liefhebt die u liefhebben (de tollenaars doen hetzelfde)? 
- Wat doet u meer als u alleen uw broeders groet (de volken doen hetzelfde)? 

- Weest u dan volmaakt zoals u hemelse Vader volmaakt is 
 
- 3x ‘wanneer u…’ 

- Gerechtigheid niet voor de ogen van de mensen, anders geen loon bij uw Vader die in de hemelen 
is 

- Weldadigheid bewijst 
- Bazuin het niet voor u uit (als de huichelaars in de synagogen en op de straten opdat zij door de 

mensen geëerd worden) – laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw 
weldadigheid in het verborgene is 
- Zij hebben hun loon al – uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het u vergelden 

- Bidt 
- Niet om te vertonen aan de mensen (als de huichelaars in de synagogen en op de hoeken van de 

straten) – ga in uw binnenkamer, sluit uw deur, bidt tot uw Vader die in het verborgene is 
- Zij hebben hun loon al – uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het uw vergelden 

- Geen omhaal van woorden (als de volken die menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen 
worden verhoord) – uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u het vraagt 
- Het Onze Vader 

- Als u de mensen vergeeft, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven 
- Als u de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven 

- Vast 
- Toont niet een droevig gezicht (als de huichelaars die hun gezichten ontoonbaar maken om zich aan 

de mensen te vertonen) – zalf uw hoofd, was uw gezicht, om niet aan de mensen maar aan uw 
Vader die in het verborgene is te tonen 
- Zij hebben hun loon al – uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het uw vergelden 

 
- 6 bevelen 

- Verzamelt u geen schatten op aarde – verzamelt u schatten in de hemel 
- Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn 
- Lamp van het lichaam is het oog: eenvoudig oog – verlicht lichaam; boos oog – hele lichaam 

duister 
- Als dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is de duisternis 

- Niemand kan twee heren dienen (één haten – ander liefhebben; aan de één hechten – ander 
verachten) – u kunt niet God dienen en Mammon 

- Daarom: weest niet bezorgd voor uw leven, wat u eten en drinken zult, voor uw lichaam, waarmee u 
zich zult kleden 
- Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 
- Gaat u de vogels van de hemel (die niet zaaien, niet maaien, niet in schuren verzamelen, maar die 

uw hemelse Vader voedt) niet ver te boven? 
- Wie kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 
- Als God de lelies op het veld (die groeien, niet arbeiden, niet spinnen en Salomo in al zijn 

heerlijkheid was niet zo bekleed) en het gras op het veld (vandaag is het er en morgen wordt het in 
de oven geworpen) bekleed, zal Hij u niet veel meer bekleden, kleingelovigen? 

- Eten, drinken, kleden: naar al deze dingen zoeken de volken – uw hemelse Vader weet dat u al deze 
dingen nodig hebt 
- Zoekt eerst het Koninkrijk va God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij 

gegeven worden 
- Weest niet bezorgd voor morgen (morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn) – voor elke dag is zijn 

eigen kwaad genoeg 
- Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt 

- Met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0107 Onderwijs van de Heer Jezus – de Bergrede 
 

J.M. Zwart Pagina 18 van 21 maart 2011 (v 1.0)  
 

- Met de maat waarmee u meet, zult u gemeten worden 
- Wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt u niet? 

- Doet eerst de balk uit uw oog weg en dan zult u helder zien om de splinter uit het oog van uw 
broeder weg te doen 

- Geeft het heilige niet aan de honden 
- Werpt u parels niet voor de varkens 

- Opdat zij ze niet misschien vertrappen en zich omkeren en u verscheuren 
- Bidt – u zal gegeven worden 

- Zoekt – en u zult vinden 
- Klopt – u zal worden opengedaan 
- Wie bidt – ontvangt 
- Wie zoekt – vindt 
- Wie klopt – zal worden opgedaan 

- Wie geeft zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? 
- Wie geeft hem een slang als hij om een vis vraagt? 
- Als u (die boos bent) goede gaven weet te geven aan uw kinderen – hoeveel te meer zal uw 

Vader (die in de hemelen is) goede gaven geven aan hen die er Hem om bidden 
- Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo – dat is de wet en de 

profeten 
- Gaat in door de nauwe poort 

- Wijd is de poort, breed is de weg naar het verderf (velen zijn er die daardoor binnengaan) – nauw is 
de poort, smals is de weg naar het leven (weinigen zijn er die hem vinden) 

- Past op voor de valse profeten (roofzuchtige wolven in schapenvacht) 
- Aan hun vruchten zult u hen kennen 

- Geen druiven van dorens 
- Geen vijgen van distels 
- Goede boom – mooie vruchten, kan geen slechte vruchten voortbrengen 
- Bedorven boom –  slechte vruchten, kan geen mooie vruchten voortbrengen 
- Elke boom die geen mooie vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen 

- Niet ieder die tot Mij zegt Heer, Heer, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan – maar hij die de 
wil van mijn Vader doet die in de hemelen is 
- Velen zullen zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd, demonen 

uitgedreven, vele krachten gedaan? Ik zal openlijk tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat 
weg van Mij, werkers van de wetteloosheid 

 
- Over het gehoorzamen 

- Ieder die deze Mijn woorden hoort en ze doet: wijs man, zijn huis op een rots gebouwd, het huis viel 
niet door slagregen, waterstromen en winden 

- Ieder die deze Mijn woorden hoort en ze niet doet: dwaas man, zijn huis op het zand gebouwd, het huis 
viel (zijn val was groot) door slagregen, waterstromen en winden 

 
Over het Koninkrijk 
- Koninkrijk der hemelen 

- Voor… 
- …de armen van geest (5:3) 
- …hen die vervolgd worden ter wille van de gerechtigheid (5:10) 

- Binnengaan… 
- …als uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en farizeeën (5:20) 
- …hij die de wil doet van Mijn Vader die in de hemelen is (7:21) 

- De geringste in… (5:19) 
- Groot in…(5:19) 

- Koninkrijk (van God) 
- Uw Koninkrijk kome (6:10) 
- Zoek eerst het Koninkrijk (6:33) 

 
Over de gerechtigheid 
- Gelukkig zij die er naar hongeren en dorsten (5:6) 
- Gelukkig zij die er ter wille van vervolgd worden (5:10) 
- Overvloediger dan die van de schriftgeleerden en farizeeën (5:20) 
- Niet voor de ogen van mensen (6:1) 
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- Zoekt eerst…Zijn gerechtigheid (6:33) 
 
Over de Vader  
- Uw Vader die in de hemelen is 

- …opdat de mensen uw goede werken zien en Hem verheerlijken (5:16) 
- …opdat u zonen van Hem wordt (5:45) 
- …geen loon bij Hem (6:1) 
- …hoeveel te meer zal Hij goede gaven geven aan hen die er Hem om bidden (7:11) 

- Uw hemelse Vader 
- …weest volmaakt zoals Hem (5:48) 
- …als u de mensen vergeeft, zal Hij u vergeven (6:14) 
- …voedt de vogels van de hemel (6:26) 
- …weet dat u al deze dingen nodig hebt (6:32) 

- Uw Vader  
- …die in het verborgene is/kijkt (6:4, 6, 18) 
- …weet wat u nodig hebt (6:8) 
- …als u mensen niet vergeeft, zal Hij u niet vergeven (6:15) 

- Onze Vader 
- …die in de hemelen bent (6:9) 

- Mijn Vader 
- …hij die de wil doet van Hem (niet ieder die tot Mij zegt Heer, Heer) (7:21) 
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Bijlage 2 - Samenvatting van de Vlakterede (Lk 6:17, 20-49) 
 
Tot: (een grote menigte van) Zijn discipelen (temidden van een grote massa van het volk) 
 
- 4x ‘gelukkig u…’ 

- armen – van u is het Koninkrijk van God 
- die honger hebt – u zult verzadigd worden 
- die nu weent – u zult lachen 
- wanneer de mensen… 

- u haten 
- u uitstoten 
- u smaden 
- uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen 

- verblijdt u op die dag 
- springt op van vreugde 

- want zie, uw loon is groot in de hemel 
- want op dezelfde wijze deden hun vaderen met de profeten 

 
daarentegen 
 
- 4x ‘wee u…’ 

- rijken – u hebt uw troost al 
- die verzadigd bent – u zult honger hebben 
- die nu lacht – u zult treuren en wenen 
- wanneer alle mensen… 

- goed van u spreken 
- want op dezelfde wijze deden hun vaderen met de valse profeten 

 
tot u die hoort, zeg Ik 
 
- 4 ‘principes’ 

- hebt uw vijanden lief 
- doet wel aan hen die u haten 
- zegent hen die u vervloeken 
- bidt voor hen die u smaden 
 

- 4 ‘praktische uitwerkingen’ 
- biedt aan hem die u op de wang slaat, ook de andere 
- weiger aan hem die u de mantel afneemt, ook het onderkleed niet 
- geef aan ieder die van u vraagt 
- eis het uwe niet terug van hem die het neemt 
 

- zoals u wilt dat u de mensen doen, doet u hun ook evenzo 
 
- 3x ‘…wat voor dank hebt u?’ 

- als u liefhebt hen die u liefhebben, wat voor dank hebt u?  
- immers ook de zondaars hebben lief die hen liefhebben 

- als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank hebt u? 
- ook de zondaars doen hetzelfde 

- als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank hebt u? 
- ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen 

 
- hebt daarentegen uw vijanden lief 
- doet goed 
- leent zonder iets terug te hopen 

- uw loon zal groot zijn 
- u zult zonen van de Allerhoogste zijn 

- want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen 
- weest ontfermend 

- zoals ook uw Vader ontfermend is 
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- oordeelt niet – u zult geenszins worden geoordeeld 
- veroordeelt niet – u zult geenszins worden veroordeeld 
- laat los – u zult losgelaten worden 
- geeft – u zal worden gegeven 

- een goede, ingedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven 
- want met dezelfde maat waarmee u meet, zal u worden gemeten 

 
een gelijkenis 
- kan soms een blinde een blinde leiden 

- zullen zij niet beiden in een kuil vallen? 
 

- een discipel is niet boven zijn meester 
- ieder echter die volmaakt is, zal zijn als zijn meester 

 
- wat ziet u de splinter in het oog van uw broeder? 

- maar de balk in uw eigen oog merkt u niet 
- hoe kunt u tot uw broeder zeggen: broeder, laat mij de splinter in uw oog wegdoen 

- terwijl uzelf de balk in uw oog niet ziet? 
- huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg 

- en dan zult u helder zien om de splinter in het oog van uw broeder weg te doen 
 
want 
- geen goede boom – die bedorven vrucht voortbrengt 
- geen bedorven boom – die goede vrucht voortbrengt 

- want elke boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend 
- men pluk geen vijgen – van dorens 
- men oogst geen druiven – van een braamstruik 
 
- de goede mens brengt…uit de goede schat van zijn hart…het goede voort 
- de boze brengt…uit de boze schat…het boze voort 

- want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond 
 
- Waarom noemt u Mij Heer, Heer – en doet niet wat Ik zeg? 
 
- Ieder…  

- die tot Mij komt  
- en mijn woorden hoort 
- en ze doet 

- …Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is… 
 

- …hij is gelijk aan een mens die een huis bouwde 
- hij groef 
- diepte uit 
- legde een fundament op de rots 

- toen er nu een stortvloed kwam 
- sloeg de waterstroom tegen dat huis 
- en was niet in staat het te doen wankelen 

- omdat het goed gebouwd was 
 
- Wie echter…  

- hoort 
- en niet doet… 
- … is gelijk aan een mens die een huis bouwde 

- op de aarde 
- zonder fundament 

- waar de watervloed tegenaan sloeg 
- en het stortte terstond in 
- en de verwoesting van dat huis was groot 


