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Inleiding  

Wie is Jezus en wat houdt het in om in Hem te geloven?  
Wat leren we van Zijn leven?  
   
Over Jezus wordt op allerlei manieren gesproken, maar wie was Hij werkelijk? En als Hij een bijzonder 
iemand van buitengewone betekenis was, hoe kunnen we dit dan ontdekken? Wat houdt zijn 
boodschap in? Jezus presenteert zichzelf als ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’, (Johannes 14:6). 
Een extra reden om over Zijn leven en boodschap na te denken. 
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Hoofdstuk 1 

Wie is Jezus?  
   
Onze jaartelling geeft aan dat het nu ongeveer 2000 jaar geleden is dat Jezus Christus geboren werd. 
Door de eeuwen heen is Zijn leven en boodschap van grote invloed en betekenis geweest. 
Nog steeds komt de naam van Jezus over de lippen van veel mensen: soms met liefde en eerbied, 
maar vaak ook onnadenkend en achteloos. Dat is dan meestal afhankelijk van onze kennis over Hem, 
van datgene wat we over Hem gehoord hebben, - of juist niet gehoord hebben. 
 

Wie is Hij voor ons? 
 Een mens uit het verleden die nu ver van onze werkelijkheid afstaat?  

 Een verlichte Meester die kan inspireren?  

 Een voorbeeld om na te volgen?  

 Een man die droomde over of geloofde in een ideaal waarvoor Hij wilde sterven? 

 Eén van de vele oprichters van een religie of godsdienstige stroming? 

 Of wordt Zijn naam door ons gebruikt als een zorgeloos uitgesproken stopwoord, zonder enige 
directe relatie met de persoon die Jezus in werkelijkheid was? 

 

Recht doen aan de échte Jezus 
In onze tijd wordt vaak benadrukt dat we elkaars persoonlijkheid moeten respecteren. Dat we elkaar 
niet te snel etiketten moeten opplakken. We ervaren het immers allemaal als onplezierig en 
beklemmend wanneer mensen ons in een kader plaatsen waarin we ons juist niet thuis voelen. 
Wanneer we ‘besproken’ worden op een manier waarin we onszelf helemaal niet herkennen. We 
ervaren dat als een ‘onrecht’. 
Over Jezus wordt vaak veel onwaars verteld. Het is voor ons allemaal van het allergrootste belang dat 
wij eerlijk over Hem nadenken. Over Zijn achtergrond, Zijn boodschap en Zijn manier van leven. Over 
Zijn betekenis voor ons leven. Mag Hij Zelf zeggen wie Hij is? Willen we Hem Zelf aan het woord 
laten? 
 

Jezus: het vleesgeworden Woord van God 
In het eerste hoofdstuk van het Evangelie zoals Johannes dat beschreven heeft, staat dat Jezus het 
‘vleesgeworden Woord’ is. Gods boodschap voor de mens kreeg gestalte in Jezus Christus. Gods hart 
en bedoelingen werden ‘vlees en bloed’. Hij kwam onder ons wonen en liet zien Wie de Vader was. 
Jezus zegt hierover: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien...,' (Johannes 14:9). 
Jezus kwam als vertegenwoordiger van Zijn hemelse Vader de mensen bekend maken met Gods 
oorspronkelijke bedoeling. 
Om die reden is het van belang dat iedereen, jong of oud, het bijbelse verslag over het leven van 
Jezus leest: we lezen erin over Zijn komst, Zijn leven, sterven en opstanding. In het eerste deel van de 
Bijbel, het Oude Testament, wordt heen gewezen naar de komst van Jezus. Het tweede deel, het 
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Nieuwe Testament, geeft verslag van alle belangrijke aspecten van het leven van Jezus, Zijn leringen 
en manier van leven. 
 

De Bijbel 
Allereerst in het kort enige beknopte informatie over wat vaak het ‘boek der boeken’ wordt 
genoemd: De Bijbel bevat 66 boeken, waarvoor God verschillende schrijvers heeft ingeschakeld 
(koningen, dichters, profeten, schaapherders, een arts en een visser), die door Zijn Geest werden 
geïnspireerd tot het schrijven van de verschillende bijbelboeken. 
De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De oorspronkelijke 
taal van het Oude Testament is het Hebreeuws (behalve voor enkele gedeelten die in het Aramees 
werden geschreven). Ongeveer honderd jaar vóór Christus werd het hele Oude Testament in het 
Grieks vertaald omdat die taal toen in grote delen rondom de Middellandse Zee gesproken werd. 
Het Nieuwe Testament werd voor het merendeel oorspronkelijk in het Grieks geschreven. Deze taal 
werd de basis voor de vertaling in andere talen. Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord 
‘biblion’ (= boeken). Het woord ‘testament’ betekent ‘verbond’ of ‘overeenkomst’. 
 
In het Oude Testament ( het oude verbond) lezen we onder meer over de schepping van de wereld 
en de mens. En: hoe de mens God de rug toekeert, waardoor de harmonie met God en Zijn 
schepping verstoord raakt. Maar we lezen ook over Gods belofte dat Hij iemand zal zenden, die het 
boze zal overwinnen en de zonden van de mensen op zich zal nemen. 
 
Het Nieuwe Testament (het nieuwe verbond) is de vervulling van het Oude Testament (vervulling 
betekent hier: er werd waargemaakt wat in het Oude Testament voorzegd werd) en het spreekt over 
de komst, het leven en het werk van Jezus Christus en Zijn Evangelie. 
We lezen hoe Hij voor de zonden van de mensheid lijdt en sterft en de dood overwint door weer 
levend te worden. Die levende Christus wil door Zijn Geest in ons hart en leven wonen en ons leven 
vernieuwen, waardoor we gaan beantwoorden aan onze oorspronkelijke bestemming. 
De Bijbel wil ons daarbij helpen en een richtingwijzer zijn. 
Het gaat daarbij vooral om de Auteur van dat boek en niet in de allereerste plaats om het boek zelf... 
 
Door de Bijbel tot ons te laten spreken, mogen we de levende God dienen en liefhebben, van wie we 
weten dat Hij ons zo heeft liefgehad '...dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die 
in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,' (Johannes 3:16). 
 

Waarom vier evangeliën, in plaats van één? 
Als vier mensen, los van elkaar, een verslag schrijven over een interessante reis, zal elk verhaal zijn 
eigen kleur en karakter hebben. En om de sfeer van die éne reis het beste te kunnen proeven doen 
we er goed aan die vier afzonderlijke verslagen te lezen. Het wordt dan een soort ‘verslag in stereo’. 
Zo is het eigenlijk ook met dit éne Evangelie (wat ‘goed nieuws’ betekent) zoals wij dat in de vier 
Evangelieverslagen kunnen lezen. Dit goede nieuws over Jezus Christus en Zijn werk wordt door vier 
schrijvers weergegeven. Samen laten zij zien wie Jezus Christus is, wat Hij tijdens zijn leven op aarde 
heeft gedaan en welke betekenis en invloed Hij ook nú nog heeft. 
Hoewel de Evangelieschrijvers ieder op eigen wijze bepaalde aspecten van deze boeiende 
persoonlijkheid belichten, geven zij sámen een zo compleet mogelijk beeld van Jezus Christus. 
 
Mattheüs spreekt vooral over Hem als Koning. Hij begint zijn Evangelie (waarin hij zich tot de Joden 
richt) dan ook met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham 
(1:1-17), waarna Hij ons in hoofdstuk 5-7 bekend maakt met de wetten die voor het rijk van Jezus 
gelden. 
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Markus belicht Jezus als Dienstknecht. Zich vooral richtend op de Romeinen, begint hij dan ook niet 
met een geslachtsregister, want welke Romein is er nu geïnteresseerd in de afkomst van een 
dienstknecht? 
Naast Jezus’ dienende gerichtheid op de mensen om hem heen, benadrukt Markus vooral de 
wonderen van Jezus, wetend dat de Romeinen meer gaven om daden dan om woorden. Jezus’ 
optreden hield een boodschap in en Hij stond in dienst van een machtige God. 
 
Lukas laat Jezus als de volmaakte Mens zien. Denkend aan de Grieken die hij wilde bereiken, gaat 
Lukas in het geslachtsregister dan ook helemaal terug tot de eerste mens: Adam (3:38), in plaats van 
tot Abraham. Wij lezen bijvoorbeeld hoe Jezus als de volmaakte mens veel tijd met God doorbrengt 
en zich in alles van Hem afhankelijk weet. 
De bijbelschrijvers gingen nauwkeurig te werk. We merken dat ook in het Lukas-Evangelie. De aanhef 
daarvan begint met de woorden: 'Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te 
stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af 
ooggetuigen en dienaren van het Woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook 
mij goedgedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te 
beschrijven, hooggeachte Theofilus,opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen 
bent,’  (1:1-4). 
 
Johannes benadrukt Jezus als Zoon van God, als degene die God naar de wereld heeft gezonden. 
Johannes laat in zijn verslag Jezus vooral ook zelf aan het woord. Hij daagt iedereen uit over de 
woorden en daden van Jezus na te denken, door in het slot van het verslag te schrijven: '...maar deze 
zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te 
geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam,' (20:31). 
De vier evangelisten behandelen dus in hun verslagen vier aspecten van het unieke karakter van 
Jezus: Zijn goddelijkheid, Zijn menszijn, Zijn koningschap en Zijn komst als dienstknecht. 
 

Wie was Mattheüs? 
In ‘Levenslessen van Jezus’ volgen we het Evangelie van Mattheüs, de volgeling van Jezus die vroeger 
Levi heette (zie Markus 2:14 en Lukas 5:27) en tollenaar was (een belastinginner in dienst van de 
bezetter). Toen Jezus hem riep om hem te volgen, gaf hij direct gehoor aan die oproep 
(Lukas 5:27-32, Markus 2:13-17 en Mattheüs 9:9-13). Sinds die tijd werd hij Mattheüs genoemd. De 
betekenis van deze naam is: ‘Gave van God’. 
 
Mattheüs liet zich ook als ‘gave van God’ gebruiken door ons zijn Evangelie na te laten. Hij schreef 
het vooral met het oog op de Joden. Hij wilde hen erbij bepalen dat Jezus de vervulling van hun 
verwachting was. We lezen dan ook herhaaldelijk ‘... opdat vervuld zou worden...,’ waarbij hij inhaakt 
op de kennis bij de Joden van de oudtestamentische beloften en de Messiaanse profetieën 
(voorzeggingen over gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden). 
 

In Jezus werden bijbelse profetieën vervuld 
Een objectief luisteren naar die bijbelse profetieën kan overtuigender zijn dan het luisteren naar wat 
anderen zeggen. Hieronder treft u voorbeelden aan van enkele van de ongeveer 330 profetieën die 
in het Oude Testament voorkomen. Na elke profetie wordt steeds de vervulling van de betreffende 
profetie beschreven. 
 

Profetie 
In Genesis 3:15 lezen we dat God tegen satan zegt: 'En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en 
de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het 
de hiel vermorzelen.' 
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Hier wordt beloofd dat het zaad van de vrouw satan de kop zou vermorzelen. Biologisch klinkt het 
vreemd dat de Bijbel over het ‘zaad van de vrouw’ spreekt, maar op deze manier maakt God duidelijk 
dat de geboorte van de beloofde Verlosser een wonderlijke geboorte zou zijn. Die Verlosser zou als 
zondeloos mens ter wereld komen, niet verwekt door het zaad van een man, maar verwekt door de 
Heilige Geest van God. 
 

Vervulling 
In Lukas 1:35 lezen we dat de engel tegen Maria zegt: '...De Heilige Geest zal over u komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal 
worden, Gods Zoon genoemd worden.' 
En in Mattheüs 1:20 lezen we over de engel van God die tegen Jozef zegt: '...Jozef, zoon van David, 
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige 
Geest.' 
 

Profetie 
In Genesis 22:18 zegt God tegen Abraham: 'En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde 
gezegend worden...'  We leren hieruit dat de Verlosser uit het Joodse volk - waarvan Abraham de 
stamvader is - zal worden geboren. In Jesaja 11:1-10 lezen we verder dat die verlosser uit de stam 
van Juda zal voortkomen, het huis van David. 
 

Vervulling 
Mattheüs 1:1 begint met de woorden: 'Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, 
de Zoon van Abraham.' Zie ook Lukas 1:31-32, 68-73. 
 

Profetie 
In Micha 5:1 wordt de geboorteplaats van de komende verlosser aangekondigd: 'En u, Bethlehem-
Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een 
Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.' 
 

Vervulling 
In Lukas 2:1-7 wordt in het vierde vers over de vervulling geschreven: 'Ook Jozef ging op weg, van 
Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit 
het huis en het geslacht van David was...,’ 
 

Profetie 
In Jesaja 7:14 staat: '...Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 
Immanuel geven.' Zie verder Jesaja 9:5-6. 
 

Vervulling 
In Mattheüs 1:21 lezen we: '...en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij 
zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.' En in vers 23: '...en u zult Hem de naam Immanuel geven; 
vertaald betekent dat: God met ons.' 
 

Profetie 
Ook over het leven, het lijden en sterven, en de uiteindelijke overwinning spreekt het Oude 

Testament. Zie Jesaja 53:3-12, let vooral op de verzen 5-7 waar staat: 'Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op 
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Hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet 

open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo 

deed Hij Zijn mond niet open.' 

Vervulling 
Het Nieuwe Testament spreekt voortdurend over de vervulling van deze beloften. Twee 
voorbeelden: '...Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!' (Johannes 1:29). En in 
Romeinen 5:8: 'God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.' 
De Hebreeënschrijver legt de verbinding met het Oude Testament onder andere in hoofdstuk 1:1-3: 
'Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, 
heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 
alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de 
afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de 
reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de 
Majesteit in de hoogste hemelen.' 
 

Profetie 
In onder andere de Psalmen wordt aangekondigd dat God de beloofde redder uit de dood zal 
verlossen en zal laten overwinnen. In Psalm 49:16 lezen we: 'Maar God zal mijn ziel verlossen uit de 
greep van het graf, want Hij zal mij opnemen.' Zie ook Psalm 16:10 waar staat: ‘Want U zult mijn ziel 
in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.’ En Psalm 110:1: '...Zit aan 
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.’ 
 

Vervulling 
In Handelingen 2:31 wordt naar deze profetie verwezen. Ook op veel andere plaatsen wordt Jezus’ 
overwinning over de dood bejubeld. Jezus is opgestaan. Hij leeft. In 1 Korinthe 15:3-6 zegt Paulus 
bijvoorbeeld:  '...dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij 
begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 
en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf.Daarna is Hij verschenen aan meer dan 
vijfhonderd broeders tegelijk...,' En even verder in vers 14: ‘En als Christus niet is opgewekt, dan is 
onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.’ 
 

Wat zegt Jezus over het Oude Testament? 
Jezus benadrukte regelmatig de betrouwbaarheid van het Oude Testament, de toenmalige Bijbel. 
Hij vereenzelvigde zich ermee als het ‘vleesgeworden Woord’. Hij las en overdacht het en zocht in dit 
alles naar het hart en de bedoelingen van Zijn Vader.  
 
In Lukas 24 lezen we bijvoorbeeld dat de Emmaüsgangers in gesprek zijn over alles wat rondom 
Jezus’ sterven en opstanding plaatsvond. Jezus kwam bij hen lopen, maar ze herkenden Hem niet. 
'Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden,' (24:16). Jezus vraagt naar 
hun gedachten, waarna ze Hem vertellen over alles wat hen bezig houdt. Dan zegt Hij: '...O 
onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!  Moest 
de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?' (24:25-26). 
Lukas vervolgt het verslag dan met: 'En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in 
al de Schriften over Hem geschreven was.' (24:27). 
In het vervolg van dit verslag lezen we dat de Emmaüsgangers opeens oog krijgen voor de waarheid 
ervan. We lezen: 'En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem...,' (24:31). Ze ontdekken dat 
Hij de levende Heer is. Ze kunnen het niet voor zich houden en gaan het de andere volgelingen van 
Jezus vertellen: 'De Heere is werkelijk opgewekt...,' (24:34).  
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Een ander voorbeeld van Jezus’ verwijzing naar het Oude Testament vinden we in het Evangelie van 
Johannes. Jezus verwijst in een gesprek met de Joden naar de boeken van Mozes en de profeten: 'U 
onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij 
getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt,' (Johannes 5:39-40). 
En even verder: 'Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. 
Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?' (Johannes 5:46-47). 
 

Om over na te denken / gespreksvragen : 
1. Hoe gaan wij met het Oude en Nieuwe Testament om?  

Zien wij beide Testamenten in elkaars verlengde? 
 

2. Probeer eens met eigen woorden weer te geven wat Jezus in Johannes 5:46-47 zegt.  
 

3. In het verhaal over de Emmaüsgangers lezen we: 'Toen opende Hij hun verstand zodat zij de 
Schriften begrepen,' (Lukas 24: 45). Om de Bijbel te willen verstaan is het nodig om open te 
staan voor de werking van Gods Geest. We mogen hierom in vertrouwen en in geloof bidden. 
Hoe ervaren wij dat?  
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Hoofdstuk 2 

Was Jezus een idealist of een realist?  
   

Lezen: Mattheüs 1 t/m 4:11  
Mattheüs begint zijn verslag heel bewust met het geslachtsregister van Jezus (1:1). Jezus Christus 
maakte deel uit van de menselijke geschiedenis en kwam voort uit het geslacht van Abraham en 
David. 
Jezus was degene '...want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden,' (1:21) en Hij diende een 
goddelijk doel: de redding van de mens, te beginnen met het Joodse volk. 
Een ideaal, een verlangen, dat voortkwam uit het hart van zijn Vader: de Here God die de mens had 
geschapen en die mens nog steeds liefhad en daarom verlangde naar herstel en vernieuwing. 
Jezus wist dat Hij de beloofde Verlosser en Koning was, de Middelaar tussen God en mensen. 
Mattheüs gebruikt daarom ook de naam Immanuël: God met ons (1:23). 
 

Jezus: God en mens 
Jezus kende het ideaal en wilde zich hiervoor beschikbaar stellen. Hij wilde als Zoon van God mens 
worden. Hij wilde als mens één van ons worden en Zich geven. Dit betekende dat Hij ook realistisch 
was. Hij aanvaardde de consequenties van het ideaal, van Zijn opdracht. De consequentie van een 
leven uit overgave aan Gods wil, óók ten aanzien van het lijden dat dit met zich mee zou brengen. 
Het betekende zicht op Zijn levensopdracht, inclusief de werkelijkheid waarbinnen Hij deze moest 
aanvaarden. Jezus accepteerde het feit van een geschonden mensheid en wereld en was bereid 
Zichzelf als zoenoffer te geven. 
 
In het Johannesevangelie lezen we dat Gods Woord, Gods openbaring, in Jezus Christus 
‘vleesgeworden’ is. God spreekt nu ook via Zijn Zoon en kwam in de persoon van Jezus onder ons 
wonen (Johan¬nes 1:14 en 18). God aanvaardde in het zenden van Zijn Zoon de consequentie van 
Zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Hij kon de zonde niet door de vingers zien. Jezus was bereid de 
gevolgen te aanvaarden door in onze plaats de schuld op Zich te nemen. Jezus koos heel bewust voor 
het eeuwige belang van een mensheid die van God was afgeweken. Hij wilde de brug tussen een 
heilig God en een afgeweken mensheid zijn en was bereid Zijn hele ‘zijn’ hiervoor in te zetten. 
 

Jezus’ jeugd 
Er hing zoveel van Gods handelen via Zijn Zoon af, dat Jezus al direct geconfronteerd werd met de 
vijandigheid van een wereld die Hem geen plaats wilde geven. In Mattheüs 2 (de komst van de 
‘wijzen uit het oosten’) lezen we bijvoorbeeld over Herodus’ plannen om de pasgeborene te 
liquideren. Die plannen werden door God verijdeld (2:12). God waarschuwde de buitenlandse 
delegatie en daarna ook Jozef, zodat Jezus’ leven beschermd bleef. 
 
Na een periode in Egypte geweest te zijn, komt Jezus met Zijn ouders in Nazareth wonen.  
In het Lukasevangelie lezen we onder andere hoe Hij in Zijn jeugd al bezig was met de dingen van Zijn 
hemelse Vader (Lukas 2:49), dat Hij een goede relatie zocht met Zijn aardse ouders (Lukas 2:51) en 
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dat Hij toenam: '...in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen,' (Lukas 2:52). Hij werd 
voorbereid op Zijn bijzondere taak en toen Hij ongeveer 30 jaar was, brak de tijd aan dat Hij Zich 
openbaarde.  
 

Jezus' doop 
Mattheüs vermeldt in hoofdstuk 3, dat Jezus’ koninklijk optreden op gepaste wijze werd voorbereid. 
Johannes de Doper werd Zijn heraut, hij bereidde de mensen op Jezus’ boodschap voor. Johannes de 
Doper roept op tot verootmoediging, tot bekering.  
'...Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen,' (3:2). Ook zegt hij: '...Hij Die na mij 
komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen...,' (3:11). 
Vanuit die ondergeschikte houding ziet Johannes de Doper Jezus naar zich toe komen. Jezus wil Zich 
door Johannes laten dopen maar Johannes reageert hierop door te zeggen: '...Ik heb het nodig door 
U gedoopt te worden, en komt U naar mij?' (3:14). Jezus antwoordt echter door te zeggen dat God 
het zo bedoeld heeft. Jezus moest als Zoon van God ook Zoon van de mensen worden. Hij toonde 
Zich solidair met de mensen die Hij moest redden. Hij daalde af tot het punt waar de mens tot God 
moet komen: in overgave. Als zondeloos mens wordt Jezus gedoopt. Hij maakte hierin duidelijk dat 
God Zijn leven mag bepalen. God bevestigt Zijn speciale band met Jezus. Zoals in het Oude Testament 
God via een duif aan Noach een nieuwe tijd aankondigde, zo maakt God met het beeld van een duif 
opnieuw duidelijk dat een nieuwe tijd is aangebroken: '...en zie, de hemelen werden voor Hem 
geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen,' (3:16). Jezus’ 
opdracht als Messias was gegrond op Zijn unieke relatie met de Vader en zijn toewijding aan Gods 
plan voor deze wereld. 
 

Naar onszelf leren kijken vanuit Gods ogen 
Wat leren we van Jezus wanneer we nadenken over de inhoud van de eerste drie hoofdstukken uit 
het Mattheüsevangelie? 
Jezus laat ons zien dat vervuld leven verband houdt met het zicht op wie we zijn - vanuit God gezien 
– en op Zijn bedoeling voor ons leven. 
Dat weten was voor Jezus ook werkelijkheid in Zijn dagelijkse leven. In een onveilige en vijandige 
wereld vond Hij Zijn houvast in de positie die Hij vanuit Gods gezichtspunt had.  
Jezus wist dat Hij een moeilijke toekomst tegemoet ging, maar Hij wist ook wie Hij was: de Zoon van 
God, verwekt door de Heilige Geest. Hoewel Hij als mens onder ons kwam wonen, werd Jezus’ 
identiteit en bestemming bepaald door Zijn zoonschap, Zijn verbondenheid met Zijn hemelse Vader. 
Hij was uit Hem voortgekomen. Die identiteit mocht Zijn leven bepalen en vormen! 
 
De evangelist Lukas verwijst hierbij naar Gabriëls gesprek met Maria: '...De Heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u 
geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden,' (1:35). 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Probeer met eigen woorden kort samen te vatten wat je leerde uit de eerste drie hoofdstukken 

van het Mattheüsevangelie. 
 

2. Jezus kende en vertrouwde Zijn Vader, ongeacht de consequenties daarvan voor Zijn leven. 
Waarom vinden wij het vaak moeilijk om God te vertrouwen? 

 

3. Jezus wist wie Hij was en waarom Hij leefde. Wat bepaalt vaak onze identiteit en bestemming? 
Hoe ervaar je dit in jouw leven en denken? 
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Leven uit Gods kracht 
Jezus werd verwekt door Gods Geest en wilde Zijn opdracht aanvaarden vanuit de kracht van Gods 
Geest. Hoewel Hij als Zoon van God niet gedoopt hoefde te worden, wilde Hij als mens wél gedoopt 
worden en duidelijk maken dat Hij als mens vanuit Gods roeping wilde bezig zijn... 
Jezus getuigde meermalen: zonder Mijn Vader kan Ik niets doen. 
Ook God de Vader maakte Zijn verbondenheid met Jezus kenbaar. Hij bevestigde Jezus’ doop door te 
zeggen: '...Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!' (Mattheüs 3:17). 
 
Jezus had innerlijke zekerheid en zicht op Zijn bestemming. Hij wist waar Hij vandaan kwam, waarom 
Hij leefde en wat Zijn toekomst was. Daarom kon Hij Zijn opdracht aanvaarden, ook wanneer dit 
lijden inhield. Hij kende Zijn Vader. Hij vertrouwde Hem. Hij voelde Zich in die onderlinge liefde en 
verbondenheid bevestigd. Ook door Gods handelen bij de doop van Jezus. Hij wist dat Hij niet alleen 
voor Zijn opdracht stond. Hij voelde Zich één met Zijn hemelse Vader. 
 

Jezus was mens, óók in de aanvechting 
In het begin van zijn evangelie, bepaalde Mattheüs ons er al bij dat Jezus deelde in ‘de lijn der 
geslachten’. Hij aanvaardde het mens-zijn vanaf het begin van Zijn leven: Hij werd als baby geboren 
in een vijandige, rumoerige wereld, te midden van armoede en onzekerheid. Hij onderwierp Zich als 
de Eeuwige aan een tijdelijk bestaan. Aan de beperkingen van een menselijk lichaam. Hij kwam als 
hulpeloos kind, afhankelijk van aardse ouders. Hij was bereid het mens-zijn met alle gevolgen ervan 
te aanvaarden. Ook in de acceptatie van verdriet, eenzaamheid en aanvechting. Hij was bereid om de 
tegenstander van Zijn Vader te ontmoeten: satan die de mens in de greep van het kwade wilde 
houden en wilde voorkomen dat die mens de weg naar God zou terugvinden. Satan die vanaf het 
begin van de schepping geprobeerd heeft het werk van God kapot te maken en mensen van hun 
Schepper te vervreemden. Satan die de eerste man en vrouw, Adam en Eva, liet twijfelen aan Gods 
liefde en bedoelingen, waardoor zij een prooi werden voor zijn verleiding en God ontrouw werden. 
Wanneer satan erin zou slagen ook Jezus te verleiden, door Hem te laten twijfelen aan Gods hart en 
bedoelingen, door Hem Zijn eigen weg te laten kiezen, los van God, zou dat Zijn positie en opdracht 
als Redder en Middelaar verwoest hebben. Dan zou Hij de toets van een heilig en rechtvaardig God 
niet kunnen doorstaan. Dan zou Hij gefaald hebben. 
Jezus wist dat Hij met vijandschap geconfronteerd zou worden, maar Hij wist ook dat God Hem hierin 
de overwinning wilde geven. Sprak God daar immers niet over, direct na de zondeval (Genesis 3)? 
Herstel en herschepping was toch immers Gods belofte en verlangen? 'En Ik zal vijandschap 
teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop 
vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen,'  (Genesis 3:15). 
Satan had al veel kwaad aangericht en zou nog onnoemelijk veel kwaad aanrichten, maar Jezus zou 
hem uiteindelijk overwinnen. Het zaad van de vrouw, de beloofde Verlosser geboren uit de maagd 
Maria, zou sterker zijn en overwinnen. 
 
Van die spanning tussen Gods plan en satans ondermijnende activiteiten maakt Mattheüs ons 
deelgenoot door in het vierde hoofdstuk te vertellen dat Jezus - voordat Hij met de verkondiging van 
het Evangelie begint - in de woestijn wordt verzocht. Hij wordt direct na Zijn doop op de proef 
gesteld. Daarbij wordt niet alleen Zijn identiteit als Zoon van God aangevallen, maar ook Zijn trouw 
aan Gods opdracht voor Zijn leven. Satan valt Jezus’ positie en waarde als Zoon van God aan.  
In vers 1 lezen we allereerst dat Jezus door de Geest naar de woestijn geleid werd om verzocht te 
worden. Jezus wist dat Hij beproefd zou worden, maar Hij wist ook dat God Hem in dit alles nabij zou 
zijn. Hij moest door deze beproeving heen, maar was tegelijkertijd verzekerd van de nabijheid van 
Gods Geest. 
 
Extra zwaar zullen de woorden: '...Als U Gods Zoon bent...,' gevallen zijn (Mattheüs 4:3,6). Op het 
moment dat Jezus Zich lichamelijk en emotioneel zwak voelde - deed satan een beroep op menselijke 
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gevoelens en verlangens zoals zelfbevestiging, zelfverdediging en onafhankelijkheid. Door te zeggen: 
‘Als je Gods Zoon bent...’ daagde satan Jezus uit Zichzelf te bewijzen, door iets te doen waardoor Hij 
liet zien dat Hij inderdaad de beloofde Verlosser was. 
Zou zo’n handeling (in dit geval: door stenen in brood te veranderen) niet gerechtvaardigd zijn? 
Jezus wist dat Hij op deze manier niet van zijn God-zijn gebruik mocht maken. Dat zelfbevestiging 
niet mocht leiden tot onafhankelijk optreden van Zijn Vader. Jezus wilde Zijn macht als Zoon van God 
niet los van Zijn gehoorzaamheid aan God de Vader gebruiken. 
 
Satan daagde Jezus in die eerste verzoeking uit en wilde Hem verleiden Zijn mens-zijn vaarwel te 
zeggen en als Zoon van God op te treden. Jezus daarentegen wist dat Gods tijd daarvoor nog niet was 
aangebroken. Zijn eerste daad als Zoon van God was pas ná die verzoeking en in overeenstemming 
met Gods tijdschema en plan. Daarom kon God Hem toen ook zegenen en mensen tot geloof in Hem 
brengen. In Johannes 2:11 lezen we over dat eerste wonder tijdens een bruiloft in Kana, waarbij 
water wijn wordt: 'Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft 
Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.' 
 
Er was in Jezus’ tijd veel sociale onrust en nood. Jezus had  door van stenen brood te maken  een 
maatschappelijk redder kunnen worden, waardoor er geen armoe meer zou zijn of ongelijke 
verdeling van de rijkdom. Jezus wist echter wat de grootste nood van de mensheid was: gebrek aan 
geestelijk brood waarmee mensen geestelijk konden worden gevoed. 
 
Later bewees Jezus op Gods tijd dat Hij machtig is voedsel te vermenigvuldigen: In het zesde 
hoofdstuk van het evangelie van Johannes vinden wij het verslag van het voeden van minstens 5.000 
mensen. Jezus maakte toen van twee vissen en vijf broodjes een massa voedsel, maar zegt 
onmiddellijk daaropvolgend dat het vooral om Hemzelf gaat. Hij zegt dat Hij het levende brood is. 
Als we ons met Hem willen laten voeden, - met andere woorden: ons leven door Hem laten bepalen 
en willen leven vanuit Zijn genade -, zullen we eeuwig leven ontvangen en nooit meer hongeren. 
Jezus’ opdracht was om eeuwig leven te geven, een opdracht die verder reikte dan een tijdelijke 
sociale oplossing. Daarom aanvaardde Jezus het lijden van Zijn mens-zijn om ons te kunnen redden 
van de oorsprong van alle kwaad (ook die van sociale ongerechtigheid!): de zonde in het hart van 
ieder mens. 
 
In de tweede en derde verzoeking probeerde satan het opnieuw. Hij trachtte Jezus over te halen om 
via een spectaculair wonder de godsdienstige leiders en het volk tot erkenning van Hem te brengen. 
Ook probeerde satan Jezus te verzoeken om op een eenvoudiger, gemakkelijker en sneller manier de 
heerschappij over de wereld te krijgen. Satan bood Jezus volledige politieke macht aan als Jezus Zich 
aan hem wilde onderwerpen en hem zou aanbidden. 
Maar Jezus wist dat het Gods plan was dat Hij de totaaloverwinning over alle kwaad, over satan en 
zijn helpers zou behalen (Hebreeën 2:14 en Mattheüs 25:41). 
Een politieke oplossing was niet afdoende. De mensen moesten eerst innerlijk worden bevrijd van de 
macht van de zonde. Dán zou er pas echte vrede komen. Daarom moest Jezus de moeilijke weg gaan: 
de weg van het lijden, de vernedering en de dood. Jezus blijft God en Zijn opdracht trouw en zegt 
tegen satan: '...want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen,' 
(Mattheüs 4:10). 
 
Jezus blijft standhouden! Opnieuw bevestigt Zijn Vader Hem. In vers 11 staat: 'Toen liet de duivel 
Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.’ Waar satan Jezus tijdens de tweede verzoeking 
probeerde te verleiden om op een verkeerde manier de hulp van engelen in te roepen, stuurde God 
uit liefde en zorg Zijn engelen!  
 
God voorziet in Jezus’ emotionele en lichamelijke behoeften! Jezus wordt bemoedigd en bevestigd 
zodat Hij van daaruit Zijn werk kan beginnen. 
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De evangelist Lukas schrijft hierover: 'En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar 
Galilea...,' (Lukas 4:14). 
 

Ons leven kent ook woestijnperiodes 
Waar de eerste Adam, beschreven in Genesis 2 en 3, door ongehoorzaamheid het paradijs verloor en 
(letterlijk en figuurlijk) de woestijn in moest, wil Jezus als ‘laatste Adam’ ons door de woestijn heen 
leiden en brengen naar het beloofde paradijs, naar het nieuwe leven dat in Hem begon. 
Daarom aanvaardde Jezus de woestijnperiode in Zijn leven en stelde Hij tegenover het wantrouwen 
en de ongehoorzaamheid van de eerste Adam, - de eerste mens -, Zijn onvoorwaardelijke 
vertrouwen in God en gehoorzaamheid aan Zijn wil. 
Jezus wil ons door onze woestijnervaringen heen leiden. Door perioden van strijd, moeite en verdriet 
waarbij we het zicht op Gods nabijheid en beloften niet kwijtraken. Jezus bleef staande en bleef 
Zichzelf door de kracht van de Heilige Geest. Die Geest ontving Hij immers bij Zijn doop in de Jordaan 
van Zijn Vader. Alleen daardoor kon Hij gericht blijven op Zijn opdracht.  
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe kunnen we beter voorbereid zijn op onze ‘woestijnperiodes’?  

En wat leren we hierin van Jezus’ voorbeeld? 
 

2. In Johannes 18 lezen we over een gesprek tussen Pilatus en Jezus. Het betreft opnieuw een 
zware periode in het leven van Jezus: Zijn naderende dood. Toch kan ook dán Jezus staande 
blijven omdat Hij weet wat het doel van Zijn leven is: '...Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben 
Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft 
aan Mijn stem gehoor,' (18:37). Jezus bracht een boodschap van waarheid, dé waarheid. 
Wanneer we de waarheid willen vinden, moeten we naar Hem leren luisteren, dán volgt er 
herkenning. ‘Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.’  
Hoe ervaren wij deze herkenning, deze ontdekking? 
 

3. In Johannes 10:3-5 spreekt Jezus over Zichzelf als de goede Herder die elk van de schapen een 
naam heeft gegeven en ze met hun naam roept. Ook zegt Hij dat de schapen de stem van de 
herder verstaan.  
Probeer de betekenis hiervan in eigen woorden weer te geven. 

 

Conclusie: 
Jezus kon standhouden doordat Hij de stem van Zijn Vader kende en gehoorzaamde. Wij mogen - ook 
in woestijnperiodes - standhouden door te luisteren naar Jezus’ stem, waarbij we ons als een schaap 
door Hem willen laten leiden en weiden. 
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Hoofdstuk 3 

Jezus: één in overtuiging en daden  
   

Lezen: Mattheüs 4:12 t/m 5:16  
In Mattheüs 4:17 lezen we dat Jezus de mensen  als bevestiging van de boodschap van Johannes de 
Doper oproept tot bekering. 'Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.' 
Een bekering die uiteindelijk ook moet leiden tot navolging. Tot een leven vanuit Jezus’ gezindheid en 
boodschap. 
In hoofdstuk 4:19 lezen we: 'Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.' Het ‘komt achter 
Mij’ geeft aan dat het een boodschap van de Koning Zelf is. Het is een oproep tot consequente 
navolging. 
 
De in de Tweede Wereldoorlog in een Duitse gevangenis omgekomen theoloog Dietrich Bonhoeffer 
omschreef die consequente navolging in zijn boek ‘Navolging’ door te spreken over ‘kostbare 
genade’ (het tegenovergestelde van ‘goedkope genade’, van genade zonder navolging). 
Hij schreef: ‘Goedkope genade is genade die wij voor onszelf hebben. Goedkope genade is prediking 
van de vergeving zonder verootmoediging...’  
Kostbare genade is ‘de roepstem van Jezus Christus, waarop de discipel zijn netten verlaat en navolgt 
(...) kostbaar is zij, omdat zij oproept tot de navolging...’ 
Jezus mocht mensen tot bekering en navolging oproepen omdat Hijzelf één wilde zijn met Zijn Vader 
en Zich identificeerde met Zijn wezen en wil. Jezus was trouw in de navolging, ook al wist Hij dat de 
Vader van Hem het moeilijkste vroeg: Zijn leven.  
Bonhoeffer belicht dit aspect ook wanneer hij spreekt over kostbare genade: ‘Kostbaar is de genade 
bovenal, omdat ze God veel gekost heeft, omdat ze God het leven van Zijn Zoon gekost heeft – ‘gij 
zijt duur gekocht’ - en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur was. Genade is zij 
vóór alles daarom, dat God Zijn Zoon niet te kostbaar achtte voor ons leven, maar Hem overgaf voor 
ons. Kostbare genade is de menswording van God.’ 
 
De Bijbel spreekt regelmatig over die strijd van Jezus: de navolging die tot de dood leidde maar die 
ook de sleutel voor herstel en overwinning was. Juist omdat Jezus bereid was Zichzelf als een lam te 
geven (Johannes 1:29 spreekt over Jezus wanneer hij zegt: 'Zie het Lam van God, Dat de zonde van de 
wereld wegneemt!' werd Hij verhoogd.) 
Hij alleen is waardig bevonden het koningschap te ontvangen.  
 
In Openbaring 5 lezen we:  
'...U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt 
ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie,’ (5:9).  
En in 5:12: 'En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te 
ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.' 
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Jezus kwam als Koning, maar was als Koning ook bereid om de onderste weg te gaan. Juist daarom 
kon God Zijn Koninkrijk bevestigen. Jezus heeft recht van spreken en mag ons daarom de regels van 
het Koninkrijk van God voorhouden. Hij leefde er Zelf naar. De Bergrede is hiervan een voorbeeld, 
want de inhoud daarvan werd in Jezus’ leven weerspiegeld. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Probeer eens enkele voorbeelden van ‘goedkope genade’ te noemen.  

 
2. ‘Kostbare genade’ betekent dat het God alles gekost heeft.  

Wat houdt dit voor ons in? 
 

3. Wat houdt het dagelijks navolgen van Jezus voor ons concreet in? 
 

De Bergrede 
De Bergrede was een toespraak vol levenslessen. Het was een boodschap die Jezus in de eigen 
manier van leven illustreerde! Hij wist waar Hij over sprak en aanvaardde de consequenties voor 
eigen leven en werk. 
Volgens E. Stanley Jones (1884-1973), vooral bekend door zijn zendingswerk in India, is het begrip 
‘rede’ daarom te beperkt. Hij noemt de Bergrede in zijn in 1935 in het Nederlands verschenen boek 
‘Christus op de berg’ liever een portret: het portret van Jezus Zelf en van Zijn hemelse Vader en van 
de mens zoals God die vanaf de schepping bedoeld heeft.  
Stanley Jones schrijft dat als Jezus: ‘de lijnen trekt van het beeld van de Vader en van de mens zoals 
hij zijn moet, we ontdekken dat Hij Zijn penseel doopt in de diepten van eigen leven en eigen 
levenservaring.’ 
 
Hij vervolgt met te zeggen: ‘dat we daardoor zicht krijgen op Jezus Zelf, die de beeltenis draagt van 
God én van de mens zoals God deze vanaf de schepping bedoeld heeft.’ Hij zegt dan ook dat we ten 
aanzien van de Bergrede: ‘niet te doen hebben met de regels van een wetboek, maar met de trekken 
van een karakter.’ 
 
God gaf Zijn bedoeling met de mens niet op. Ook niet na de zondeval. Dwars door de oorzaak en 
gevolgen van de rebellie van de mens heen, schets de Bijbel hoe de mens vanuit een herstelde relatie 
met God weer kan worden teruggezet op de oorspronkelijke weg en als beelddrager van God, Hem 
mag gaan weerspiegelen door het vernieuwende werk van Jezus Christus. 
 
Jezus vertegenwoordigde God de Vader en onderwierp Zich vrijwillig aan de beperkingen van een 
menselijk lichaam en bestaan. Hij hield niet zomaar een toespraak vol levenswijsheden maar 
demonstreerde in eigen leven de betekenis van deze woorden. Hij was de belichaming van de 
Bergrede omdat Hij trouw was aan God en Zich met de bedoeling ervan vereenzelvigen wilde. Hij 
spiegelde Zich aan Gods hart en bedoelingen waardoor Hij kon zeggen dat ‘Hij en de Vader één zijn.’  
 
Denkend aan het verlangen, spreken en handelen van God dat met elkaar verweven is, zegt Stanley 
Jones: ‘Zoals de gedachte en het woord één zijn, zo zijn Jezus en de Vader één.’ Jezus kwam als het 
‘levende woord’ onder ons wonen om ons weer zicht te geven op Gods oorspronkelijke gedachte en 
bedoelingen. Stanley Jones trok hieruit een persoonlijke consequentie door zijn persoonlijk 
geloofsgetuigenis: ‘Als het Hart dat staat achter het heelal, gelijk is aan het tedere hart dat brak aan 
het kruis, dan geef ik het zonder enig voorbehoud mijn hart.’ 
God werd via Zijn Zoon bereikbaar! 
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Een boodschap die onze aandacht vraagt 
Ook dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981), medicus en predikant in Engeland, is onder de indruk van 
de Bergrede geweest en legde in bijna zestig hoofdstukken (oorspronkelijk waren het 60 preken) 
deze rede uit. Hij belicht in zijn boek ‘De Bergrede’ hoe we met deze boodschap moeten omgaan. 
De Bergrede wil niet een zogenaamd ‘sociaal evangelie’ belichten waarbij het vooral om een sociaal 
georiënteerde instelling gaat, maar wil richtlijnen geven hoe vanuit een herstelde relatie met God 
veranderingen mogelijk zijn. Ook in onderlinge en maatschappelijke verhoudingen. 
De Bergrede wil ons zicht geven op het ‘nieuwe gebod’, op het nieuwe leven dat door Christus 
mogelijk is geworden. 
 
Martyn Lloyd-Jones schrijft: ‘Het voornaamste doel van deze Bergrede is het verklaren van het 
Koninkrijk als iets dat in essentie geestelijk is. Het Koninkrijk is voornamelijk iets ‘binnen ulieden’. Het 
is datgene wat het hart en de geest en de zienswijze beheerst en regeert. Het is allesbehalve iets dat 
tot grote militaire macht leidt, het betekent ‘arm van geest’ zijn. Met andere woorden, de Bergrede 
vertelt ons niet ‘Leef zo en u zult christen worden’; integendeel, ons wordt gezegd ‘Leef zo omdat u 
christen bent.’ Zo behoren christenen te leven. Dit is de wijze waarop de christen bestemd is te 
leven.’  
 

Samengevat: 
1. Christus wil met zijn Geest ons in staat stellen om vanuit de Bergrede te leven. Om die reden 

stierf Hij, om: ‘voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.’  
 

2. De Bergrede wijst op de noodzaak van bekering en inwoning van de Heilige Geest. Door de 
Bergrede zijn we ons bewust van de absolute noodzaak om in verbondenheid met God te leven, 
om vanuit Zijn genade te leven, om open te staan voor Zijn werk in en door ons.  

 

3. Door de Bergrede te gaan ‘beoefenen’ in de praktijk van ons dagelijks leven, zullen we de 
zegenende uitwerking ervan gaan ervaren. Het zal levens van anderen gaan aanraken. Martyn 
Lloyd-Jones schrijft hierover: ‘We beweren te geloven dat de Zoon van God in deze wereld 
gekomen is en dat Hij Zijn eigen Heilige Geest in ons heeft gebracht, Zijn eigen absolute macht 
die in de mens zal wonen en hem een leven zal laten leiden dat zijn eigen leven als voorbeeld 
heeft.’ Daarom is bestudering van de Bergrede zo noodzakelijk, willen we dat God ons leven kan 
gebruiken in een geschonden wereld in nood. 

 

Een boodschap met slechts één doel voor ogen 
'Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is,' (Mattheüs 5:48). 
Waarom deze opdracht? Omdat God ons vanaf het begin van de schepping bedoeld heeft om als 
beelddrager van Hem te leven. Om die reden wil Christus ons bevrijden van de zonde en ons 
opnieuw op die weg van God zetten. Ons dankzij Hem en in Hem ‘vervolmaken’. 
 
In de opzet van de Bergrede komen dan ook verschillende barrières ter sprake zoals: 

 een uiterlijke godsdienstbeleving (Mattheüs 6:1-8 en 16-18); 
 

 verkeerde prioriteiten (6:19-20); 
 

 een onzuivere instelling (6:22-24); 
 

 gebrek aan vertrouwen (6:25-34); 
 

 een verkeerde houding ten opzichte van anderen (6:14-15 en 7:1-6). 
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In het algemeen kunnen we zeggen: een verdeelde persoonlijkheid (hoofdstuk 6 en 7:1-6). De 
boodschap van Christus is er op gericht dat we als persoon helen, dat ons innerlijk verdeelde hart (zie 
bijv. 6:24) onder de heerschappij van Zijn Geest gebracht wordt (7:7-11 en Lukas 11:9-13). Jezus 
maakt duidelijk dat geestelijke heroriëntatie en groei (zie o.a. 7:7-11), zal bewerken dat ons hele 
mens-zijn erdoor wordt beïnvloed. Het betekent concreet dat Jezus ons onder andere een 
gerichtheid op anderen leert (7:12), dat ons leven gaat vruchtdragen (7:15-23) en dat we groeien in 
stabiliteit (7:24-27).  
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In de laatste paragraaf lezen we over barrières die de vrucht van een dagelijkse navolging van 

Jezus in de weg kunnen staan. Aan het eind daarvan wordt verwezen naar Jezus’ uitspraak: 
'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een 
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft...,' (7:24). Gehoorzaamheid is dus van het 
allergrootste belang. 
Wat leren we van Jezus’ gehoorzaamheid?  
Wat motiveerde Hem bijvoorbeeld?  
En... in hoeverre houdt gehoorzaamheid verband met vertrouwen in God? 
 

2. Ds. L.M. Vreugdenhil spreekt in zijn boek: ‘Ontmoetingen met Jezus’ over de onderlinge 
verhouding geloof en gehoorzaamheid, genade en navolging: ‘Ze zijn elkaars keerzijde. Ze 
verhouden zich als hol en bol. Je kunt alleen maar geloven als je gehoorzaamt. En je kunt alleen 
maar gehoorzamen als je gelooft. Gehoorzaamheid zonder geloof is werkheiligheid, geloof 
zonder gehoorzaamheid is vroom zelfbedrog.’  
Wat is jouw reactie op het bovenstaande citaat? 
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Hoofdstuk 4-I 

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen 
(Mattheüs 5:3)  
 
Wanneer we bij God en Zijn koninkrijk willen horen, wanneer we het geluk willen vinden dat Hij 
aanbiedt, is er volgens Jezus maar één weg: arm van geest worden en blijven. 
Het betekent de erkenning dat we als mens totaal te kort schieten, schuldig staan, innerlijk arm zijn 
en niet in staat zijn in de juiste verhouding te staan tot God en onze medemens. Dat we in onszelf 
ongelukkig zijn en ons van innerlijke onrust, angst en leegheid bewust zijn. 
Het betekent ook dat we zicht krijgen op onze hang naar hoogmoed, onafhankelijkheid, 
eigengerechtigheid en eigenzinnigheid. Een hang naar koppige zelfhandhaving en zelfbevestiging, die 
vaak ten koste gaat van de ander. Dat we ons bewust worden van onze hypocrisie, onze vaak 
gecamoufleerde schijnheiligheid en huichelarij. 
 
Arm van geest zijn: je bewust zijn van eigen tekort en armoede tot in de kern van je bestaan. Juist 
dán komt Gods Koninkrijk in het zicht. Gods hart en rijk gaan open wanneer mensen op dat punt 
aankomen en met lege handen willen ontvangen wat Hij hun wil aanbieden: vergeving, een nieuwe 
bezieling en richting voor hun leven, een andere kijk op hun persoonlijke waarde en betekenis en die 
van andere mensen. 
Al in het Oude Testament komen we deze boodschap tegen. We noemen drie oudtestamentische 
voorbeelden.  
In Jesaja 57:15 lezen we: 'Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens 
Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van 
geest, om levend te maken de geest van de nederigen,en om levend te maken het hart van de 
verbrijzelden.’ 
In Jesaja 55:1-2 maakt God ons beeldend duidelijk dat Hij ons veel wil geven: 'O, alle dorstigen, kom 
tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, 
wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen 
kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.’ 
 
En in Micha 6:8 lezen we opnieuw wat God van ons vraagt: 'Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat 
goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben 
en ootmoedig te wandelen met uw God.' 
  
In alle nederigheid met God wandelen, met Hem leven. Dát is het verlangen van God. Dan kan Hij ons 
als Zijn medewerkers inschakelen en ons laten delen in het geluk van een dagelijkse vertrouwelijke 
omgang met Hem. Een relatie waarbij we van Hem ontvangen willen. Alleen dan kunnen we gevende 
mensen worden. 
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Volgens Stanley Jones betekent het woordje ‘arm’ (in het Grieks: anav) dat Mattheüs gebruikt: 
afstand doen in de geest. Vrijwillig arm willen worden, door je zelfhandhaving in te leveren en open 
te staan voor het leven dat God je wil geven. Een leven in verbondenheid met Hem. Arm van geest 
zijn betekent in die zin: op God zien, zoals de tollenaar waarover Lukas schrijft in hoofdstuk 18 van 
zijn evangelie: ‘En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij 
rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar de tempel 
om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit 
bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, 
overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik 
bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel 
opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man 
ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf 
verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.’ 
 
Jezus had het recht deze gelijkenis uit te spreken en ‘het arm van geest zijn’ toe te lichten, omdat 
Hijzelf bereid was die weg te gaan. Hij was bereid als Zoon van God mens te worden en Zich te 
vernederen. Om dienstbaar te worden, ook in het geven van Zijn leven. De tollenaar (belastinginner) 
Zacheüs die Gods vergeving en liefde in zijn leven had toegelaten en met Jezus een nieuwe weg was 
ingeslagen, kreeg van Jezus deze woorden mee: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken wat verloren is,' (Lukas 19:10).  
Mattheüs, die in zijn ‘oude’ leven ook tollenaar was geweest, zegt in hoofdstuk 20:28 '...zoals ook de 
Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot 
een losprijs voor velen.' 
Jezus was bereid de schuld van de mensheid op zich te nemen en als volkomen mens een brug te 
slaan tussen een heilig God en een zondige, afgeweken mensheid. Hij betaalde de prijs voor de 
schuld en kan daarom zeggen: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven,’ (Mattheüs 11:28). 
 

Wat te doen met wantrouwen? 
Wat moet je doen als God voor je gevoel nog ver weg is, wanneer je over Zijn bestaan en liefde 
twijfelt, wanneer je leeft met wantrouwen en ontgoocheling? 
Ook dan vraagt Jezus de bereidheid om arm van geest te zijn. Het betekent dat we bij God mogen 
komen met gevoelens van twijfel, opstandigheid en wanhoop. 

 ‘God, als U bestaat, hoe moet het dan verder met mij?’ 

 ‘God, als U zegt dat U liefde bent, maak het mij dan duidelijk, want het staat haaks op mijn 
gevoel.’ 

 ‘God, als U Iemand bent, een Persoon die om mij geeft, laat het mij dan ontdekken.’ 
 
Het komt neer op de vraag of we de dingen over God willen ontdekken, of we Hem willen leren 
kennen.  
Jezus zegt in de Bergrede: '...zoek eerst het Koninkrijk van God...,' (Mattheüs 6:33) '...zoek, en u zult 
vinden...,' (Mattheüs 7:7) 
Geloven we dat en gaan we op zoek, bijvoorbeeld door de evangeliën te lezen? 
En geloven we - hoewel we nu nog niet zien en horen - dat Hij ons ziende en horende kan maken? In 
Jakobus 4:8 staat een belofte: ‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’ 
 
In Psalm 107 wordt ook het zoeken en het ‘arm van geest’- zijn belicht: 
'Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door de wildernis, een stad om te wonen 
vonden zij niet. Zij waren hongerig, ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken. 
Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. 
Hij leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen,’ (4-7). 
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'Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer. 
Want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God en hadden de raad van de 
Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde Hij hun hart door moeite, zij struikelden en er was geen 
helper. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. 
Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden,' (10-14).  
 
'Er waren dwazen die om hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. 
Hun ziel had een afschuw van al het voedsel, zij waren tot aan de poorten van de dood gekomen. 
Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, verloste Hij hen uit hun angsten. 
Hij zond Zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen,' (17-20). 
'Er zijn er die met schepen op zee varen en handeldrijven op de grote wateren. Zíj zien de werken van 
de HEERE en Zijn wonderen in de diepte. Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken, die 
haar golven hoog opheft. Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren; hun ziel 
smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man, al hun wijsheid wordt 
verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun angsten,' 
(23-28). 
 
Te midden van allerlei psychische en geestelijke nood, wil God heil brengen, hoop geven en uitzicht. 
Deze Psalm geeft daarvan meerdere voorbeelden en eindigt met de zin: ‘Wie is wijs? Laat hij op deze 
dingen letten, en de goedertierenheid van de HEERE aandachtig opnemen.’ 
Acht slaan op God betekent dan ook: in onze armoede niet voorbij gaan aan Gods rijkdom. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe ervaar je het ‘arm van geest’-zijn en wat betekent het concreet in je leven?  

Met andere woorden: wat houdt het voor je in om nederig met God te leven? 
 

2. Durf jij je vragen over God en het Evangelie uit te spreken zoals de kamerling in Handelingen 8 
dit deed? Zie de verzen 30-37. 
 

3. In Psalm 107 komt regelmatig de zin voor: ‘Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE 
riepen.’  
Wat remt je soms om tot de Here te roepen? 
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Hoofdstuk 4-II 

Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden 
(Mattheüs 5:4)  
 
Treuren... een gevoel dat we het liefst voorkomen. Als mens willen we pijn en verdriet uit de weg 
gaan door het te ontkennen, weg te duwen of te camoufleren. Toch hebben we dagelijks met de 
werkelijkheid van een geschonden wereld te maken. Met geschondenheid in ons eigen leven, in onze 
schuld ten opzichte van God, in onze relaties, in onze omgeving en in de wereld. Geschondenheid die 
het verleden (denk aan allerlei klein- en grootschalige traumatische ervaringen), het heden (denk aan 
de strijd en verdriet om zaken die nu aan de orde zijn) en de toekomst (dreiging ten aanzien van 
werkgelegenheid, gezondheid, relaties, wereldvrede) kenmerkt. 
Treuren is: verdriet over de gesteldheid van de mensheid en zijn leefklimaat. Over het onrecht dat 
plaatsvindt ten opzichte van onze Schepper en onze medemens. Treuren is ook verdriet om het leed 
dat mensen elkaar aandoen door onbegrip, vernedering, leugen, onrecht en onverschilligheid. En 
vooral ook: verdriet om eigen zondigheid: onze tekortkomingen, nare eigenschappen, 
ongevoeligheden, hoogmoed, egoïsme en kwaadsprekerij. We ondergaan lijden maar laten anderen 
ook lijden. Met andere woorden: we kennen in ons eigen leven verdriet, maar veroorzaken bewust of 
onbewust ook verdriet bij anderen. Wij kunnen ons bijvoorbeeld tekortgedaan voelen, maar gaan 
tegelijkertijd voorbij aan de gevoelens, verwachtingen en behoeften van onze medemens. 
 
Wanneer we niet oprecht willen treuren om onze gebrokenheid, zullen we vluchten in de aanklacht 
ten opzichte van God en onze medemens. Dan trekken we ons terug in een grauwe sluier van 
onverschilligheid of in cynisme en bitterheid. Het maakt ons tot geïsoleerde, harde mensen, tot 
mensen die de werkelijkheid van eigen nood niet onder ogen willen zien, maar zich vol kritiek 
verschuilen achter anderen, omstandigheden of foute systemen. Er is inderdaad veel fout gegaan, 
maar wanneer we willen treuren in de gezindheid van Christus, dan willen we ons vereenzelvigen 
met moeilijke vragen en nood, en zoeken naar mogelijke antwoorden. Echt treuren leidt tot de 
erkenning van de realiteit van de werkelijkheid en een verlangen daarin wat te betekenen voor de 
ander. Een markante uitspraak van Stanley Jones hierbij is: ‘Zij die doelbewust zorgen en pijn op zich 
nemen ter wille van anderen, vinden geluk; zij worden vertroost. De meest gelukkige mensen ter 
wereld zijn zij die gekozen hebben zich te bekommeren om anderen tot het pijn doet. De meest 
ellendige mensen ter wereld zijn zij, die hun middelpunt hebben in zichzelf, doelbewust de zorgen 
van anderen schuwen terwille van hun eigen geluk. Ze komen bedrogen uit. Ze redden hun eigen 
leven en verliezen het. Het engelse woord voor troost is ‘comfort’ en bestaat uit twee delen: ‘con’, 
wat betekent ‘met’, en ‘fortis’: ‘kracht’; letterlijk: ‘sterk gemaakt door bijzijn’.’ Stanley Jones bepleit 
dat we net als Christus de onderste weg willen gaan om van daaruit mensen te kunnen helpen zicht 
te krijgen op de waarde en betekenis die zij voor God hebben en daarom ook voor ons moeten, 
hebben. 
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Jezus deelde in de nood van anderen.  
Hij huilde bijvoorbeeld om de dood van Lazarus  (Johannes 11:33-35) en het ongeloof van velen 
(Lukas 19:41-42). Hij leed onder de hypocrisie en verblinding van de schriftgeleerden en de 
onderwaardering van de vrouw en het kind. Jezus treurde om de verlorenheid van de mens. Niet in 
passieve zin maar in actieve betrokkenheid. Hij zocht hun heil. 
Het besef dat God die instelling van ons verwacht kan ons laten treuren, want ervaren we als mens 
juist niet moeite met de emotionele en lichamelijke handicaps die we om ons heen zien? En met het 
onbehagen, de verharding en onverschilligheid die we in ons eigen hart aantreffen wanneer we 
denken aan dat wat zwak, ziek en verworden is in levens en structuren? 
Jezus geeft bij deze zaligspreking ook een belofte: Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
De belofte slaat op Jezus van wie gezegd wordt dat Hij onze smarten heeft gedragen (Jesaja 53:4). Hij 
onderging het leed dat uit de ongehoorzaamheid en rebellie van de mens voortkwam.  
In Jesaja 53:6-7 lezen we: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Toen betaling 
geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting 
geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.’ 
 
Jezus onderging vrijwillig het verdriet tot de uiterste consequentie. Hij was bereid de zonde en de 
schuld van de mens op Zich te nemen. Door Zijn sterven en opstanding maakte Hij het mogelijk dat 
verzoening en vergeving mogelijk werd. Ook al wist Hij dat niet iedereen die verzoening zou willen 
aanvaarden. Toch was Jezus bereid het in principe mogelijk te maken. De evangelist Johannes zegt 
het als volgt: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft,’ (Johannes 3:16). 
Het vooruitzicht van redding en herstel hield Jezus staande. In Hebreeën 12:2-3 lezen we dat Jezus  
'... om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht 
en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n 
tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw 
zielen.' 
 
Wanneer we verlangen naar vertroosting dan is Jezus de weg. Hij is degene waarover Jesaja sprak: 
‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap 
te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, 
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de 
gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE,’ (61:1-2)  
 
Om ‘treurenden te troosten’ (2) om te ‘herbouwen’ en te ‘vernieuwen’ (4). 
Toen Jezus dit gedeelte in de synagoge in Nazareth las, zei Hij: 'Heden is deze Schrift in uw oren in 
vervulling gegaan,' (Lukas 4:21). In Jezus is vertroosting mogelijk geworden. Voor onszelf en voor 
anderen waarbij Hij ons wil inschakelen. Jezus wil ons leren om met bewogenheid naar de nood in de 
wereld te kijken. Nood die inspireert tot actie. Jezus wil dat we als ‘arme van geest’ leren leven uit 
Zijn rijkdom en vertroosting. Wanneer wij de pijn om het verdriet om het onvolkomene in onszelf en 
het onvolkomene rondom ons met Hem leren verwerken en oog krijgen voor de troost die Hij wil 
geven, dan worden we ontvangende en gevende mensen. 
Paulus vat dit in 2 Korinthe 1:3-4 samen: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze 
verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting 
waarmee wij zelf door God getroost worden.’ 
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Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Treuren om de eigen nood betekent de erkenning van eigen beperkingen en fouten.  

Hoe kun je eerlijker met eigen vragen en problemen leren omgaan?  
Waarom is het vaak moeilijk om ons te laten troosten door Jezus? 
 

2. Hoe kun je bruggen slaan naar de vragen en nood van anderen? 
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Hoofdstuk 4-III 

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven  
(Mattheüs 5:5)  
   
Alleen wanneer we als arme van geest onze nood erkennen en ver¬troost willen worden door de 
boodschap van het Evangelie (de eerste twee zaligsprekingen) zullen we de zachtmoedigheid 
ontdekken waarvan deze zaligspreking spreekt. Dan weten en ervaren we dat we dankzij Jezus weer 
in een open relatie tot onze hemelse Vader staan en dankzij zijn vergeving en vernieuwing in ons 
leven bruikbare medewerkers van God kunnen zijn op deze aarde. Wanneer we ontdekt hebben dat 
we alles aan Hem te danken hebben, zullen we mild staan ten opzichte van anderen die dit nog niet 
ontdekt hebben en niet leven uit die zekerheid. Dan is ons hart bewogen wanneer we mensen zien 
die - tegengesteld aan de eerste drie zaligsprekingen - vol zijn van zichzelf, het onvolkomene en het 
leed verdringen of overschreeuwen, en hun heil zoeken in zelfbevestiging, in een naar zichzelf 
gerichte, harde levensinstelling. 
 
Als zachtmoedige mag je, ondanks de gebrokenheid en gebondenheid van de ander, óók het 
potentieel van de ander leren zien. Mogelijkheden die vrijkomen wanneer die persoon gaat 
verlangen naar de ontmoeting met zijn Schepper en zichzelf leert zien als een beelddrager van God. 
Dr. M. Lloyd-Jones schreef: ‘De zachtmoedige is iemand die zo pal staat voor zijn geloof in de 
waarheid dat hij, als dat nodig is, bereid is er voor te sterven. De martelaren waren zachtmoedig, 
maar nooit wankelmoedig; sterk, maar toch zachtmoedig.’  Zachtmoedigheid kan dus omschreven 
worden als: innerlijke kracht en vastberadenheid gekoppeld aan bewogenheid en een gerichtheid op 
anderen. Juist door innerlijke vrijheid kun je je geven, dienstbaar zijn.  
Deze instelling treffen we bij Jezus aan. In de Evangeliën lezen we steeds weer dat Hij naast de nood 
van de ander stond en een weg terug wees. Hij ziet de mens zoals God de mens bedoeld heeft: als 
beelddrager van God en geroepen om in verbondenheid met Hem te leven en te beantwoorden aan 
Zijn bedoelingen. Waar de mens zijn kroon verloor,  komt Jezus ons Zijn heerlijkheid aanbieden. 
Dat Jezus ons Zijn heerlijkheid geeft, lezen we in Hebreeën 2:9-10 en Johannes 17:22. In dit laatste 
vers staat dat Jezus tegen Zijn Vader zegt: 'En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.' Jezus wil ons kronen met Zijn gerechtigheid en 
heerlijkheid. Hij wil ons weer op de rechte weg brengen.  
 
Jezus roept het uit in Mattheüs 11:28-29: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik 
zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart...' 
De Bijbel noemt zachtmoedigheid ‘een vrucht van de Geest’, een vrucht die God Zelf in ons leven wil 
bewerken. Het betekent concreet dat we onze verloren waardigheid beseffen (‘zalig de armen van 
geest...’) en treuren om het leed dat dit God en medemensen geeft (‘zalig die treuren...’) en geloven 
dat God ons onze waardigheid teruggeeft mits we ons vertrouwen op Jezus Christus stellen. We 
mogen tot Hem komen en van Hem leren. Hij onderwijst ons op een nederige en zachtmoedige wijze, 
vanuit liefdevolle aanvaarding en oprechte betrokkenheid. Hij wil ons tot zachtmoedige mensen 
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maken en ons onderwijzen, dwars door fouten en beperkingen heen. Dan zullen mensen zich bij ons 
meer en meer veilig gaan voelen en open staan voor de boodschap van de Here die ons eigen leven 
heeft mogen aanraken en veranderen. Dan illustreert ons leven welke God we liefhebben en dienen: 
een God die barmhartig is, een God die herstelt en opricht. Een God die Zijn oorspronkelijke plan niet 
opgeeft. Een God voor wie de mens waardevol en kostbaar blijft. 
Wanneer we ons dit bewust worden, kunnen we vanuit onze woestijnervaringen anderen helpen om 
zicht te krijgen op Gods liefde, vergeving, troost en richtlijnen. We zullen dan op de juiste wijze met 
anderen leren meetrekken in hun woestijn, op zoek naar antwoorden en de bron van het leven. Dit 
leidt dan ook naar een juist verstaan van de volgende zaligspreking: ‘Zalig zijn zij die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden,’ (Mattheüs 5:6). 
 

Om over na te denken: 
1. Tot Jezus komen en van Hem leren. Twee aspecten die bij elkaar geplaatst worden.  

Hoe ervaar je de verbondenheid van die twee zaken? 
 

2. Welke invloed heeft de navolging van Jezus op je persoonlijkheid en op de manier waarop je 
met anderen omgaat? 
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Hoofdstuk 4-IV 

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden  

(Mattheüs 5:6) 
 
Om de vreugde van verzadiging te ervaren, moet je eerst hongeren en dorsten. Hebben we echte 
honger naar God en dorst naar zijn liefde, vergeving en bezieling? Gaat ons héle hart, ons innerlijk 
leven naar Hem uit? 
Hongeren en dorsten... is dit niet het tegenovergestelde van zelfgenoegzaamheid en 
eigengerechtigheid? Van het pogen om uit eigen bronnen te putten? 
In Jeremia 2:13 brengt de Here God deze aanklacht onder woorden: '...Mij, de bron van levend water, 
hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.' 
Als mensen willen we altijd eerst eigen mogelijkheden nagaan, voor we ‘arm van geest’ willen zijn en 
willen drinken uit Gods bron, door naar Hem, oorsprong van ons leven, terug te keren. 
 
Ook deze zaligspreking staat niet op zichzelf. In het zevende hoofdstuk van Johannes lezen we dat 
Jezus uitroept: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de 
Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.En dit zei Hij over de Geest, Die 
zij die in Hem geloven, ontvangen zouden,’ (7:37-39). 
 
‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.’ Jezus weet dat Hij de aangewezen 
Middelaar tussen God en mensen is. Hij wil onze dorst lessen en roept ons uitnodigend toe. Hij ziet 
onze dorst, of we ons er nu van bewust zijn of niet, en wil ons het levende water geven. Hij wil als 
volmaakte beelddrager van God, ons onze verloren waardigheid als beelddrager van God teruggeven 
(zie in dit verband ook Romeinen 8:29 en 2 Korinthe 3:18). 
 
Hij wil dat levende water zelfs tot een fontein maken, zodat we een zegen worden voor anderen, 
voor mensen die ook dorst hebben en voor wie dit water óók bedoeld is. 
Jezus wijst hierbij op het werk van de Heilige Geest, de Geest die we ontvangen wanneer we ons in 
geloof aan Christus toevertrouwen. Hongeren en dorsten heeft daarom met onze hele houding te 
maken, met het verlangen om voortdurend vanuit die verbondenheid met Gods Geest te leven.  
Om ons leven te stellen onder de leiding en kracht van Gods Geest zodat Hij ons kan veranderen 
overeenkomstig de gezindheid van Christus die liet zien wie God is en hoe wij Hem in deze wereld 
mogen vertegenwoordigen. 
Hongeren en dorsten betekent dat we voor onze verlossing én geestelijke groei op Christus zien en 
het alleen van Hem verwachten. Dat we vertrouwen tonen in het werk van Zijn Geest en van harte 
zoeken naar de gerechtigheid die Hij wil bewerken. Een gerechtigheid die ons in de juiste relatie laat 
staan ten opzichte van God en de naaste zodat we de opdracht gaan verstaan om God lief te hebben 
boven alles en de naaste als onszelf. 
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Kort samengevat betekent deze zaligspreking dat we: 
1. Onze dorst moeten erkennen, door als arme van geest te beamen dat we God nodig hebben. 

David sprak zijn dorst uit, wij mogen hem hierin volgen. ‘Zoals een hert schreeuwt naar de 
waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God...,' (Psalm 42:2-3). 
 

2. Het betekent niet alleen dat we ons van onze dorst bewust zijn en die onder ogen willen zien, 
maar dat we willen drinken. Dat we open staan voor vernieuwing. Door te drinken leren we te 
leven uit Gods belofte en maken we kenbaar dat we Zijn oproep om ons op een nieuw spoor te 
laten zetten willen gehoorzamen. Dat we ons willen laten redden en als nieuwe mensen willen 
gaan leven. De belofte geldt dat we verzadigd zullen worden... Wanneer we dat geloven, door te 
drinken en te eten van Zijn tafel, kan God Zichzelf aan ons openbaren en Zich bevestigen als 
degene die inderdaad onze dorst wil lessen en ons voedt. God wil gekend worden en verlangt 
naar een vertrouwensrelatie. Vertrouwen is iets dat mag groeien maar het houdt ook verband 
met het leren drinken en eten, met de actieve inzet om te handelen op de uitnodiging om te 
komen en te drinken.  

 

3. Verder leert deze zaligspreking dat we als zachtmoedige en vernieuwde mensen anderen 
moeten wijzen op de Bron, door een fontein van levend water te worden. God zoekt het heil van 
allen en wil Zijn kinderen daarbij als medewerkers inschakelen. Wanneer we zelf onze dorst 
kennen en ontdekt hebben dat God onze dorst en honger verzadigt, zullen we het verlangen 
krijgen anderen te helpen de weg naar de levensbron te wijzen.  

 
Er is sprake van een consequente opbouw in de zaligsprekingen. De eerste drie vormen als het ware 
een inleiding op de vierde zaligspreking: de oproep om te hongeren en te dorsten naar de 
gerechtigheid. Stanley Jones formuleert het zo: ‘De eerste drie zaligsprekingen zijn gericht tegen de 
agressieve levenshouding. Ze tonen hoe God tot ons komt, onze zelfgenoegzaamheid, ons hele eigen 
leven wegneemt, om ons zo gereed te maken voor het sterkste liefdesoffensief dat de wereld ooit 
gezien heeft. Hij ontwapent ons, om geheel nieuwe wapenen in onze handen te plaatsen. Als deze 
drie verzen (voor ons) geen werkelijkheid worden, blijft de gehele verdere Bergrede een 
onmogelijkheid. De moeilijkheid zit niet in het toekeren van de andere wang, de moeilijkheid zit in 
het opgeven van het eigen ik.’ 
 
Nadat we onze ik-gerichtheid hebben opgegeven, waarbij we ons van onze dorst en honger bewust 
zijn geworden, kan God ons drinken en voedsel aanbieden. Dan ontdekken we de waarde van Gods 
Woord en het gebed en leren we ons leven in toenemende mate voor Hem te openen. Dan krijgt ook 
Openbaring 3:20 een heel bijzondere betekenis en diepgang, waar Jezus zegt: 'Zie, Ik sta aan de deur 
en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd 
met hem gebruiken, en hij met Mij.' 
Jezus nodigt ons uit om maaltijd met Hem te houden. Dat betekent in de taal van de Bijbel: 
vriendschap met Hem beleven, ons leven voor Hem te openen en van Hem te ontvangen. Om 
verzadigd te worden te midden van de honger van ons bestaan en een lijdende wereld. Wanneer we 
geen tijd nemen om ‘maaltijd met Jezus te houden’, hoe kunnen we dan water en brood uitdelen? 
Ligt hier niet een grote verantwoordelijkheid bij onszelf? Alleen door ons te laten voeden en te laten 
verzadigen hebben we iets om uit te delen. De gerechtigheid die God in ons leven wil uitwerken, juist 
in het ‘samen maaltijd houden’, zal opgemerkt gaan worden. De volgende zaligspreking gaat 
daarover: ‘Zalig zijn de barmhartigen...,’ (Mattheüs 5:7). 
 
Maar voor we hierop ingaan, nog enkele uitspraken van dr. Martyn Lloyd-Jones: 

 ‘Volgens de Schrift is geluk nooit iets dat direct gezocht moet worden; het is iets dat voortkomt 
uit het zoeken naar iets anders.’ ‘Alleen zij die naar gerechtigheid zoeken zijn waarlijk gelukkig. 
Als u geluk op de plaats van gerechtigheid zet, zult u nooit het geluk verkrijgen.’ 
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 ‘Dit alles geldt ook voor velen binnen de kerk. Binnen de christelijke kerk zijn er grote aantallen 
mensen die hun hele leven lijken door te brengen met het zoeken naar iets (...) ze gaan van 
bijeenkomst naar bijeenkomst, van congres naar congres, altijd in de hoop dat ze dit heerlijke 
iets, deze ervaring die hen met vreugde zal vervullen en deze vervoering die hen zal 
overweldigen, zullen verkrijgen (...) we zijn niet geschapen om naar ervaringen te hongeren en 
te dorsten (...) maar naar de gerechtigheid.’ 

 

 ‘Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’ betekent volgens hem: ‘een verlangen om in de 
rechte verhouding tot God te staan,’ een verlangen naar ‘de oorspronkelijke relatie van 
gerechtigheid voor Gods aangezicht.’ Een verlangen om: ‘God te kennen en in gemeenschap met 
Hem te leven, om met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het licht te wandelen,’ om 
‘als Jezus Christus zelf te zijn.’ Dat dit ook consequenties heeft voor een rechtvaardige omgang 
met de ander komt in het vervolg van de Bergrede aan de orde, want ‘werken van 
gerechtigheid’ moeten concreet vorm krijgen. 

 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Om verzadiging te ervaren, moeten we volgens dit bijbelgedeelte eerst hongeren naar Gods 

liefde, naar vergeving, naar bezieling.  
Hoe ervaren wij dit eigenlijk? 
 

2. In Jeremia 2:13 wordt gesproken over bakken die geen water houden in tegenstelling tot de 
bron van levend water.  
Probeer eens voorbeelden van deze ontoereikende bakken te noemen. 
 

3. ‘Maaltijd houden met Jezus’.  
Hoe beleef je dit concreet in je omgang met Hem?  
In hoeverre beleef je dit dagelijks wanneer je denkt aan de plaats van de Bijbel en het gebed in 
je leven?  
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Hoofdstuk 4-V 

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden 
(Mattheüs 5:7)  
   
Zoeken naar gerechtigheid, naar datgene wat bij God en Zijn bedoelingen hoort, zonder 
bewogenheid voor kwetsbare, falende mensen, kan ons liefdeloos en hard maken. Jezus leerde ons 
hierin vanuit Zijn leven. Hij was rechtvaardig en wilde in alles de wil van Zijn Vader volbrengen. 
Tegelijkertijd sprak Hij woorden van ontferming en wilde Hij als een Priester de menselijke 
ontaarding en zwakheid onder ogen zien en bij Zijn Vader brengen. Hij ging er Zelf voor aan het kruis 
en sprak er de woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen,’ (Lukas 23:34). 
Jezus leed onder de hardheid van de mens, maar was tegelijkertijd op zoek naar zijn behoud. Hij 
wilde niet veroordelen, maar behouden. Hij wilde niet breken, maar oprichten. In Mattheüs 9:13 zegt 
Jezus: '...Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.’ Zondaars 
biedt Hij Zijn ‘mantel van gerechtigheid’ aan (Jesaja 61:10) zodat hun naaktheid weggenomen is en ze 
voor Gods aangezicht kunnen staan. Hij weet dat Zijn Vader mensen aanneemt die ‘in Christus’ zijn, 
die gelovend zich deze mantel laten omhangen en willen leven uit Zijn gerechtigheid. 
 
Barmhartigheid en gerechtigheid: twee vruchten die bij elkaar horen. Barmhartigheid zonder een 
dorsten naar de gerechtigheid geeft dat we nonchalant met Gods heiligheid en wil omgaan, maar 
gerechtigheid zonder barmhartigheid maakt dat we liefdeloos en hard met mensen en situaties 
omgaan. De verkondiging van het Evangelie zonder een barmhartige houding kan er de oorzaak van 
zijn dat het  beeld van God vervormd wordt. Liefde voor God betekent bijbels gezien ook daden van 
liefde. Een voorbeeld: 'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. 
Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn 
broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart+ voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem 
blijven?' (1 Johannes 3:16-17). Barmhartigheid zoekt naar wegen waarin het concreet gestalte kan 
krijgen. 
 
Jezus was barmhartig en rechtvaardig. Van Hem wordt meermalen gezegd dat Hij ‘met ontferming 
bewogen was’. Hij zag de gevolgen van de zonde waaronder de mensen gebukt gingen en wilde 
hierin een Redder zijn. Jezus was barmhartig en wist dat dit ook de gezindheid van Zijn Vader 
weerspiegelde. Zijn Vader die de mens niet opgaf, maar een weg van herstel had gezocht in het 
sturen van Zijn Zoon, een opdracht die Jezus van harte had aanvaard, omdat Hij bewogen was. 
Ons zicht op God en Zijn genade moet onze persoonlijkheid zó beïnvloeden dat we barmhartige 
mensen worden qua instelling en qua daden. Dan zal de boodschap die we door ons leven uitdragen 
invloed uitoefenen. Jezus zag mensen als slaven van de zonde die verlost konden worden. Hij zag 
mensen als verblinden die licht nodig hadden, als doven die horend moesten worden, als 
gevangenen die bevrijd moesten worden. Een barmhartig hart ziet mensen met Jezus’ ogen. Als we 
barmhartig zijn, zien we mensen bijvoorbeeld als slaven van bitterheid, van angst, van hebzucht of 
van jaloezie, die oog moeten krijgen voor bevrijding die Jezus kan geven. 
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Wanneer we zicht op de genade van God hebben gekregen en hieruit willen leven, kan God ons deze 
barmhartigheid geven. We kunnen dan de rijkdom door die wij in onze armoede ontvingen. De 
vrucht van barmhartigheid is het gevolg van het kennen van Gods liefde en vergeving. God gebruikt 
in Zijn Woord regelmatig voorbeelden uit de natuur om onder meer deze gedachte duidelijk te 
maken. '...wat de mens zaait, zal hij ook oogsten,' (Galaten 6:7). Willen we het goede zaaien, dat wat 
opbouwend is en de onderlinge vrede en het onderling welzijn bevordert? God geeft de belofte: 
'Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit 
de Geest het eeuwige leven oogsten,' (Galaten 6:8). God belooft vrucht, ook in een barmhartige 
omgang met elkaar. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Barmhartig zijn kan omschreven worden als: mededogend en medelijdend zijn. En bij ‘werken 

van barmhartigheid’ staat in Kramers woordenboek: daden van christelijke naastenliefde.  
Hoe ervaar je het barmhartig zijn?  
Op welke terreinen moet je meer openstaan voor deze vrucht van Gods Geest in je leven? 
 

2. Barmhartigheid en gerechtigheid: twee vruchten die bij elkaar horen.  
Waarom is dit belangrijk?  
Probeer het in eigen woorden weer te geven. 
 

3. '...wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.'   
Hoe beleven wij dit?  
Probeer eens enkele concrete voorbeelden te noemen? 
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Hoofdstuk 4-VI 

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien  

(Mattheüs 5:8)  
 
Jezus legt in deze zaligspreking het accent op ons hart en niet op ons verstand. Het geloof in Christus 
gaat niet om ons verstand heen maar wil allereerst een veranderd hart bewerken. Geloof is meer dan 
een aantal gedragsregels of een morele gedragscode. Het doet een oproep op de kern van onze 
persoonlijkheid: ons hart. 
Ons hele mens-zijn is in het geding, omdat vanuit het hart het verkeerde voortkomt. Jezus zegt in 
Mattheüs 15:18-20: 'Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die 
verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, 
overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens 
verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.’ 
 
Een rein hart is een onverdeeld hart. Een hart dat geen deel wil hebben aan de macht van de zonde 
maar gericht is op Gods eer en Zijn bedoeling voor ons leven. David zegt het in Psalm 86:11 als volgt: 
'Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen,maak mijn hart één om Uw Naam te 
vrezen.' En in Psalm 51:12 zegt hij: 'Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een 
standvastige geest.'  
En in vers 14 '...ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.' David beleed zijn zonde en stond 
open voor Gods vergeving maar hij wist ook dat een vaste, gewillige geest nodig was, een verenigd, 
onverdeeld hart. Een hart dat niet huichelt. Een hart dat zich wil afstemmen op de Geest van God en 
niet vanuit eigen kracht, vanuit ‘het vlees’ probeert te leven. Een hart dat is aangesloten op Gods 
genade en verlangt naar een gereinigd leven en van daaruit naar een geheiligd leven. Voor ons 
betekent het een leven dat steeds meer de gezindheid van Jezus Christus gaat weerspiegelen. De 
Heilige Geest kwam om Jezus Christus te verheerlijken (Johannes 16:14) en dat werk wil Hij ook in 
ons doen. 
Paulus geeft hieraan veel aandacht wanneer hij in de hoofdstukken 6, 7 en 8 van de Romeinenbrief 
ingaat op de noodzaak om het nieuwe leven in geloof te willen ontvangen maar om God ook te 
blijven vertrouwen voor onze geestelijke groei en voor geestelijke vrucht. Hij roept op tot een leven 
uit de Geest. Een leven dat aangesloten wil zijn en blijven op Gods genade en bronnen omdat alleen 
Gods Geest ons tot andere mensen kan maken. 
 
Als we dan willen leven vanuit het nieuwe leven dat we in Christus mogen ontvangen, hoe gaan we 
dan om met allerlei vragen rondom datgene wat we belijden, maar waar de werkelijkheid van het 
dagelijks leven vaak haaks op staat? 
 
Wat doen we bijvoorbeeld met de opdracht om een goed huwelijk te beleven en de grauwe 
werkelijkheid van een moeilijk huwelijksleven? 
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En wat doen we met het verlangen naar een goed gezinsleven wanneer onze kinderen zich in zichzelf 
terugtrekken en onbereikbaar lijken te zijn? Wat doen we wanneer we - gelovend in Jezus’ macht en 
overwinning - nederlagen ervaren? Als onze emoties zo grauw zijn dat het licht van God die emoties 
niet schijnt te kunnen bereiken? 
 
Om als christen te kunnen leven, moeten we net als Paulus de werkelijkheid van ons onvolkomen 
mens-zijn onder ogen durven zien en hiermee tot God gaan. Hij weet ervan en wil niet dat we het 
camoufleren. Hij wijst ons op de weg van Zijn Geest die in dit alles ons wil leiden en vormen. In 
Romeinen 7:22-25 lezen we (geciteerd uit ‘Het Boek’): ‘In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen 
wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. 
Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn 
lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe! Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? 
Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Here!’ 
Paulus weet wie hij als mens is, maar hij weet ook van het nieuwe leven in Christus en van de 
herschepping door het werk van Gods Geest. Daarom spreekt hij in Romeinen 8 over het belang om 
ons door Gods Geest te laten leiden. Hij bepaalt ons erbij dat ontkenning van onze dwarse,  
ik-gerichte menselijke geaardheid tot niets leidt. We moeten tot de erkenning komen dat we zelf 
niets te bieden hebben. De erkenning dat we ‘arm van geest’ zijn en Gods rijkdom nodig hebben. 
Rein van hart zijn... God biedt ons een gereinigd hart aan wanneer we schuld, ongeloof, wantrouwen 
of een verdeeld hart belijden. In 1 Johannes 1:9 lezen we: 'Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw 
en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.' 
 
Het ontvangen van nieuw leven (door geloof in Jezus Christus) is een gave van God. Ook heiligmaking 
is een gave van God. Maar een gave moet ontvangen, aangenomen worden. Het betekent concreet 
dat we dagelijks willen leven uit de Geest, dat we door de Geest het spoor willen houden, zoals 
Paulus dit zegt in Galaten 5. Dan kan de Geest van God vrucht geven, vrucht die ook door de mensen 
om ons heen wordt opgemerkt en heen wijst naar de enige weg voor herstel: Jezus Christus, 
gekomen als Redder en Middelaar. Hij alleen is de weg terug naar een herstelde relatie met God. 
 
In Hebreeën 12:14 lezen we: 'Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de 
Heere zal zien.' Jezus zegt dat een rein hart, een gereinigd hart, voorwaarde is om God te ontmoeten. 
Door de reiniging van onze zonden door het lijden en sterven van Jezus Christus en doordat wij ons 
vertrouwen mochten stellen op Zijn bemiddelend werk, mogen we ons gereinigd weten. Wij mogen 
God nu ontmoeten. Een God die ernaar verlangt Zich meer en meer kenbaar te maken en Zichzelf 
aan ons wil openbaren.  
 
Johannes citeert in zijn evangelie Jezus’ woorden: 'Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die 
is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben 
en Mijzelf aan hem openbaren. (...) Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 
Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen,'   
(Johannes 14:21 en 23). 
 
Van Mozes wordt gezegd dat hij standvastig bleef in het geloof, '...als zag hij de Onzichtbare,' 
(Hebreeën 11:27). Ook wij mogen nu al ten dele in geloof God zien, wetend dat we straks ten volle 
zullen kennen (1 Korinthe 13:12), maar God is met ons onderweg en Hij verzegelde ons met Zijn 
Geest. Die Geest zal het werk dat God in ons leven begon voortzetten, opdat de vruchten ervan ook 
zichtbaar worden voor de wereld, zegen zullen brengen en Gods Naam zullen verheerlijken. 
Paulus spreekt hierover in Filippenzen 1:6: 'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen 
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.' 
 



 
Levenslessen van Jezus 

Hoofdstuk 4-VI: pagina 3 
 

De drie nog volgende zaligsprekingen betreffen onze houding en verantwoordelijkheid in de wereld. 
Vanuit de gereinigde en geheiligde omgang met God zijn we geroepen om de vrede door te geven die 
we zelf ontvingen. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Probeer voor jezelf een omschrijving te geven van ‘een rein hart’ en denk na over de vraag hoe 

een christen een gereinigde omgang met God kan blijven ervaren. 
 

2. Probeer ook te omschrijven wat ‘leven door de Geest’ volgens jou inhoudt.  
 

3. Een onverdeeld hart...  
Op welke terreinen verlang je naar eenheid in denken, voelen en handelen? 
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Hoofdstuk 4-VII 

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden 

(Mattheüs 5:9)  
   
Jezus kwam om vrede te brengen. Vrede tussen God en mensen én mensen onderling. Maar omdat 
de oorzaak van alle onvrede allereerst onze vijandschap tegen God is, legt de Bijbel een duidelijk 
verband tussen beide. Om vrede op aarde te ervaren moet er eerst vrede met God zijn. 
Om vredestichter te zijn, moet er allereerst sprake zijn van vrede met God. Hij wil ons in genade als 
Zijn kind aannemen, wanneer wij ons vertrouwen stellen op Jezus Christus als onze Verlosser. God 
wil ons als vredestichters inschakelen. We mogen wijzen op een vrede die niet alleen horizontaal 
functioneert, maar in de allereerste plaats verticaal gericht is. 
 
Jezus zei: 'Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u..,' 
(Johannes 14:27). Jezus’ vrede is niet tijdelijk, maar eeuwig! Zijn vrede mogen we doorgeven: in 
woorden, maar vooral ook in daden, in een levensstijl die in onze relatie met Hem geworteld is. Het 
betekent een actieve manier van leven met een gerichtheid op de ander, door bruggen te bouwen, 
door náást de ander te willen staan. 
 
In Romeinen 14:19 staat: ‘Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.’ 
De oproep is actief gesteld. ‘Laten wij...’ en ‘najagen.’ De roeping om vredestichter te zijn is een 
dagelijkse keuze en brengt een gerichtheid op het welzijn van de ander met zich mee, op datgene 
wat opbouwend is.  
Paulus zegt direct daarna: ‘Breek niet om wat u eet het werk van God af…’ (14:20). 
Tegenover opbouwen staat afbreken. Vredestichters zoeken herstel. Zij zoeken het goede. Voor de 
ander, in de plaatselijke gemeente en kerkelijke verbanden, voor samenwerkingsverbanden en 
onderlinge en maatschappelijke verhoudingen. 
Er is veel geschondenheid en onrecht. In het klein en in het groot. Hoe kunnen we daarin méér 
kwaad voorkomen en hoe kunnen we het goede stimuleren? Jezus bepaalt ons in Zijn Bergrede bij de 
vraag of we vredestichters willen zijn en of we opbouwend bezig willen zijn. Het gaat om de 
bereidheid tot concrete betrokkenheid in allerlei situaties die op ons afkomen, In kleinere of grotere 
verbanden. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Wat betekent de opdracht van het vredestichter zijn voor je in je huidige leefsituatie en in 

betrekking tot je relaties? 
 

2. Wat ervaar je als grootste belemmering in het vredestichter zijn? 
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Hoofdstuk 4-VIII 

Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het 
Koninkrijk der hemelen  
(Mattheüs 5:10)  
   
Het Evangelie is zó kostbaar dat Jezus de vergelijking maakt met een verborgen schat in de akker en 
met een kostbare parel van onschatbare waarde (zie Mattheüs 13:44-46). De koopman die de parel 
vond, '… verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.' 
Wanneer Jezus ons oproept tot navolging, vraagt Hij van ons absolute overgave en gehoorzaamheid. 
Het gaat om die kostbare parel, daar draait alles om. Het kan niet langer bij het oude blijven, Ten 
diepste komt het tot een breuk met alles wat tegen God ingaat en de navolging van Jezus in de weg 
staat. Jezus navolgen wordt in allerlei situaties doorslaggevend. Niet het hebben van materiële en 
maatschappelijke welstand, of erkenning en begrip van de mensen om ons heen. Jezus volgen is 
solidair zijn met de regels van Gods Koninkrijk, ongeacht de eventuele gevolgen, zoals ontkenning en 
vervolging. 
Jezus sprak hierover o.a. in Markus 10:28-30: 'En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben 
alles verlaten en zijn U gevolgd. En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of 
broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en 
om het Evangelie,of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en 
moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.’ 
Wanneer we als enkeling bereid zijn Jezus te volgen, dan ontvangen we honderdvoudig terug: ook in 
de gemeenschap met andere gelovigen. Deze belofte stijgt boven alles uit. We ontvangen in de 
navolging van Jezus ‘honderdvoudig’. Jezus vraagt van Zijn volgelingen een andere kijk op de wereld. 
Als ‘burgers van een Rijk in de hemelen’ maken ze echter wel uit van de wereld en in die wereld zijn 
ze geroepen om Jezus te vertegenwoordigen. Petrus zegt hierover: 'En wie is het die u kwaad zal 
doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de 
gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring 
brengen, maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder 
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed 
geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd 
gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren,’   (1 Petrus 3:13-16). 
 
We moeten er echter wel voor waken om onnodige kritiek te veroorzaken: door bijvoorbeeld 
fanatiek of wereldvreemd gedrag. Of door een levensstijl die bekrompen, hypocriet of kleurloos kan 
overkomen, waarbij eigen ‘subcultuurtje’ haast als synoniem gezien worden voor een christelijke 
levensstijl. Die subculturen kunnen er de oorzaak van zijn dat er vertekende beelden van het 
Evangelie ontstaan, die onnodige ergernis, afstand en verwarring kunnen geven.  
Haat en vervolging kan er ook zijn van de kant van godsdienstige mensen en systemen. Wanneer we 
denken aan het leven van Jezus en aan de kerkgeschiedenis dan weten we dat er juist vanuit die kant 
veel vervolging werd ondervonden. Jezus werd vervolgd door de Farizeeën, schriftgeleerden en 
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wetgeleerden. Zij wezen Hem bewust af. Jezus werd vervolgd om wie Hij als persoon was, om de 
boodschap die Hij in levende lijve vertegenwoordigde. 
Een kernachtig citaat van M. Lloyd-Jones is in dit verband: ‘We moeten de oude natuur, de natuur die 
Christus en Zijn gerechtigheid haat, afleggen; we hebben een nieuwe natuur nodig die deze dingen 
lief zal hebben en Hem lief zal hebben en zo Hem gelijk zal worden. Als u tracht de Here na te doen 
zal de wereld u prijzen; als u Christus gelijkvormig wordt zal de wereld u haten.’  
M. Lloyd-Jones benadrukt duidelijk het verschil tussen nadoen (uiterlijke godsdienstigheid, 
eigengerechtigheid en zelfgenoegzaamheid) en Hem gelijkvormig worden (door als ‘arme van geest’ 
open te staan voor het nieuwe leven dat de Heilige Geest in ons wil uitwerken). Dát maakt het 
verschil uit. 
 
In de Bijbel lezen we over mensen die bereid waren om te lijden terwille van het Koninkrijk van God. 
Mensen die hun geloof in God en hun vertrouwen in Zijn richtlijnen boven alles stelden, ook al waren 
de omstandigheden onoverzichtelijk en moeilijk. 
In Hebreeën 11 worden mannen en vrouwen genoemd, een ‘… menigte van getuigen…’  die ons 
willen bemoedigen. Enkele voorbeelden: Abraham, een man die bereid was de consequenties van 
zijn geloof in God te aanvaarden. Hij verliet zijn land en ging naar het land waarmee God een 
bedoeling had. 
Mozes verkoos lijden boven de welvaart van zijn bestaan als geadopteerde zoon van Farao’s dochter. 
Door het geloof werden mensen als Abraham en Mozes beschermd voor gevaar. Maar er worden ook 
andere mannen en vrouwen genoemd die van God de moed en innerlijke kracht kregen om 
beproeving te doorstaan en soms zelfs de dood onder ogen te zien.  
 
Een voorbeeld uit Openbaring 12:11: ‘En zij hebben hem (de satan) overwonnen door het bloed van 
het Lam (1) en door het woord van hun getuigenis (2), en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de 
dood (3).’ 
 
De schrijver van dit bijbelboek, de apostel Johannes, noemt hier drie redenen waarom mensen het 
koninkrijk binnen kwamen: 

 ze geloofden in de verzoening (satan overwonnen door het bloed van het Lam); 
 

 ze beleden Jezus als Heer en kwamen uit voor hun geloof in Hem (door het woord van hun 
getuigenis); 

 

 ze waren bereid zelfs de dood onder ogen te zien wanneer God dit zou toelaten (hun leven niet 
liefgehad tot in de dood) 

 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In welke persoonlijke situaties kunnen we vervolging ervaren?  

Probeer eens enkele voorbeelden te geven.  
 

2. De liefde drijft de vrees uit, zegt Johannes in zijn eerste brief (4:18). Vertrouwen in moeilijke 
situaties heeft vooral met vertrouwen in Gods liefde te maken, met vertrouwen in wie Hij is als 
God.  
Hoe beleven wij dit? 
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Hoofdstuk 4-IX 

Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad 
tegen u spreekt, omwille van Mij  
(Mattheüs 5:11)  
   
Jezus wist waarover Hij sprak. Hij wist vanuit het Oude Testament wat er gebeurd was met de 
profeten die God trouw waren en wat er ook over de komende Messias gezegd werd. Hij zou 
vernederd en afgewezen worden. Zijn ‘goede naam’ zou door het slijk gehaald en bespot worden. In 
de geest, in Zijn innerlijk, had Jezus dit alles al aanvaard. Hij was bereid geweest om door God naar 
de aarde gezonden te worden. Hij wilde zijn positie naast God de Vader afleggen en ‘dienstknecht’ 
worden.  
Jezus verheugde zich echter bij voorbaat over de uiteindelijke uitkomst: de overwinning over de 
macht van het kwade en de mogelijkheid van een herstelde relatie met de Vader voor iedereen die 
zijn vertrouwen zou stellen op het te volbrengen werk van Jezus. Hij zou ‘het Lam Gods moeten zijn 
en als lam geslacht moeten worden. Maar omdat Hij als Lam bereid was Zijn leven te geven kon Hij 
ook ‘de goede Herder’ worden. Jezus zegt hierover: 'Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en 
word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor 
de schapen,' (Johannes 10:14-15). 
 
Als goede herder wil Hij ons leven beschermen. Dat we de aanwezigheid van de duisternis nog aan 
den lijve ondervinden, is geen reden te gaan wanhopen. Paulus zegt in Romeinen 8:18: 'Want ik ben 
ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan 
ons geopenbaard zal worden.’  
En hij belijdt: 'Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad, ' 
(Romeinen 8:37). 
En hij vervolgt met de bekende geloofsbelijdenis: 'Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch 
leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere,'  (Romeinen 8:38-39). 
Paulus is er zeker van omdat hij zeker is van Gods liefde, bewezen in Jezus Christus. Paulus wist van 
die ‘kostbare genade’ en was bereid zelf de prijs van de navolging te betalen. 
 
Gods Koninkrijk staat vast en zal uiteindelijk zichtbaar worden voor het oog van iedereen. Daarom 
zegt Jezus dat we voorbereid moeten zijn op moeiten, maar daarbij nooit de uitkomst uit het oog 
moeten verliezen. ‘…uw loon is groot in de hemelen...,’ (Mattheüs 5:12). God is in alles bij ons en 
houdt de geschiedenis in Zijn hand. Hij is het Begin en het Einde. 
Met dit geloof kunnen we ook het oordeel aan God overlaten en ons concentreren op onze 
verantwoordelijkheid als kind van God. Paulus zegt in Kolossenzen 3:1: 'Als u nu met Christus 
opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God 



 
Levenslessen van Jezus 

Hoofdstuk 4-IX: pagina 2 
 

zit.' Het zoeken en bedenken van de dingen van God: daardoor blijven we gericht op God en Zijn 
Koninkrijk en op de overwinning die Jezus behaalde door Zijn dood en opstanding. 
 
Een uitgebreid citaat van Stanley Jones is hierbij ook verhelderend: 

 ‘De zaligsprekingen, die beginnen met de eis van afstand te doen in de geest, eindigen met een 
‘verblijd en verheugd zijn,’ (Lukas 6:23). De zaligsprekingen van de moderne mens beginnen met 
zelfvoldaanheid en eindigen met doffe ontgoocheling en cynisme. Het één eindigt in uitputting, 
het ander in vreugde. Het geheim van dit alles ligt in een woord van de laatste zaligspreking ‘om 
Mijnentwil.’ Alles moet tot ontplooiing komen in levende gemeenschap met zijn persoonlijkheid. 
Het zijn geen dode voorschriften, die moeten worden opgevolgd uit plicht, het is een levende 
kameraadschap, die moet groeien door liefde. Liefde tot een persoon is de kern van deze 
voorschriften; ze brengen nieuw leven in het dode lichaam van de leer. De gehele Bergrede gaat 
uit van dit punt: liefde voor een heilige persoonlijkheid. Zonder dat is de Bergrede een 
onmogelijkheid. De vermoeide voeten van de plicht kunnen die hoogte niet beklimmen, maar de 
vleugelen van de liefde bereiken haar en komen nog hoger. 
De eerste zaligspreking begint met de zwaarste verloochening: de verloochening van het eigen 
ik; de laatste zaligspreking eindigt met het schoonste vinden: het vinden van Hem. Niets kan 
verlies zijn, waar Hij gevonden wordt (...) Maar het verandert niet alleen verlies in winst, het 
verandert ook moeilijkheden in mogelijkheden. Alles is mogelijk door de innerlijke gemeenschap 
met Christus. Wat op de berg geleerd wordt is mogelijk, omdat Hij die in de vlakte met u was, 
nog met u, en in u is.’ 

 
Met deze laatste zin bedoelt Stanley Jones dat God ook in de dalen van ons leven met ons is en er 
met ons doorheen wil gaan. 
David spreekt er ook over in Psalm 23: 'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou 
geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.' 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Paulus spreekt over de zekerheid van Gods liefde.  

Hoe ervaren wij dat? 
 

2. In hoeverre bepaalt je toekomstbeeld je houding in het concrete leven van elke dag? 
 

3. Hoe ervaar je de levende gemeenschap met Jezus?  
Probeer eens met eigen woorden weer te geven waarom Jezus veel voor jou betekent en hoe dit 
jouw leven beïnvloedt. 
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Hoofdstuk 4-X 

Licht en zout zijn: een delend leven  
   
Nadat Jezus deze negen zaligsprekingen heeft uitgesproken, vervolgt Hij met te zeggen: 'U bent het 
zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? 
Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent 
het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt 
men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen 
die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw 
Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken,’ (Mattheüs 5:13-16). 
De Bergrede staat niet los van de dagelijkse praktijk. Het is Gods verlangen dat we - vanuit de 
dagelijkse omgang met Hem - vruchtdragen. Dat we ‘zout’ en ‘licht’ zijn en als lichtdragers heen 
wijzen naar het Licht: Jezus.  Zoals Jezus steeds weer wijst naar Zijn Vader mag onze manier van leven 
een illustratie zijn van het Evangelie dat Jezus ons toevertrouwde. Jezus noemt Zijn volgelingen ‘het 
zout der aarde’ omdat de werking van zout duidelijk is: het is  bederfwerend en smaakgevend.  
Stanley Jones schreef hierover:  

 ‘De christen moet zout zijn, niet alleen om het leven te redden van bederf. Hij moet er ook het 
leven voor bewaren, smakeloos en flauw te worden. Het Evangelie is het grootste waagstuk wat 
betreft vertrouwen hebben in het leven, en geloof in het de moeite waard zijn van dat leven, dat 
ooit de wereld gezien heeft. Jezus’ woorden: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en 
overvloed,’ zijn hier het middelpunt en de ondertoon van. Dit gevoel van glorierijke vitaliteit 
geeft pit en moed aan het leven, dat anders mat en inhoudsloos zou worden.’ 

 

 ‘De werking van het zout is passief, stil, verborgen, alles doordringend; de werking van het licht 
is open en duidelijk; het meest openlijke en zichtbare dat zich denken laat. De invloed van het 
christelijke karakter moet tweeledig zijn: een zwijgende, verborgen, alles doordringende kracht, 
die elke vezel van de mens, al hun gedachten en hun opvattingen doordringt; en ook een 
openlijke kracht, die het uiterlijke leven van de mensen en hun aangelegenheden verlicht. Maar 
het moet innerlijk werken en allesdoordringend vóór het naar buiten kan treden: wij moeten 
zout zijn voor we licht worden. Geen mens kan licht uitstralen, tenzij hij bereid is in het 
verborgen alles te doordringen. Velen van ons zouden wel graag een licht willen zijn, maar 
hebben geen lust te werken als zout, ongezien, onopgemerkt, zonder dat iemand ons toejuicht.’ 

 

 ‘...al is het christendom dikwijls de vijand geweest van Christus, toch geloof ik dat er genoeg 
zout is in Christus om het smakeloos geworden christendom weer te zouten.’ 

 

 ‘Het probleem is niet, de mensen naar de kerk te krijgen, maar hoe zout in de kerk te krijgen. Als 
dat er eenmaal is, komen de mensen ook wel.’ 
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Jezus benadrukt verder dat ons licht te zien moet zijn, dat het op de standaard moet staan en dat het 
zichtbaar moet zijn voor ‘allen die in het huis zijn’. Het Evangelie is uitnodigend en vrij als het licht. 
Het wil niemand buitensluiten. Die gedachte mag ons motiveren om een gerichtheid op ieder mens 
te hebben. Zoals het verspreiden van licht kenmerkend is voor het licht, zo moet een delend leven 
ons kenmerken opdat de Vader door de mensen die dat licht zien ook verheerlijkt wordt. 
 
Verlangen naar een delend leven betekent dat we ook willen nadenken over de invloed en betekenis 
die ons leven kan hebben. Bijvoorbeeld: als alleenstaande; als gehuwde; in het gezinsleven; in 
familie- en vriendenkring’; in het kerkelijk leven; in de plaats waar we wonen, te beginnen bij onze 
buurt; in het maatschappelijk leven; in allerlei vormen van sociale betrokkenheid. We kunnen in dit 
verband denken aan jeugdwerk, opvangwerk van minderheidsgroepen of van mensen die met een 
specifieke nood te maken hebben. 
Juist in onze tijd met veel eenzaamheid, psychische nood en relatieproblemen (denk aan het hoge 
echtscheidingspercentage en de verwarring hiervan bij kinderen) is het belangrijk dat christenen zich 
laten inzetten voor daadwerkelijke betrokkenheid. 
Jezus roept ons in Mattheüs 5 op ons licht te laten schijnen en goede werken te laten zien. Wij 
mogen niet aan de nood om ons heen voorbij gaan. 
 
Als de Bijbel spreekt over ‘het lichaam van Christus’ dan betekent het ook dat de Geest van Christus 
door middel van de mensen die Hem toebehoren, anderen wil bereiken.   
Mattheüs vermeldt in zijn evangelie Jezus’ woorden: 'Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig 
te maken wat verloren is.' (18:11). 
Jezus wil Zijn volgelingen in deze opdracht betrekken en inschakelen. Als goede Herder heeft Hij juist 
de verloren schapen op het oog, de mensen die  vervreemd en verdwaald ronddolen, zonder herder. 
Jezus gebruikt dit voorbeeld in Mattheüs 9:36: 'Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met 
ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen 
herder hebben.' Hij zag de innerlijke nood en daarom kon Jezus zich geven. In liefde en in gebed. Ook 
Zijn volgelingen roept Hij allereerst op om te bidden en daarna om beschikbaar te zijn. 'Toen zei Hij 
tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere 
van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt,’ (9:37-38). 
God wil dat wij lichtdragers zijn die in een houding van gebed nagaan hoe God ons kan gebruiken. 
Want... bidden voor arbeiders, gaat niet buiten onszelf om. Wij hebben allemaal een opdracht die 
past bij onze capaciteiten en van God gegeven mogelijkheden. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe kun je meer beschikbaar zijn voor de Heer van de oogst en voor de medemens en welke 

instelling vraagt het van je? 
  

2. Wil je zout en licht zijn en het specifieke van beide onder ogen zien?  
Beschrijf met eigen woorden wat vooral kenmerkend is voor zout en voor licht. 
 

3. Wat zou je diepste motivatie moeten zijn om licht en zout te zijn? 
 
Jezus alleen is waardig het koningschap te ontvangen. In Openbaring 5:9,12 lezen we: '...U bent het 
waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie...' (…) 'En zij zeiden met luide stem: Het Lam 
Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, 
heerlijkheid en dankzegging.' 
 
Jezus kwam als Koning, maar was als Koning ook bereid om de onderste weg te gaan. Juist daarom 
kon God Zijn Koninkrijk bevestigen. Jezus heeft recht van spreken en mag ons daarom de regels van 
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het Koninkrijk van God voorhouden. Hij leefde er zelf naar. De Bergrede is hiervan een voorbeeld, 
want de inhoud daarvan werd in Jezus’ leven weerspiegeld. 

 
Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Probeer eens enkele voorbeelden van ‘goedkope genade’ te noemen. ‘Kostbare genade’ 

betekent dat het God alles gekost heeft.  
Wat houdt dit voor ons in?  
Wat houdt het dagelijks navolgen van Jezus voor ons concreet in? 

 

Samengevat: 
1. Christus wil met Zijn Geest ons in staat stellen om vanuit de Bergrede te leven. Om die reden 

stierf Hij, om: ‘voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken,’(Titus 2:14). 
 

2. De Bergrede wijst op de noodzaak van bekering en inwoning van de Heilige Geest. Door de 
Bergrede zijn we ons bewust van de absolute noodzaak om in verbondenheid met God te leven, 
om vanuit Zijn genade te leven, om open te staan voor Zijn werk in en door ons.  

 

3. Door de Bergrede te gaan ‘beoefenen’ in de praktijk van ons dagelijks leven, zullen we de 
zegenende uitwerking ervan gaan ervaren. Het zal levens van anderen gaan aanraken. Martyn 
Lloyd-Jones schrijft hierover: ‘We beweren te geloven dat de Zoon van God in deze wereld 
gekomen is en dat Hij Zijn eigen Heilige Geest in ons heeft gebracht, Zijn eigen absolute macht 
die in de mens zal wonen en hem een leven zal laten leiden dat Zijn eigen leven als voorbeeld 
heeft.’ Daarom is bestudering van de Bergrede zo noodzakelijk, willen we dat God ons leven kan 
gebruiken in een geschonden wereld in nood. 

 

Een boodschap met slechts één doel voor ogen 
'Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is,' (Mattheüs 5:48). 
Waarom deze opdracht? 
Omdat God ons vanaf het begin van de schepping bedoeld heeft om als beelddrager van Hem te 
leven. Om die reden wil Christus ons bevrijden van de zonde en ons opnieuw op die weg van God 
zetten. Ons dankzij Hem en in Hem ‘vervolmaken’. 
 
In de opzet van de Bergrede komen dan ook verschillende barrières ter sprake zoals: 
• een uiterlijke godsdienstbeleving (Mattheüs 6:1-8 en 16-18); 
 
• verkeerde prioriteiten (6:19- 20); 
 
• een onzuivere instelling (6:22-24); 
 
• gebrek aan vertrouwen (6:25-34); 
 
• een verkeerde houding ten opzichte van anderen (6:14- 15 en 7:1-6). 
 
In het algemeen kunnen we zeggen: een verdeelde persoonlijkheid (hoofdstuk 6 en 7:1-6).  
De boodschap van Christus is er op gericht dat we als persoon helen, dat ons innerlijk verdeelde hart 
(zie bijv. 6:24) onder de heerschappij van Zijn Geest gebracht wordt (7:7-11 en Lukas 11:9-13).  
Jezus maakt duidelijk dat geestelijke heroriëntatie en groei (zie o.a. 7:7-11), zal bewerken dat ons 
hele mens-zijn erdoor wordt beïnvloed.  
Het betekent concreet dat Jezus ons onder andere een gerichtheid op anderen leert (7:12), dat ons 
leven gaat vruchtdragen (7:15-23) en dat we groeien in stabiliteit (7:24-27).  
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Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. In de laatste paragraaf lezen we over barrières die de vrucht van een dagelijkse navolging van 

Jezus in de weg kunnen staan. Aan het eind daarvan wordt verwezen naar Jezus’ uitspraak: 
'Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een 
verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft,' (Mattheüs 7:24). Gehoorzaamheid is 
dus van het allergrootst belang. 
Wat leren we van Jezus’ gehoorzaamheid?  
Wat motiveerde Hem bijvoorbeeld?  
En... in hoeverre houdt gehoorzaamheid verband met vertrouwen in God? 
 

2. Ds. L.M. Vreugdenhil spreekt in zijn boek ‘Ontmoetingen met Jezus’  over de onderlinge 
verhouding geloof en gehoorzaamheid, genade en navolging: ‘Ze zijn elkaars keerzijde. Ze 
verhouden zich als hol en bol. Je kunt alleen maar geloven als je gehoorzaamt. En je kunt alleen 
maar gehoorzamen als je gelooft. Gehoorzaamheid zonder geloof is werkheiligheid, geloof 
zonder gehoorzaamheid is vroom zelfbedrog.’  
Wat is jouw reactie op het bovenstaande citaat? 
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Hoofdstuk 5 

Een eerlijke, oprechte levensstijl  
   

Lezen: Mattheüs 5:17 t/m 7:29  
Jezus durfde levensecht en radicaal te zijn door mensen te confronteren met zichzelf en hun 
denkbeelden. In hoofdstuk 5:17-48 maakt Hij duidelijk, dat we niet in godsdienstige regels en 
uiterlijkheden moeten blijven steken, maar Gods wil moeten leren verstaan door vanuit een relatie 
met Hem te leren leven. Een heel duidelijk voorbeeld is Mattheüs 6:1-4. 
Jezus bepaalt ons daarin bij vragen als: Waarom geeft ik giften? Wat is mijn motief? Doe ik het voor 
God of voor mensen? Doe ik het omdat het van mij verwacht wordt, of omdat God het zegt? Jezus 
wil mensen weer bij de oorspronkelijke bedoeling van Gods wet bepalen: een hartsrelatie met onze 
hemelse Vader van waaruit we Hem leren vertegenwoordigen in onze wereld. 
Een onverdeeld hart spreekt zich duidelijk uit en durft te kiezen voor een herkenbare levensstijl, voor 
echtheid. Zoals Jezus het in de beelden van ‘zout’ en ‘licht’ al duidelijk maakte, werkt het Evangelie 
innerlijk (zout) en uiterlijk (licht). Ons hart, onze levensinstelling, is bepalend! In Mattheüs 6:22-24 
vergelijkt Jezus ons oog met een lamp. Hoe zien we het leven, ons leven? Is ons oog zuiver? Hebben 
we de juiste motivatie en levensinstelling en zien we onszelf en anderen zoals God wil dat we onszelf 
en anderen zien? 
Het oog wordt de lamp van het lichaam genoemd. Niet het licht zelf, maar een lamp met het 
vermogen om licht te ontvangen en door te geven. Jezus leert dat een radicale manier van leven het 
gevolg is van een onverdeelde toewijding aan onze hemelse Vader - en aan Zijn Zoon die het ons 
voorleefde - en aan het werk van Zijn Geest die in ons leven werkzaam is en wil blijven. 
 

Leven in het licht omvat ons hele doen en laten 
Jezus somt in hoofdstuk 5 vanaf vers 17 heel wat op. Hij benadrukt allereerst de noodzaak van 
respect voor en gehoorzaamheid aan Gods Woord, waarbij we niet blijven steken in een godsdienstig 
systeem, maar ons richten op Gods hart en bedoelingen (vers 17-20). 
 
Ook wijst Jezus op de noodzaak van respect voor onze medemens (vers 21-23), Jezus kwam immers 
ook voor die medemens naar deze aarde. De waarde en betekenis van de mens moet ons altijd voor 
ogen blijven staan, ook al handelen mensen verkeerd.  
 
Ieder mens verlangt naar bevestiging, naar respect, naar zelfwaarde en een besef dat hij of zij er mag 
zijn en gewenst is. Woorden als ‘Raka’ en ‘dwaas’ geven minachting, bitterheid en spot weer, een 
houding waarbij we anderen vernederen. Voor Jezus staat dat gelijk aan iemand doodverklaren, 
afschrijven, als ongewenst zien. 
Jezus spreekt daarom ons hart aan en wil dat we ondanks het zien van het verkeerde in de ander, 
hem of haar blijven zien als een mens met waarde en betekenis. God wil dat we als instrumenten in 
Zijn handen bruggen zijn naar het hart van God. Mensen blijven voor Hem waardevol, ook ‘verloren 
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zonen en dochters’ omdat Hij weet hoe zij kunnen worden wanneer ze zich met hem laten verzoenen 
en open gaan staan voor het vernieuwende werk van Zijn Geest. 
 
Jezus zegt verder dat we altijd moeten zoeken naar wegen van verzoening en herstel, ook in relaties. 
Daardoor eren we het gebod ‘de naaste als onszelf lief te hebben’ (naast boven al de liefde voor 
God). We werden geschapen in relatie tot God én onze medemens. Dat mogen we niet loslaten,  
(verzen 43-46). 
In de verzen 27-28 en 31-32 komt verder respect voor de vrouw, voor het huwelijk en voor 
verantwoordelijk omgaan met elkaar aan de orde. En ook het respect voor de waarde van het 
innerlijk leven, dat niet verdrongen mag worden door allerlei andere zaken (vers 29-30). De innerlijke 
conditie van de mens is van doorslaggevend belang. Jezus benadrukt dit regelmatig. Een voorbeeld: 
'Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt...?'  
(Mattheüs 16:26). 
Maar ook respect voor de waarheid en menselijke verantwoordelijkheid is belangrijk (verzen 33-37), 
waarbij je ‘ja’ ja is en je ‘nee’ nee. We moeten zélf verantwoordelijkheid leren dragen voor de keuzen 
die we maken en ons hierbij afstemmen op Gods bedoelingen voor ons leven. 
 

Ten aanzien van de daarop volgende verzen 38-48 nog enkele gedachten: 
De uitspraak ‘oog voor oog en tand voor tand’ wordt vaak verkeerd uitgelegd maar het betekende in 
werkelijkheid dat er in de vergelding een halt werd toegeroepen aan de neiging van de mens om bij 
onrecht extra hard terug te slaan. Het was een beschermende maatregel waar de rechters in Israël 
op moesten toezien. Extra hard terugslaan mocht dus niet! Het kwaad zou anders voortdurend 
accumuleren. 
Maar Jezus gaat zelfs verder door te wijzen op het feit dat we als christen bereid moeten zijn naast 
onze neiging tot vergelding en wraakzucht, zelfs onze neiging tot zelfverdediging over te leveren aan 
God. God wil ons innerlijke vrijheid geven, ook in onze houding ten opzichte van anderen, zodat zijn 
liefde door ons heen die ander kan bereiken.  
Onze vijanden liefhebben betekent volgens dr. M. Lloyd-Jones: ‘dat onze behandeling van anderen 
nooit mag afhangen van wat zij zijn, of van wat zij ons aandoen. Ze moet volledig beheerst en 
geregeerd worden door onze kijk op hen en hun toestand.’  
Waarom was God bereid om in liefde Zijn Zoon te zenden voor mensen die Hem vijandig gezind 
waren? 
‘Datgene wat God bewoog was Zijn eigen eeuwig liefhebbend hart, onveranderd door iets buiten 
Zichzelf. Hij genereert de eigen bewegingen en handelingen - een volkomen onbaatzuchtige liefde.’  
 
Nog een citaat  van M. Lloyd-Jones:  
‘Dit is een ontzettend belangrijk principe, want volgens onze Here is dit het soort liefde dat wij 
moeten bezitten, en de liefde die we jegens anderen moeten tonen. Heel het geheim van het leven, 
van dit leven, is dat de mens volkomen losgemaakt moet zijn. Hij moet van anderen zijn losgemaakt 
in die zin dat zijn gedrag niet beheerst wordt door wat zij doen. Maar wat nog belangrijker is, hij 
moet ook zijn losgemaakt van het eigen ik, want totdat een mens van dat eigen ik is losgemaakt zal 
hij nooit los zijn van wat anderen met dat eigen ik doen. Zolang een mens voor zichzelf leeft is hij 
gevoelig, op zijn hoede en afgunstig; hij is jaloers en daarom reageert hij altijd onmiddellijk op wat 
anderen doen (...) De christen behoort tot een ander Koninkrijk. Hij is een nieuw mens, een nieuw 
schepsel, een nieuwe schepping. Daarom ziet hij alles anders, daarom reageert hij op een andere 
wijze.’ 
Concreet betekent het dat we voor mensen willen bidden en dat we er voor kiezen hen lief te 
hebben met Gods liefde, ook al ligt de persoon in kwestie ons niet zo... Het betekent dat we geloven 
dat God onze houding kan gebruiken, dat Hij het ten goede wil uitwerken. Op Zijn tijd en manier. 
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De liefde gaat verder dan beheerste wraakneming, dan het ‘oog voor oog’ principe. Liefde kan harten 
bereiken, zoals Jezus ons bereikte toen Hij voor ons aan het kruis hing en ons in onze schuld 
tegemoet kwam. Onverdiend. Dat is genade. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Welke mensen moet je in geloof leren liefhebben en wil jij je hierin openstellen voor het werk 

van Gods Geest in je leven? 
 

2. Waarom is het moeilijk ‘eigen gelijk’ en de ‘eigen rechten’ aan Gods rechtvaardigheid toe te 
vertrouwen? 

 
In het zesde hoofdstuk benadrukt Jezus in de eerste vier verzen opnieuw het belang van een zuivere 
motivatie en een onverdeeld hart (zie ook 6:16-24). Een hart dat gericht is op God en zijn houvast 
zoekt in de verborgen omgang met Hem (verzen 5-6). Een God die ‘onze Vader’ wil zijn (verzen 7-9) 
en daarmee onze waarde onderstreept als mensen die deel uitmaken van Zijn gezin. Een God die ons 
leven inhoud en richting geeft. Als medewerkers van God mogen we beschikbaar zijn voor Zijn 
Koninkrijk en ons inzetten voor datgene waartoe Hij ons roept. Jezus wil ons ertoe aanzetten dat 
steeds voor ogen te houden: God en Zijn Rijk waar we deel van uitmaken (verzen 9-10). Wanneer we 
hiervan doordrongen zijn leren we Hem ook te vertrouwen voor ons dagelijks leven, ons ‘dagelijks 
brood’, voor het mooie en moeilijke dat op ons af komt (vers 11). Deze God wil ons ook helpen om 
dankzij de vergeving die Hij steeds schenkt relaties te blijven beoefenen door wij niet alleen 
vergeving van God  ontvangen maar deze op onze beurt ook aan anderen te schenken (vers 12). 
Jezus zegt verder dat God ons bescherming belooft wanneer Gods tegenstander in ons hart 
verdeeldheid wil geven waardoor we ongehoorzaam worden en Gods weg verlaten (vers 13). 
 
God openbaart Zich als een verborgen God die Zich niet in uiterlijkheden manifesteert, maar in de 
stille omgang met mensen die Hem zoeken. Dankzij het gebed gaan we ontdekken dat Hij ‘de 
vertrouwelijke omgang’ zoekt (Psalm 25:14), een omgang die geeft dat we - net als Jezus - weten wie 
we zijn, waarom we leven en wat onze hoop is voor de toekomst. We mogen weten dat God het 
begin en het einde is (vers 13). Jezus spreekt in de verzen 25-34 over een ‘levensstijl van 
vertrouwen’,  waarbij we allereerst zijn Koninkrijk zoeken. Ook al komt de dagelijkse aardse 
werkelijkheid in al zijn geschondenheid en moeite op ons af (vers 34). Vanuit de verborgen omgang 
met God weten we dat we geworteld zijn en dat niets ons van God kan scheiden. 
 

Om over na te denken: 
Lees Mattheüs 6:25-34 en geef met eigen woorden enkele hoofdgedachten weer die bepalend 
mogen zijn voor onze manier van leven. 
 
De ‘levensstijl van vertrouwen’ uit zich ook in een realistische omgang met elkaar. Wanneer we ons 
onze afhankelijkheid van God bewust zijn en Zijn rijkdom in onze armoede hebben ontdekt, dan 
worden we mild. In Mattheüs 7:1-6 spreekt Jezus hier o.a. over. Alleen wanneer we zelf op radicale 
wijze open staan voor Gods licht, verdienen we het recht anderen terecht te wijzen die het licht niet 
zien of ontlopen. Dan weten we de juiste toon aan te slaan: niet veroordelend maar oprichtend.  
 
Wanneer Gods Geest ons leven beheerst, leren we in mildheid bruggen slaan naar de ander, ook als 
het liefdevolle confrontatie vraagt. We voelen ons dan echter niet beter dan de ander omdat we 
weten hoe ons eigen leven er zonder Christus uitziet. 
 
Jezus zegt in Mattheüs 7:12: 'Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo...' 
Wanneer wij dankbaar zijn voor Gods genade, is het dan ook ons groeiende verlangen anderen er 
deelgenoot van te maken? 
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Wanneer wij ons bemoedigd voelen wanneer mensen óns aandacht geven, begrip tonen, met ons 
meeleven of opbouwend meedenken, in hoeverre komen wij dan anderen hierin tegemoet? 
God verlangt ernaar dat ons leven vrucht draagt (vers 15 en 20), een vrucht die heilzaam is, ook voor 
onderlinge relaties. 
 
In Mattheüs hoofdstuk 5, 6 en 7 wijst Jezus op een levensstijl, waarbij ons horen en doen samengaan 
(zie de verzen 24-27). Alleen dan staat ons levenshuis vast en is het fundament goed. Dan kunnen we 
ook anderen veiligheid aanbieden en heen wijzen naar het geheim: een levende en herstelde relatie 
met onze Schepper en hemelse Vader. 
 
M. Lloyd-Jones zegt over deze uitwerking: ‘Wat zou het een omwenteling teweegbrengen als we 
deze kennis in praktijk zouden brengen. Ik ben ervan overtuigd dat er dadelijk een opwekking zou 
ontstaan. Wat een verschil zou dat betekenen voor het kerkelijk leven en voor een ieder persoonlijk. 
Denk eens aan al de schijn en de namaak, aan alles wat onwaardig in ons is. Beseften we maar dat 
God dit alles ziet en kent en vastlegt. Dat is het onderwijs van de Schrift, en dat is de manier om 
heiligheid te prediken - niet door de mensen één of andere heerlijke ervaring die alle problemen 
oplost aan te bieden. Nee, maar door slechts te beseffen dat we altijd voor Gods aangezicht staan, 
want de mens die werkelijk met dat besef begint, zal zich al snel naar Christus en Zijn kruis haasten, 
en smeken om door de Heilige Geest vervuld te worden.’ 
 

Jezus’ boodschap roept reactie op! 
Het gevolg van de directe aanpak van Jezus is: aan de ene kant aanvaarding van Zijn woorden. Aan de 
andere kant ergernis, zie bijvoorbeeld 7:28-29 en 15:12-14. Jezus wilde echter radicaal zijn omdat Hij 
Zich identificeerde met Zijn Zender en opdracht, omdat Hij de ernst van de boodschap kende. Het 
ging om het eeuwige heil van de mensen. Lees in dit verband Mattheüs 7:21-27. Uit dit gedeelte 
leren we o.a. dat God kennen synoniem is met God gehoorzamen. Ons belijden moet zichtbaar 
worden in ons dagelijks leven, in horen én doen zoals Jezus Gods woorden wilde voorleven in héél 
Zijn optreden. Alleen zó dwong Hij respect af en werd de ernst van de boodschap begrepen. Alleen 
zó deed Hij Zijn Vader recht en sprak Hij als een ‘gezaghebbende’ (7:28-29). God verleende Hem 
gezag omdat Jezus één was met Hem en in Zijn Geest handelde. Jezus was beelddrager van Zijn 
Vader: in woord en daad. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Mildheid...waarom ervaren we dit vaak niet in onze houding ten opzichte van anderen? 

  
2. Levensecht zijn: juist in ons onvolkomen zijn. Wanneer we leven vanuit Gods vergeving hoeven 

we onszelf niet beter voor te doen.  We mogen kwetsbaar zijn en met elkaar de weg van God 
zoeken en bewandelen.  
Waarom is het vaak moeilijk om kwetsbaar te zijn, om eerlijk te zijn in de ontmoeting met de 
ander? 
 

3. Horen en doen: ze horen bij elkaar. Gods woorden overdenken en het in de praktijk van ons 
leven vrucht laten dragen.  
Wat lezen we hierover in Jakobus 1:20-25?  
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Hoofdstuk 6 

Vrijmoedigheid en bewogenheid  
   

Lezen: Mattheüs 8 en 9  
Jezus’ leven werd gekenmerkt door vrijmoedigheid en bewogenheid. Liefde voor de waarheid en 
toewijding aan de liefde lagen hieraan ten grondslag. Allereerst willen we nadenken over deze 
vrijmoedigheid. Daarna volgen nog enkele gedachten over Jezus’ bewogenheid. 
 

Vrijmoedigheid: gevolg van liefde voor de waarheid.  
Wanneer we Mattheüs 8 en 9 lezen, zien we dat Jezus mensen durft te confronteren met de 
waarheid. Hij is eerlijk en ‘op de man af’ wanneer de consequenties van het volgen ter sprake komt 
(8:18-22). De mensen moesten doordrongen worden van de totaliteit ervan. 
 
Jezus volgen betekent: de prijs willen betalen door Hem nummer één te laten zijn in je leven. Jezus’ 
reactie op de vraag: 'Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf' betekende niet dat 
Jezus eerbetoon aan onze ouders niet belangrijk vindt. In die tijd werd het echter vooral bedoeld in 
de betekenis: ik wil wachten tot mijn vader is overleden... Hoe lang zou dat duren? Christus wil dat 
we Hem volgen, ongeacht onze vragen over de toekomst, of beter gezegd: dat we onszelf én onze 
toekomst aan Hem toevertrouwen. Jezus was hierin niet alleen eerlijk maar ook liefdevol en 
realistisch, omdat Hij wist dat onze motieven soms om directe confrontatie vragen. Jezus volgen kan 
alleen op basis van een radicale en doordachte keuze, waarbij we openstaan voor Zijn vorming en 
leiding. Wanneer Hij nummer één is zal al het andere, als gevolg daarvan, ook zijn eigen plek vinden. 
Jezus volgen is uiteindelijk een proces, een met Hem op weg zijn... 
 
Verder was Jezus moedig in Zijn optreden, omdat Hij wist hoe belangrijk het kennen van God en Zijn 
waarheid was. Die liefde en bewogenheid maakten dat Hij bereid was om risico’s te nemen. Ook het 
risico dat bepaalde uitspraken en handelingen Hem bij sommigen impopulair konden maken. 
Mattheüs 8:28-34 is hiervan een voorbeeld. Toch koos Jezus voor de redding van die gebonden man. 
Hij wilde zijn vrijheid, een vrijheid die innerlijk begon. Jezus wist wat het meest belangrijk was. 
 
Ook was Jezus ‘vrij’ en ‘moedig’ omdat Hij Zijn rustpunt had in het kennen van God en Zijn almacht. 
Deze God hield allerlei situaties onder Zijn leiding, ook die van de storm (8:23-27). Daarom kon Hij 
slapen. Wanneer Zijn discipelen Hem wakker maken, wil Hij hen in die ontspanning laten delen door 
ze op een milde manier een prikkelende vraag te stellen, een vraag die hen kan laten groeien in 
vertrouwen: 'Waarom bent u angstig, kleingelovigen?' Na die vraag laat Hij hen Gods 
bovennatuurlijke kracht ervaren, door de storm tot stilte brengen. 
 
Met dezelfde moed durfde Jezus negatieve gedachten van mensen aan de kaak te stellen. Wanneer 
Hij het geloof van de verlamde ziet en zegt dat de zonden van de verlamde worden vergeven  (9:1-) 
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reageren sommige schriftgeleerden negatief. Jezus doorziet hun gedachten en durft ze te benoemen: 
‘Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart?’ (9:4). 
Waarom? Wat inspireerde hen hiertoe? Waarom konden ze zich niet over de genezing naar lichaam 
en ziel verheugen? 
 
Ook in het dan volgende gedeelte (9:9-17) lezen we hierover. Wanneer de discipelen van Johannes in 
hun gedachten blijven hinken op ‘de wet’, probeert Jezus hen te bepalen bij de vreugde van Zijn 
komst omdat Hij kwam om de wet te vervullen, om zicht te geven op het nieuwe dat God door Hem 
zou bewerken (9:14-17). En in het contact met de Farizeeën wil Hij dat ze niet slechts ‘de letter’ zien, 
maar vooral de bewogenheid van Zijn Vader. Hij kwam immers om te redden (9:9-13). 
Daarom zocht Hij zondaars, mensen die beseffen dat ze redding nodig hebben. Jezus beroept zich 
hierbij op Zijn Vader door het Oude Testament aan te halen: 'Ik wil barmhartigheid en geen offer.' In 
Hosea 6:6 lezen we het in andere bewoordingen: 'Want Ik vind vreugde in goedertierenheid en niet in 
offer, in kennis van God meer dan in brandoffers!' 
 
Jezus wil hen via liefdevolle, directe confrontatie laten ontdekken dat liefde en kennis van God 
allereerst een hartszaak is en niet een uiterlijke eredienst. Discussies, vragen en antwoorden stonden 
in dat licht. Liefde voor het wezen en de waarheid van God maakte Hem hierin vrijmoedig. Hij wilde 
dat die confrontatie ontdekkend zou uitwerken. 
 

Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe ervaar je vrijmoedigheid?  

 
2. Welke remmingen ervaar je op dit gebied?  

 

3. Welke lessen leer je uit de genoemde voorbeelden van Jezus? 
 

Bewogenheid: in contact staan met Gods liefde 
We kunnen nóg zo bezield zijn door de waarheid, toch zullen we geen mensen bereiken, wanneer we 
tegelijkertijd niet aangeraakt zijn en aangeraakt blijven door Gods liefde. Jezus bracht niet slechts 
een leer (de waarheid) maar ook zijn leven (zijn liefde): Hij was bewogen   Hij raakte aan   Hij zag 
verdriet   Hij zag geloof   Hij zag verzet en negativisme. In dit alles wilde Hij zich geven, kwetsbaar zijn, 
contact leggen, licht geven, oprichten. 
 
In de confrontatie met schriftgeleerden wijst Hij regelmatig op het belang van barmhartigheid, van 
innerlijke bewogenheid. Door die houding kom je mensen in hun nood en zondigheid tegemoet, 
alleen dan geef je de ander ruimte om zich te laten oprichten. Een ruimte die je leert geven wanneer 
je jezelf bewust bent hoe je van Gods nabijheid en kracht afhankelijk bent.  
Zie Mattheüs 9:13 en 12:7-8. Door barmhartigheid zullen we niet hard oordelen en blijven steken in 
onze vooroordelen, oppervlakkige observaties en snelle, kortzichtige kritiek. 
 
In zijn boek ‘Ik wilde dat ik kon vliegen,’ schrijft Walter Trobisch iets dat het overdenken zeker waard 
is: ‘Jezus keek niet minachtend neer op de verbitterden, de machtelozen en afgeschrevenen, met wie 
Hij te maken kreeg. Hij vereenzelvigde Zich met hen, Hij liet Zich ter wille van hen minachten zonder 
bitter te worden, opdat verbitterde mensen zichzelf konden gaan accepteren en hun zelfrespect 
behielden. Hij mat hen niet met vreemde maatstaven maar erkende hen in hun eigen aard, en riep zó 
hun gaven te voorschijn. Daarmee is ons geen patent oplossing gegeven, maar wel een richtsnoer 
voor onze houding.’ 
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Om over na te denken / gespreksvragen: 
1. Hoe ervaar je bewogenheid? 

 
2. En is er een balans tussen vrijmoedigheid (liefde voor de waarheid) en bewogenheid (toewijding 

aan de liefde)? 
 

3. Wat leer je van Jezus’ voorbeeld? 
 
 

Tenslotte 
Overdenk het nu volgende gebed: een gebed van overgave aan datgene wat Gods Geest in ons leven 
wil uitwerken. Ook ten aanzien van de Bergrede en de opdracht ‘licht’ en ‘zout’ te zijn. 
 
Genadige en heilige God en Vader, 
Geef ons: 
Wijsheid om U te ontdekken, 
Volharding om U te zoeken, 
Geduld om op U te wachten, 
Ogen om U te zien, 
Een hart dat zich in stilte op U richt, 
En een leven dat U verkondigt 
Door de kracht van de 
Geest van Jezus Christus onze Heer. 
 
Amen 
 
(Gebed van Benedictus die leefde van 480 tot 543). 


