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De Bergrede



Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leer lingen om zich heen .

Hij nam het woord en onderrichtte hen

  Mattheüs 5:1–2 

Het schilderij op de voorkant is De Bergrede door Carl Bloch



je. Maak er gebruik van. Probeer als 

kringgroep de afgesproken tijdslijn en 

indeling te volgen, zodat we zoveel mo-

gelijk gelijk optrekken als kringen. De 

kringgroepen zijn belangrijk, het kan 

nog wel eens pure noodzaak blijken 

dat we voor bepaalde periodes terug 

moeten vallen op de kringgroepen om 

als gemeente te blijven functioneren. 

Koester daarom je kringgroep en zorg 

voor elkaar.

Bij vragen over de kringen en het kring-

boekje kunnen jullie terecht bij de 

kringgroep coördinatoren. Zij zijn het 

aanspreekpunt voor de kringleiders, 

de indeling van de groepen, de activi-

teiten. Zie achterop dit boekje voor de 

telefoonnummers.

We wensen jullie allemaal een geze-

gend kringseizoen. In het vertrouwen 

dat we weer opgebouwd mogen wor-

den in ons geloof en sterker verbon-

den mogen worden aan elkaar in Jezus 

Christus, onze Heer en Heiland.

Uw broederraad

De lessen van de Bergrede zijn prachti-

ge lessen voor de dagelijkse praktijk van 

het geloof. Broeder Gerrit Pasterkamp 

heeft mooi werk verricht om deze les-

sen uit te werken voor ons als kringen. 

Er is sprake van de nodige diepgang in 

de lessen. Er worden uitgebreide verwij-

zingen gedaan. Er wordt een volledige 

inkijk gegeven in het onderwerp. Dat 

betekent voor de kringleider of degene 

die het woord gaat delen op de kring, 

dat een goede voorbereiding noodzake-

lijk is. Omdat er best veel wordt aan-

gereikt zal de spreker op de kring een 

selectie moeten maken van wat hij of zij 

wil aankaarten op de kringavond. Aan 

de andere kant krijgt hij of zij in de voor-

bereiding veel achtergrondinformatie 

waardoor er beter ingegaan kan worden 

op vragen en opmerkingen uit de kring.  

Pas op dat je niet alles wil behandelen, 

waardoor het veel te lang gaat duren. 

Neem voor het onderwerp 20 minuten 

tot een half uur. En probeer het inter-

actief te maken door vragen te stellen. 

Mogelijke vragen en toepasselijke lie-

deren worden al aangereikt in dit boek-

Voorwoord
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Zalig de vredestichters

Altijd geweld
“Zalig de vredestichters”. Jezus sprak 
deze woorden uit in de heuvels van Ga-
lilea, ver van Jeruzalem af, waar het giste 
van geweld. Telkens broeide er iets van 
opstand tegen het Romeinse gezag en te-
gen de ontheiliging van het land en Gods 
tempel. Je moet weten; in de heuvels van 
Galilea, ver van het Romeinse bestuurs-
centrum Jeruzalem, nestelden zich de 
partizanen, de vrijheidsstrijders die zich 
met gewelddadige acties sterk maakten 
voor het komende Rijk van God. Of de 
terroristen die een moorddadige inbreuk 
maakten op het wettig gezag. 

Ze werden in Israël Zeloten genoemd 
en dat betekent ‘ijveraars’. Jezus had er 
onder Zijn discipelen ook minstens een 
zitten, Simon de Zeloot. Hij heeft de 
fonkelende ogen gezien als ze vertelden 
over hun gevechten en kleine overwin-
ningen op de gehate tiran. Hij zag de 
haat in de ogen, die de ouders ook al 
aan de kinderen bijbrachten, zodat er 
een generatie opgroeide in een sfeer van 
haat geweld en oorlog. Zoals nu nog, in 
en rond Israël.

 Mattheüs 5:9  

 ‘ Zalig de vredestichters want zij zullen 

kinderen Gods genoemd worden’ 

Wij weten inmiddels dat dit in de wereld 
altijd zo zal blijven: mensen die harts-
tochtelijk strijden voor hun vermeend 
gelijk. Soms met recht, soms twijfelach-
tig, maar de cyclus van geweld is er het-
zelfde om. De acties van Moslimgroepen 
zoals ISIS. Ook het ‘veilige’ Nederland is 
er al door besmet.

      Zalig de vredestichters, want zij 
zullen kinderen Gods genoemd 
worden, en niet “zonen van de 
donder” de naam van de Zeloten. 
Het was een woord waarin Jezus 
rechtstreeks ingaat op wat er speelt 
in de wereld. In de heuvels van Ga-
lilea begreep iedereen, dat Jezus 
hiermee tegen de militante aanpak 
van de Zeloten koos. Tegen alle po-
gingen van mensen om met wapens 
het Rijk van God te vestigen

Wie kan vrede maken? 
Al gaan Jezus’ woorden in op de po-
litiek, ze gaan er niet in op. Je kunt 
de woorden over vredestichters niet 
loshalen uit hun verband om ze te ge-
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De Bergrede werkboek huiskring

bruiken als vaandel voor een vredes-
beweging. Dat is veel te kort door de 
bocht. Dat wordt meteen al duidelijk 
als je de spreuk eens heel letterlijk ver-
taalt. Er staat dan: zalig de vrede-ma-
kers. Degenen, die vrede maken. Vrede 
maken, dat is mooi gezegd, maar hoe 
doe je dat? Hoe maak je vrede in deze 
kapotte wereld? Hoe hadden de Zeloten 
dat moeten doen als de Romeinen niet 
meewerkten? En hoe moet dat vandaag? 

We hebben al gezien dat er een na-
tuurlijke volgorde zit in de zaligspre-
kingen. Vredestichten komt na rein van 
hart omdat onreinheid in het hart een 
fundamentele belemmering is om ver-
zoening te bewerken. 

In 2 Tim. 2:22 roept Paulus Timotheüs 
op om te jagen naar...vrede met hen 
die de Here aanroepen uit een rein 
hart. Je zult merken dat het niet altijd 
lukt om vrede te hebben met iedereen, 
omdat de Geest wel eens kan botsen 
met het vlees. Iemand die ‘vleselijk’ 
denkt, ook al is hij of zij dan misschien 
een gelovige, neemt ‘vleselijke’ stand-
punten in en het zal niet altijd lukken 
om met dergelijke mensen in vrede te 
blijven leven. 

      Shalom, vrede, dat is het hoogste 
goed. Als je elkaar groet in Israël, 
dan zeg je: shalom, vrede. Want 
daarmee wens je elkaar inderdaad 
het állerbeste. Met veel nadruk 
klinkt het woord ‘vrede’ ook in de 

priesterlijke zegen: “De Heer ver-
heffe Zijn aangezicht over u en geve 
u vrede”. Dan gaat het om een kost-
bare gave, die veel verder gaat dan 
dat er geen oorlog gevoerd wordt. 
Shalom, dat betekent dat er harmo-
nie is en volkomenheid. Shalom, dat 
houdt in, dat het goed is tussen ons 
en de Heer, tussen ons en de naaste 
en tussen ons en de natuur. Als de 
Heer aan Zijn volk vrede geeft, zo-
als in de priesterlijke zegen gezegd 
wordt, dan maakt Hij álles goed. 
Dan helpt Hij in alle levensopzich-
ten. Dan zegent Hij zijn kinderen.

Vredestichter zijn 
Maar, zal je zeggen, hoe werkt dat dan 
bij mij op het werk? Hoe kan ik daar 
een vredestichter zijn? Ze kennen de 
Heer niet en ze willen ook van mijn 
geloof niets weten! Persoonlijk geloof 
ik dat je dan toch een vredestichter kan 
zijn, ook al zal dit niet meteen resulte-
ren in vrede met God. Door de persoon 
die je bent en door wat je zegt en doet 
zullen je collega’s toch geconfronteerd 
worden met God. Natuurlijk zal dit 
sommigen afstoten, maar voor anderen 
ben je misschien een schakel in een lan-
ge ketting die eindigt bij God. 

Jezus zelf moest zelf zeggen dat Hij 
niet gekomen was om vrede te bren-
gen, maar het zwaard! Matt. 10:34. Een 
beetje merkwaardige uitspraak, vind u 
niet? Voor iemand die verkondigt: zalig 
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zijn. De plicht tot vergeven is duidelijk in 
het woord neergelegd (bijv. in Luk. 17:3). 
Het is zelfs zo, dat onze vergeving van 
Godswege gekoppeld is aan onze be-
reidheid om anderen te vergeven; Matt. 
6:16. Bijzondere problemen komen er 
als iemand niet wil vergeven of als er 
geen sprake is van duidelijk berouw. 

Soms zal vrede stichten zelfs praktisch 
onmogelijk zijn. In Matt. 10:12 is spra-
ke van een ‘huis’ dat vrede kan ontvan-
gen door een dienstknecht van God. 
Maar deze vrede kan ook wel eens niet 
ontvangen worden en in dat geval keert 
deze tot de betrokkene terug. Een ander 
voorbeeld van de onmogelijkheid om 
vrede te stichten vinden we in Ps. 120:6 
waar de psalmdichter zegt: “te lang 
reeds woon ik bij wie de vrede haten”. 
Toch kan ook in deze moeilijke situaties 
onze vrede ons niet ontroofd worden. 
We hebben vrede met God, door het 
geloof in Christus; Rom. 5:1 en in Jezus 
hebben we vrede hoewel we in de we-
reld verdrukking lijden; Joh. 16:33. 

Wat is de belofte voor de vredestich-
ters? Zij zullen kinderen Gods genoemd 
worden. In de grondtekst staat er zelfs: 
zonen Gods (huioi theou). Enkele an-
dere vertalingen geven ook inderdaad: 
zonen Gods. Deze belofte heeft al een 
gedeeltelijke vervulling in het heden; 
vers 14 t\m 16, verder vinden we ook 
in Rom. 8:14 dat we nu al zonen Gods 
zijn, maar ook in de toekomst; Matt. 
13:43, 1 Joh. 3:2, Rom. 8:19. 

de vredestichters! Natuurlijk gaat het Je-
zus om vrede, maar dan in allereerste 
plaats vrede met God! En voor degenen 
die dat niet aanvaarden resulteert dat in 
tweedracht, zodat zelfs iemands huis-
genoten zijn vijand kunnen zijn; Matt 
10:36 en daarmee zitten we dan al bij 
de volgende zaligspreking. 

Een vredestichter kun je ook zijn in de 
plaats waar je woont. In Jer. 29:7 wor-
den de ballingen in Babel opgeroepen 
om de vrede voor hun stad te zoeken: 
“Zoekt de vrede voor de stad waarheen 
Ik u in ballingschap heb doen wegvoe-
ren, en bidt voor haar tot de HERE, want 
in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”. 
De vrede zoeken voor de stad waar je 
woont, hoe doe je dat? Ik denk dat ge-
bed voor de stad hierin een eerste priori-
teit is. Bidden dat Gods Koninkrijk in je 
stad meer zichtbaar wordt. In de zegen 
der oprechten ligt de opkomst van de 
stad; Spr. 11:11. Als er in je woonplaats 
vrede heerst, dan zal dat ook bevorder-
lijk zijn voor je eigen vrede. 

Shalom! 
Vrede moet ook geen goedkope vre-
de zijn. Het zijn de valse profeten, die 
vrede verkondigen terwijl er geen vrede 
is. Jer. 13:10. God heeft ook vrede met 
ons gemaakt tegen een immens grote 
prijs. Soms kost het vredestichten heel 
veel moeite, in het bijzonder daar waar 
de vrede ver te zoeken is. Er moet dan 
vergeving gevraagd of aangeboden wor-
den en dat kan wel eens pijnlijk moeilijk 
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Het is niet zo, dat je zalig wordt door 
vrede te stichten. Je wordt zalig door 
het verlossingswerk van Jezus. Maar 
wie verlost is, wordt een vredestichter. 
Het woord vredestichter doet denken 
aan het woord brandstichter. Het heeft 
de gedachte in zich, dat het klein be-
gint. Eén vonk is al genoeg om een vuur 

         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.    Wat is je in deze studie het meest opgevallen?

2.    Als het om vrede gaat, zeggen sommige christenen dat het gaat om persoonlijke 

vrede met God. Anderen zeggen dat het gaat om vrede op aarde. Wat is waar? 

Lees Romeinen 5:1; Lucas 2:12, Jesaja 2:4.

3.    Vrede en gerechtigheid hebben veel met elkaar te maken. Zo hebben ook onvre-

de en ongerechtigheid veel met elkaar te maken. Wat heeft dat ons te zeggen? 

4.    Is dat te leren; de vrede te bewaren? 

         Prikkelende vraag/stelling 

•   Heb jij vrede in je hart?

te doen ontbranden. Je hebt slechts een 
klein lucifertje nodig om een groot 
vuur te doen ontbranden. Een groot 
vuur begint klein. Zo is het ook met 
vrede. Ieder van ons wil wereldvrede. 
Maar vrede moet gesticht worden. Dat 
begint klein. Bij jezelf. 
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Zalig de vervolgden

Smaad en vervolging
We hebben al eerder opgemerkt dat er 
in de Bergrede een bepaalde opbouw 
is waar te nemen. De eerste drie za-
ligsprekingen hebben voornamelijk te 
maken met de houding van de christen 
tegenover God. Dit leidt tot een honge-
ren en dorsten naar gerechtigheid en de 
volgende drie zaligsprekingen hebben 
voornamelijk te maken met de verhou-
ding van de christen ten opzichte van 
zijn omgeving. Hij is barmhartig, rein 
van hart, zuiver in zijn bedoelingen en 
transparant voor zijn omgeving en hij 
is een vredestichter. Zo’n persoon moet 
een aantrekkelijk persoon zijn. In Gods 
ogen inderdaad, maar lang niet altijd 
voor de wereld.

De normen en waarden van Jezus bot-
sen met de normen en waarden van de 
wereld. De ware christelijke cultuur is 
inderdaad een tegencultuur. Iemand 
uit de wereld kan er vaak nog wel mee 
uit de voeten dat je een gelovige bent. 
En dat je betrouwbaar en eerlijk bent 
zal hij tot op zekere hoogte zelfs nog 

 Mattheüs 5:10-12  

‘ Zalig de vervolgden om der gerechtig-

heid wil, want hunner is het Konink-

rijk der hemelen.’ 

waarderen zolang het maar niet botst 
met zijn persoonlijke belangen. Denk 
alleen maar eens aan het ‘gesjoemel’ 
met allerlei declaraties in het bedrijfs-
leven en zeg maar eens tegen je colle-
ga’s: daar doe ik niet aan mee. Dan lig 
je er gelijk al een beetje uit! Dit zouden 
we nog ‘vervolging op kleine schaal’ 
kunnen noemen maar het is nog wei-
nig vergeleken bij wat christenen in 
veel landen te verduren hebben. In 2 
Tim. 3:12 staat: “Trouwens allen, die in 
Christus Jezus godvruchtig willen leven, 
zullen vervolgd worden”. Hier staat: al-
len, niemand uitgezonderd. Iedereen, 
die serieus voor Zijn Heer wil leven, 
zal een bepaalde mate van vervolging 
ervaren. De één meer, de ander min-
der, maar er zal vaak conflict zijn door 
je zuiverheid! 

      Het verschil tussen deze zaligspre-
king en alle vorige is duidelijk. Bij 
de andere kon je nog zeggen: hier 
vraagt de Heer wat Hij van alle dis-
cipelen verwacht. Er klinkt een uit-
nodiging uit om door Gods Geest 

9
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óók zo te worden. Arm van geest en 
rein van hart. Zachtmoedig en vre-
destichtend. Maar de laatste zalig-
spreking, en de toelichting daarop 
in vers 11 en 12, laat zich zo niet 
verklaren. Dit is anders. Jezus be-
spreekt hier niet wat een christen 
is, of wat hij doet, maar wat met 
hem gebeurt. Hij wórdt vervolgd 
en gesmaad. Niet omdat hij dat wil, 
of er zijn best voor doet. Dat zou 
zelfs verkeerd zijn. Maar het over-
komt hem.

De vervolging van christenen is er al 
geweest door de eeuwen heen maar 
zal in de eindtijd grote vormen aanne-
men. In Matt. 24:9 staat: “gij zult door 
alle volkeren gehaat worden om mijns 
naams wil”. Het resultaat zal ernstig 
zijn: velen zullen ten val komen. God 
zal echter vervolging toelaten om Zijn 
gemeente te zuiveren. Nu zien we dit 
in bepaalde landen al optreden maar 
persoonlijk geloof ik dat het wereld-
wijde vormen zal gaan aannemen. De 
vervolging zal zijn hoogtepunt vinden 
onder de regering van de antichrist 
(de grote verdrukking in Matt. 24:21). 
Al moet erbij vermeld worden dat er 
christenen zijn die menen dat de ge-
meente dan al ‘opgenomen’ is. 

Gefeliciteerd met vervolging? 
Hoe moeten we reageren op vervol-
ging? Opgemerkt zij nog dat we ver-
volging niet behoeven te zoeken. Het 

zal over ons komen en velen hebben 
dit in meer of mindere mate ervaren. 
Ik geloof zelfs dat we ons ongerust 
moeten maken als we het nooit in de 
één of andere vorm ervaren. Je kunt na-
melijk ook vervolging uit de weg gaan 
door voortdurend compromissen met 
de wereld te sluiten, maar dan moet je 
afvragen of je Christus nog wel volgt. 
Het zout kan ook zijn kracht verliezen; 
Matt. 5:13. 

Als we vervolgd worden om de naam 
van Jezus dan moeten we ons verblij-
den en verheugen; vers 12. In Fil. 1:29 
wordt gesproken over: genade die ver-
leend is om niet alleen in Christus te 
geloven maar ook voor Hem te lijden! 
Eenzelfde gedachte vinden we in 1 
Petr. 2:19 en 4:14. En in 1 Tess. 3:4 le-
zen we dat wij voor verdrukkingen be-
stemd zijn terwijl in 2 Tess. 1:5 gespro-
ken wordt over: “...een bewijs van het 
rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het 
Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, 
voor hetwelk gij ook lijdt...” Het ver-
band tussen het discipel zijn van Jezus 
en het lijden door vervolging is vanuit 
de Schrift zonneklaar. 

Kijk naar de volgende teksten:
•    Joh. 15:20: “Indien zij Mij vervolgd 

hebben, zij zullen ook u vervolgen...” 
•    Marc. 10:30: “hij ontvangt honderd-

voudig terug…met vervolgingen”
•    2 Tim. 2:3: “Lijdt met de anderen als 

een goed soldaat van Christus Jezus”. 
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Samengevat kunnen we het volgende 
stellen:
•    Lijden om Christus’ wil zal de erva-

ring zijn van iedere ware christen;
•    Het is genade als wij lijden om 

Christus wil;
•    Het is het bewijs dat we het Konink-

rijk Gods waardig zijn.

Verder geldt ook dat: Lijden loutering 
bewerkt, zowel in de gemeente als 
ook in persoonlijke levens. Door lijden 
heen bouwt de Heer aan ons karakter; 
1 Petr. 1:7. 

Om mijnentwil
Het is goed om ook te wijzen op een 
‘verkeerde manier’ van lijden. Let erop 
dat Jezus in vers 11 spreekt over het 
lijden om ‘Mijnentwil’. Dat is ook de 
vorm van lijden die we hier besproken 
hebben: het lijden om de naam van 
Jezus. De apostel Petrus waarschuwt 
echter ook voor een verkeerde vorm 
van lijden namelijk: omdat we kwaad 
doen; 1 Petr. 2:20 of als: moordenaar, 
dief, boosdoener of bemoeial; 1 Petr. 
4:15. Je kunt, bijv. op je werk, wel 
eens denken dat je lijdt ter wille van 
de naam van Jezus, terwijl er in wer-
kelijkheid iets anders aan de hand is. 
Petrus geeft zo’n mogelijkheid aan: een 
bemoeial zijn, dus steeds maar je neus 
in andermans zaken steken of het al-
tijd beter weten. Misschien zijn we ge-
woon een moeilijk persoon (vaak een 
zwak excuus voor het vasthouden van 
‘karakterzonden’) of doen we gewoon 

ons werk niet naar behoren. Het kan 
ook ons aan ‘tact’ ontbreken of we zijn 
gewoon fanatiek in het benaderen van 
anderen met het evangelie.

      In ons land is de kans om vervolgd te 
worden niet groot. Dat is aan de ene 
kant een grote zegen, aan de andere 
kant een groot gevaar. Wat de vrij-
heid die wij hier hebben, is zo groot 
dat het onze toewijding aan God ge-
makkelijk doet verslappen.

Wat dit laatste betreft is het goed om 
op te merken dat Jezus Zijn discipelen 
onder de mensen zond als schapen on-
der wolven; Matt. 10:16; Hij zegt erbij: 
weest dan voorzichtig als slangen en 
argeloos als duiven. Laten we ervoor 
waken dat we niet ‘terecht’ lijden over 
ons heen halen. 

De genoemde teksten zeggen weinig 
over de aard van de vervolging. Jezus 
noemt in vers 11 het smaden, liegen en 
kwaadspreken naast het ‘gewone vervol-
gen’. Het zal duidelijk zijn dat smaden, 
liegen en kwaadspreken bij elke vorm 
van vervolging een rol speelt. De duivel 
zal vooral deze ‘middelen ‘ gebruiken 
om een vervolgingen aan te wakkeren. 
We zien dit ook in Handelingen gebeu-
ren (bijv. in Hand. 16 en Hand. 17). Dat 
de duivel vaak de onzichtbare inspirator 
is bij vervolgingen blijkt ook uit Openb. 
2:10: “Zie de duivel zal sommigen uwer 
in de gevangenis werpen...” Satan pro-
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beert steeds de voortgang van het Ko-
ninkrijk te belemmeren maar God is in 
staat om ook deze pogingen te gebruiken 
voor Zijn doeleinden. Een duidelijk voor-
beeld hiervan lezen we in Hand. 8:4. 

Het is overigens niet zo dat echte chris-
tenen ‘per definitie’ gehaat zijn. Waar de 
wereld vaak tegenaan schopt is de ver-
wording van het christen-zijn. In Hand. 
3:47 lezen we dat de eerste christenen 
in de gunst stonden bij het gehele volk. 
Van Jezus staat er: “al het volk hing aan 
Zijn lippen” Luc. 19:48. Ook zal er dik-
wijls respect zijn voor wat ‘echt christen’ 
is (zie bijv. Rom. 14:18). Dat religieuze 
leiders hier vaak niet mee uit de voeten 
kunnen (zoals het geval was bij Jezus en 
de apostelen) is de oorzaak van veel ver-
volging door de eeuwen heen.

De beloning
Welke beloning wordt de vervolgden in 
het vooruitzicht gesteld? Dezelfde als de 
armen van geest (vers 3): het Koninkrijk 
der hemelen. Hieruit blijkt in feite dat de 
zaligsprekingen één geheel vormen. (Zie 

verder bij zalig de armen van geest). 

      Wie op Christus’ uitnodiging de hele 
weg van de zaligsprekingen gaat, die 
wacht veel loon. Het is de Vader, die 
het ons lonen zal uit genade. Tot in 
eeuwigheid.

Vers 11 vermeldt er nog bij: “uw loon 
is groot in de hemelen” en dan wordt 

er een vergelijking gemaakt met de ver-
volging van profeten. Wat we ons bij 
dat loon moeten voorstellen is niet he-
lemaal duidelijk. In 1 Petr. 1:4 wordt 
gesproken over een onvergankelijke er-
fenis, die in de hemelen is weggelegd 
voor u. We verzamelen ons schatten in 
de hemel; Matt. 6:20 als we nu lijden 
ondergaan voor Jezus. Uit het feit dat 
de Heer hier spreekt over groot loon 
kunnen we concluderen dat de belo-
ning in de hemel niet voor elke christen 
even groot zal zijn. Het is zelfs moge-
lijk om schade te lijden maar toch zelf 
gered te worden, maar als door vuur 
heen:1 Kor. 3:15. 

In vers 12 wordt wel heel direct op 
de beloning gewezen: “Verblijdt u en 
verheugt u want uw loon is groot in de 
hemelen”. Beloning als motief om vol 
te houden komt meer voor in de Bij-
bel bijv. in Hebr. 11:26. Ook Jezus kon 
volhouden in het lijden omdat Hij wist 
van de vreugde welke voor Hem lag; 
Hebr. 12:2,3. De discipelen en de we-
reld; Matt. 5:13-16. 

Conclusies
•  Jezus begint met een beschrijving 

van de eigenschappen die Hij zoekt 
in Zijn volgelingen; het karakter van 
Gods kinderen. En nu al aanreikt!

•   Hij noemt hen die zo leven; zalig, 
omdat God iets bijzonders voor hen 
in petto heeft, en ook nu al aanreikt! 

•   Elke zaligspreking staat haaks op de 
wereldse manier van leven.

De Bergrede
werkboek huiskring
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•  De laatste zaligspreking wijst erop 
dat navolgers tegenstand zullen op-
roepen.

•   Als ik Zijn kind wil zijn, zullen de za-
ligsprekingen elke dag een uitdaging 
voor mij zijn. 

         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.   Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?

2.    Stelling: Je bent pas een goed christen als je moeite en tegenstand hebt 
meegemaakt.

3.   Heb je voorbeelden van tegenstand uit je eigen leven?
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Zout en licht voor de wereld zijn 

De eerste negen verzen van hoofdstuk 
5 hebben te maken met het karakter 
van de christen. Als dit karakter ‘vol-
uit geleefd wordt’ dan zal dit steeds 
aanleiding zijn tot vervolging; vers 10, 
11 en 12. Tegelijk echter zijn de chris-
tenen het zout der aarde en het licht 
van de wereld; vers 13, 14, 15 en 16. 
Wat wordt hiermee bedoeld? Laten we 
allereerst vaststellen dat als je in de 
huidige maatschappij verkondigt dat je 
het zout der aarde en het licht van de 
wereld bent dan zal men dit, in het al-
gemeen, als erg aanmatigend bestem-
pelen. Toch is het niemand minder dan 
Jezus zelf die dit van zijn volgelingen 
zegt. Hij zegt er wel bij: het zout mag 
zijn kracht niet verliezen en de mensen 
moeten het licht kunnen zien. Laten we 
eerst eens gaan kijken naar het zout. 

Het zout der aarde
Zout heeft als functies: bederf we-
ren (en daardoor conserveren) en ook 
smaak geven. Zuiver zout kan zijn 
kracht niet verliezen maar het zout zo-
als dat in Palestina gewonnen werd (uit 
de Dode Zee) was gemengd met ande-
re bestanddelen (onzuiverheden) die 
het zout onbruikbaar konden maken. 
Het feit dat bederf weren nodig is in 

 Mattheüs 5:13-16  10
onze wereld betekent dat de wereld 
zonder de invloed van de christenen 
onderhevig is aan verderf. De apostel 
Paulus schetst in Romeinen 1 de ver-
worden mensheid, een verwording 
ontstaan door het niet erkennen van 
God (1:28). Dit beeld is ook heden 
ten dage zeer actueel. De natuurlijke 
tendens van de mensheid is altijd om-
laag. Zonder ‘tegenstroom’ zinkt de 
mensheid steeds dieper in het moeras 
van de zonde, een zeer tragisch gevolg 
van de zondeval. Christus verwacht 
van Zijn volgelingen dat zij dit bederf 
tegengaan. 

We moeten hierbij opmerken dat God 
nog meer zaken aan de mensheid gege-
ven heeft om bederf tegen te gaan. We 
denken allereerst aan de instelling van 
de overheid. Paulus noemt de overheid 
een instelling van God; Rom. 13:2, in 
de dienst van God en ons ten goede; 
Rom. 13:4. Zonder de overheden zou 
de wereld één grote chaos zijn. 

Het gezin kan men ook zien als een 
instelling van God. In (onder andere) 
de Efeze-brief vinden we richtlijnen 
voor het huwelijk en de omgang tus-
sen ouders en kinderen. God heeft 
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het gezin ongetwijfeld bedoeld als 
een plaats waar kinderen onder lei-
ding van hun ouders gereed gemaakt 
worden voor hun maatschappelijk en 
geestelijk functioneren. In onze maat-
schappij zegt men wel: het gezin is de 
hoeksteen van de samenleving. Helaas 
kunnen velen deze uitspraak heden ten 
dage niet meer onderschrijven en het 
lijkt erop dat ook in onze maatschappij 
al duidelijk ‘wrange vruchten’ zicht-
baar zijn van de afbraak van het gezin. 

Hoe zout zijn?
Hoe kunnen we nu als christenen het 
zout der aarde zijn, bederfwerend en 
smaak gevend? Eigenlijk is de vraag al 
een beetje vreemd omdat Christus zegt 
dat we het zout der aarde zijn! Maar 
daarbij is wel verondersteld dat we in-
derdaad, zij het onvolmaakt, het karak-
ter van een christen laten zien zoals dat 
beschreven staat in de eerste negen ver-
zen. Als dit in ons leven niet aanwezig is 
dan hebben we geen recht van spreken. 
Als dit karakter wel aanwezig is dan zul-
len we hierdoor een bederfwerende en 
smaak gevende invloed hebben in onze 
directe omgeving zoals in het gezin en 
op het werk. Het zal in het algemeen 
niet betekenen dat we alle kwaad vol-
ledig kunnen uitbannen maar er zal wel 
een onmiskenbare ‘invloed’ zijn die 
zowel respect als tegenstand oproept. 
Ook de jonge kerk werd gerespecteerd; 
Hand. 3:47 hoewel er even later ook 
een grote vervolging kwam. 
Wat het ‘zout der aarde zijn’ verder in 

het leven van de individuele christen 
betekent hangt af van zijn eigen spe-
cifieke situatie en van Gods leiding in 
zijn leven. Bidden voor de overheid;  
1 Tim. 2:1 kunnen we allemaal en hier-
door hebben we een belangrijke be-
derfwerende invloed. Sommige christe-
nen nemen plaats in schoolbesturen en 
medezeggenschapsraden en laten daar 
hun stem horen. Anderen oefenen via 
politieke organen hun invloed uit. Als 
christenen hebben we enerzijds wijs-
heid nodig om goed om te gaan met de 
mogelijkheden die we hebben terwijl 
anderzijds we moeten oppassen om 
niet ‘te lief’ te willen zijn. Luther heeft al 
eens gezegd: “Het zouten moet bijten”. 
Je moet de vinger bij de zere plek dur-
ven te leggen en aan te wijzen wat niet 
goed is. God kondigt in de Bijbel ook 
steeds het oordeel aan over alle onboet-
vaardige zondaars. De profeten in het 
O.T. waren bepaald niet populair. Ze 
hekelden de geestelijke en ook de maat-
schappelijke wantoestanden in hun tijd 
en riepen op tot bekering. Dat werd 
hen niet in dank afgenomen hoewel ze, 
geestelijk gezien, juist een beschermen-
de functie voor Gods oude volk hadden. 
God gaf, juist door de profeten, Israël en 
Juda waarschuwingen en weer nieuwe 
kansen tot inkeer. 

      Het zout moet wel over deze aar-
de worden uitgestrooid en niet in  
een zoutvaatje blijven. Niet al-
leen maar samenklonteren. Want 
zout werkt pas als het in aanraking 
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komt met de ander. Dan is zout pas 
smaakmakend.

De rol van de gemeente
De gemeente van Christus als geheel 
maar ook plaatselijk heeft een bederf-
werende invloed. In Spr. 11:11 staat: 
“In de zegen van de rechtvaardigen ligt 
de opkomst van de stad maar door de 
mond van goddelozen wordt ze afge-
broken”. Ik geloof daarom dat een goed 
functionerende gemeente van Christus 
in een bepaalde plaats een zegen is voor 
die plaats. Het is ook veelzeggend dat 
de stad Efeze uit het N.T. nu een puin-
hoop is. Jezus had hen gewaarschuwd 
dat zij zich moesten bekeren anders 
zou de kandelaar van haar plaats wor-
den weggenomen; Opb. 2:5. De be-
kering heeft niet plaatsgevonden en de 
gemeente is opgehouden te bestaan en 
ook de plaats. 

Een bekend voorbeeld van een bederf-
werende invloed uit de kerkgeschie-
denis is het optreden van John Wesley 
(1703-1791). Deze opwekkingsprediker 
uit Engeland had een enorme invloed 
op de maatschappij. Vele historici gelo-
ven dat door zijn bediening de Franse 
revolutie en de Verlichting in Engeland 
geen kans hebben gekregen. In het alge-
meen kan men stellen dat daar waar het 
evangelie wordt gepredikt en voortgang 
maakt, het verderf wordt tegengegaan. 

Zout kan zijn kracht verliezen
De Here Jezus waarschuwt er echter ook 

voor dat het zout zijn kracht kan verlie-
zen; vers 13. De Heer legt hier verder 
niet uit wat ermee bedoeld wordt. Hij 
geeft alleen aan dat het dan nergens 
meer toe deugt en weggegooid en ver-
trapt kan worden. Verder zijn er twee 
andere gedeelten uit het N.T. waar 
Christus over zout spreekt namelijk 
Luc. 14:34 en 35 en Marc.9:49 en 50. 

Het gedeelte uit Lucas 14 spreekt over 
toewijding en de kosten berekenen. Blij-
kens dit tekstverband heeft ‘het kracht 
verliezen van het zout’ te maken met 
zaken die de toewijding aan Christus in 
de weg staan. Men kan hier denken aan: 
gebrek aan zelfverloochening of het lief-
hebben van familieleden of bezittingen 
boven Jezus. Als dergelijke zaken in ons 
leven een rol spelen dan zullen we geen 
wezenlijke invloed voor Christus en 
Zijn Koninkrijk kunnen uitoefenen en 
dan moeten we ons hiervan bekeren. 

Zout en vuur
In het gedeelte van Marcus 9 wordt er 
ook over zout gesproken. In vers 49 
is er sprake van een combinatie met 
vuur. Over dit vers bestaan verschillen-
de uitleggingen. Het lijkt me mogelijk 
dat vuur hier de betekenis heeft van 
loutering door lijden. Juist door het lij-
den voor Christus kan er een diepere 
toewijding voor Hem groeien en ons 
christelijk karakter versterken. In vers 50 
worden we opgeroepen om dit christe-
lijk karakter vast te houden. Opvallend 
is dat erbij staat: Houdt vrede onder 
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elkander. Weinig zaken hebben zoveel 
schade aan Gods werk toegebracht 
als onenigheid en verdeeldheid onder 
Gods volk. In deze zin heeft de ge-
meente van Christus als zout zeker veel 
kracht verloren. Persoonlijk acht ik het 
goed mogelijk dat God door vervolging 
juist weer eenheid onder Zijn kinderen 
gaat brengen. 

Het licht van de wereld
Jezus noemt Zijn volgelingen ook het 
licht van de wereld. Later, in Joh. 8:12, 
zou Hij Zichzelf het licht van de wereld 
noemen. Je zou kunnen zeggen dat de 
functie van zout overwegend negatief 
is: ‘bederf weren’, maar de functie van 
licht is overwegend positief: licht bren-
gen waar duisternis is. Het is één ding 
om de verspreiding van het kwaad te-
gen te gaan maar het is iets anders om 
waarheid te verspreiden en schoonheid 
en goedheid te bevorderen. 

Ons licht laten schijnen voor de men-
sen is volgens Jezus: het doen van goe-
de werken op zo’n manier dat mensen 
het zien en God hierdoor gaan verheer-
lijken. De vraag is hier wat met ‘goede 
werken’ bedoeld wordt. Voor Luther 
bestonden goede werken uit geloofs-
verkondiging en het zuiver leren van 
de Bijbelse waarheden en niet uit ge-
wone ‘liefdesdaden’ die we voor ande-
re mensen doen. Mogelijk kwam deze 
opvatting voort uit zijn afkeer van de 
R.K.-leer die behoudenis door goede 
werken leerde, nu is dat niet meer zo.

      Tijdens een zeereis had ik ’s nachts 
de wacht. De zon was onder en de 
maan stond aan de hemel. Op zee 
een prachtig gezicht. Toen kwam 
deze gedachte bij mij op: Als het 
donker wordt is de maan het bewijs 
dat de zon bestaat. Je weet dat de 
maan geen licht kan geven, maar 
het licht van de zon weerspiegeld. 
In 2 Kor. 3:18 staat het zo: “En wij 
allen, die met een aangezicht waar-
op geen bedekking meer is, de heer-
lijkheid des Heren weerspiegelen”. 
Zo je licht laten schijnen, dat God 
verheerlijkt wordt. Als het donker 
wordt is de maan het bewijs dat de 
zon bestaat. In deze donkere wereld 
is het licht dat wij weerspiegelen het 
bewijs dat God bestaat.

Nu hoort evangelisatie ongetwijfeld bij 
goede werken maar het begrip ‘goede 
werken’ moet ruimer gezien worden. Het 
heeft zowel te maken met onze verhou-
ding tot God als tot de naaste. Als chris-
tenen daden van barmhartigheid doen 
omdat ze geïnspireerd worden door de 
liefde van God, dan zal de ongelovige 
wereld dit opmerken en erkennen dat er 
een God in de hemel is die dit bewerkt. 
Terwijl de gelovigen erdoor bemoedigd 
worden en ook God de eer geven.

Vrucht dragen
Het één en ander doet ook denken aan 
de tekst in Joh. 15:8: “Hierin is mijn Vader 
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en 
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gij zult mijn discipelen zijn.” Persoonlijk 
geloof ik dat vrucht dragen betekent dat 
de vrucht van de Geest zichtbaar is in 
ons maar tegelijk ook dat we vrucht ver-
zamelen ten eeuwigen leven; Joh. 4:36. 
Het één is trouwens nauw met het ander 
verbonden: doordat we op de Here Jezus 
lijken, zullen mensen worden aangetrok-
ken (of juist afgestoten). Een aantal hier-
van komen daadwerkelijk tot geloof. 

Ook in Titus 3:8 en ook in Titus 2:14 
wordt gesproken over goede werken. 
Paulus roept hier de gelovigen op om 
vooraan te staan in goede werken. Hij 
zegt daar achteraan: “Die zijn schoon 
en voor de mensen nuttig...”. Door de 
schoonheid van onze goede werken zul-
len de mensen aan God gaan denken. 
Goede werken fungeren dikwijls als brug 
waardoor de ongelovige belangstelling 
krijgt voor het evangelie. Veel christelijke 
organisaties werken ook op deze manier, 
denk bijv. aan: Het Leger des Heils, Tear 
Fund, Youth With a Mission, Stichting 
Dorkas, Teen Challenge enz. 

Gelovigen hebben veel mogelijkheden 
om hun licht te laten schijnen. Niet al-
leen door wat ze zijn en zeggen maar 
ook door wat ze doen. Vaak blijkt het 
ook uit ‘kleine dingen’: Bemoediging van 
een collega, een vriendelijk woord voor 
een nieuwkomer op het werk, het helpen 
van een bejaarde enz. 

Belangrijk is om op te merken dat we ons 
licht laten schijnen. Je kunt je licht ook 

onder een korenmaat zetten; Matt. 5:15 
waardoor het licht door anderen niet ge-
zien wordt. Mogelijk moet je hier den-
ken aan gelovigen die hun christen-zijn 
alleen voor zichzelf beleven en er niets 
van proberen kenbaar te maken aan hun 
omgeving. Het is geen goede zaak als ie-
mand met wie je al een hele tijd samen-
werkt op een gegeven moment tegen je 
zegt: ‘Ik wist niet dat jij een christen was’. 

We willen hier toch ook wijzen op een 
valse vorm van ‘licht’ laten schijnen. Je-
zus waarschuwt in Matt. 6:1 om onze 
gerechtigheid niet te doen voor mensen 
om door hen opgemerkt te worden. Het 
motief van dergelijke goede werken is 
niets anders dan eer zoeken bij mensen 
in plaats van eer bij God. Je loon bestaat 
er dan uit dat je dat ook krijgt, maar van 
Godswege is dan geen loon meer te ver-
wachten. Ook al is dit voor mensenogen 
niet altijd duidelijk, voor de rechterstoel 
van Christus zal te Zijner tijd alles open-
baar gemaakt worden (als dit op aarde 
niet beleden is). Zie hiervoor 1 Kor.3:11-
15, 1 Kor.4:5 en 2 Kor.5:10. 

Een christen is anders. Er is een funda-
menteel verschil tussen de christen en de 
niet christen. In deze tegenwoordige we-
reld is de christen ‘zout’ en ‘licht’ en dit 
legt een zware verantwoordelijkheid op 
hem omdat de christen wordt opgeroe-
pen om dit ook voluit te zijn. Helaas kijkt 
men in de wereld vaak wat wantrouwend 
tegen christenen en het christelijk geloof 
aan. Heel dikwijls wordt er dan gewezen 
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op allerlei misstanden, zowel in het he-
den als in het verleden, waaronder: 

1. De kruistochten in de 13e eeuw
2. De inquisitie in de Middeleeuwen 
3.  De vele godsdiensttwisten en  

scheuringen
4.  De Jodenvervolging waar de kerk 

weinig tegen ondernam 
5.  De vele ‘soorten christelijk geloof’ en 

het gebrek aan eenheid. 
6. De gevallen T.V.-dominees 
7.  Manipulerende en dominerende 

geestelijke leiders 
8.  Schijnvroomheid bij praktiserende 

christenen enz. 

         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.    Lees Mattheus 5:13-16. Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?

2.    Hoe kunnen we als ‘Zout der aarde’ bederfwerend en smaakmakend zijn?  

Lees Lucas 2:52; Johannes 2:9.

3.   Hoe kunnen wij als zout der aarde onze kracht verliezen?

4.    Zout der aarde en het licht de wereld. Hoe kunnen laten zien wat we zijn?  

Lees Matt.4:19; Filippenzen 2:1 en 13.

5.   Noem een persoonlijk voorbeeld waarin je zout en/of licht was

Dergelijke argumenten gecombineerd 
met de honger, oorlogen en rampen in 
de wereld ‘waar God niets tegen doet’, 
maken dat veel mensen min of meer 
immuun geworden zijn voor het geloof 
aan het evangelie. Helaas zien en ho-
ren deze mensen te weinig van chris-
tenen die wel een ‘zout’ en een ‘licht’ 
zijn. Laten we daarom, als we de Heer 
en Zijn Koninkrijk zijn toegewijd, de 
opdracht ernstig nemen om te wande-
len waardig de roeping waarmede we 
geroepen zijn; Ef. 4:1.
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Jezus en de wet 

De toehoorders van Jezus waren Joden. 
De wet van Mozes was hun maatstaf al 
betekende dat niet noodzakelijk dat ze 
er ook naar leefden. In Joh. 7:19b zegt 
Jezus zelfs: “En niemand van u doet 
de wet”. Het is ook begrijpelijk dat de 
toehoorders (de omstanders en de dis-
cipelen) wel eens de indruk hadden dat 
de wet niet meer belangrijk was. Wat 
Jezus bracht, leek een nieuwe leer! In 
Marc. 1:27 lezen we dat ze tegen el-
kaar zeggen: “Een nieuwe leer met 
gezag!” Later zal Hij ook, in de ogen 
van veel Joden, openlijk de Sabbat 
schenden; Joh. 5:18. Ik geloof dat Jezus 
deze, al dan niet uitgesproken vragen, 
beantwoordt in de verzen 17 en 18: Hij 
is niet gekomen om de wet en de profe-
ten te ontbinden maar om te vervullen! 

De wet en de profeten
1.  De Pentateuch, dat zijn de eerste vijf 

boeken van Mozes, dus: Genesis t/m 
Deuteronomium of:

2.   Het gehele O.T. dus: de Pentateuch en 
de Profeten en de Geschriften of:

3.   Het O.T. en de mondeling overgele-
verde wet (o.a. de Talmoed) of:

4.   Het O.T. en de mondeling overgele-
verde wet tezamen met alle godsdien-
stige instructies van de rabbi’s. 

 Mattheüs 5:17-19  11
Omdat er hier staat: wet en profeten be-
tekent wet hier: de Pentateuch. Maar als 
de Heer de wet en de profeten tezamen 
noemt dan bedoelt Hij ons O.T. 

Het begrip ‘wet’ kan dus wel eens ver-
warring geven. Joh. 7:19: “Heeft Mozes 
u niet de wet gegeven?” hier betekent 
wet: de Pentateuch. Maar in Joh. 10:34: 
“Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb 
gezegd: Gij zijt goden?” betekent wet: 
het gehele O.T. want de geciteerde tekst 
komt uit de Psalmen; Ps. 82:6. 

We mogen nu aannemen dat de Here Je-
zus met wet en profeten ons O.T. op het 
oog heeft. Evenals in vers 18 als Hij weer 
alleen ‘wet’ noemt. 

Niet ontbinden maar vervullen
Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij 
gekomen is om de wet te vervullen? 
Hierover wordt verschillend gedacht. 
Het is ook goed mogelijk dat er meer 
betekenissen zijn die elkaar niet uitslui-
ten. Hier onder staan de meest voorko-
mende gedachten:

•  Het O.T. bevat verschillende leringen, 
o.a. over God, de mens, verlossing 
enz. Toch is de openbaring hierover in 
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het O.T. niet compleet. Jezus maakte 
het compleet (maakte het ‘vol’ of ver-
vulde het). In die zin, dat door Zijn 
werk en leer, de openbaring com-
pleet werd. Zo is de O.T.-openba-
ring over God de Vader niet volledig. 
Door het werk van Jezus krijgen we 
een veel completer beeld van wie Hij 
werkelijk is; Joh. 1:18.

•  Het O.T. bevat ook veel voorspellende 
profetie. Veel van deze profetie heeft 
te maken met de komst van Jezus in 
de wereld. Bijvoorbeeld Matt. 1:22: 
“Dit alles is geschied opdat vervuld 
zou worden hetgeen de Heer door de 
profeet gesproken heeft…” In deze 
zin was Jezus de vervulling van veel 
oudtestamentische profetieën. Ook het 
priesterschap en de offers wezen naar 
het ene offer dat eens op Golgotha ge-
bracht zou worden.

•  Het O.T. bevat ook ethische voor-
schriften, de morele wet. Jezus vervul-
de deze wet in de zin dat Hij er vol-
ledig gehoorzaam aan was. Hij was 
geboren onder de wet, Gal. 4:4. Tege-
lijk vervulde Hij ook de wet in de zin 
dat Hij in Zijn onderwijs de volledi-
ge betekenis van de wet aan het licht 
bracht. Hij verwierp de oppervlakkige 
betekenis die de Schriftgeleerden en 
de Farizeeën eraan gaven en gaf zelf 
de ware betekenis.

Zo zien we dat ‘vervulling van de wet’ 
een ruime betekenis heeft. Het staat te-

genover ‘ontbinding’ (niet meer geldig 
laten zijn). En als Paulus in Rom. 10:4 
zegt dat Christus het einde der wet is, 
tot gerechtigheid voor een ieder die 
gelooft dan bedoelt hij niet dat de wet 
ontbonden is, maar dat we voor God 
rechtvaardig zijn door het geloof in Je-
zus en niet door ons aan de wet te hou-
den. Als we een echt geloof hebben in 
Jezus (en dat houdt ook gehoorzaam-
heid in) dan wordt de eis der wet in ons 
vervuld; Rom. 8:4.

Niet één jota of tittel
De jota is de kleinste letter van het He-
breeuwse alfabet en de tittel (keraia) is 
een haakje aan sommige Hebreeuw-
se letters. Jezus benadrukt hier dat de 
autoriteit van het O.T. tot in de klein-
ste details van kracht blijft. Er staat in 
de NBG-vertaling wel tweemaal het 
woordje ‘eer’ bij, de NB-vertaling geeft 
hier terecht het woordje ‘totdat’. Het 
eerste ‘totdat’ heeft te maken met een 
tijdsduur: totdat de hemel en de aarde 
vergaan en het tweede ‘totdat’ heeft te 
maken met het doel dat bereikt moet 
worden, namelijk de voltooiing van 
Gods allesomvattende verlossings-
plan. Alles in het Schrift (het toenma-
lige O.T.) zal dan vervuld zijn. In Opb. 
21:1 lezen we dat er een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde komt en de eerste 
hemel en de aarde voorbijgegaan zijn 
en ook de zee. Er komt dus inderdaad 
een moment waarop alles vervuld zal 
zijn en tot zolang zal de wet onverkort 
van kracht blijven. 
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Dus toch de wet
Als het ontbinden van de kleinste de-
zer geboden en het aldus leren al ge-
volgen heeft voor de positie in het Ko-
ninkrijk. Betekent dit dan toch niet dat 
we de wet weer moeten doen? Merk 
op dat Jezus zegt dat de (oude) hemel 
en aarde voorbijgaan maar niet Zijn 
woorden; Luc. 16:33. Het O.T. heeft al 
een gedeeltelijke vervulling gekregen 
met de komst van de Here Jezus en het  

Koninkrijk van God op aarde. In die 
zin is de wet van het oude verbond 
al gedeeltelijk opgeheven. Maar voor 
het doen van de geboden, ook van de 
kleinste dezer geboden, kijken we niet 
meer naar de wet maar naar Jezus en 
het onderwijs dat Hij gegeven heeft. 
Zijn woorden hebben eeuwigdurende 
autoriteit en zijn dikwijls, zoals we la-
ter zullen zien, een radicale interpreta-
tie van de geboden uit het O.T. 

         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.    Lees Mattheus 5:17-19. Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?

2.    Stelling: Wetticisme zoals de Farizeeën die beoefenden zal altijd falen. Niet 

omdat die te strikt zou zijn, maar omdat die niet strikt genoeg is! 

3.    Stelling: De Bergrede laat ons met groot gezag zien dat wij allemaal schuldig 

staan voor God.

4.   Stelling: Wij kunnen niet aan de wet voldoen.

5.    In 1 Kor. 9:20 zegt Paulus eerst: “Ik sta niet onder de wet” en meteen daarna: 

“Ik sta onder de wet van Christus.” Kun je verklaren hoe het allebei waar is?

6.   Om ons heen zie je veel wetticisme, benoem eens wat van die wetjes.
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Overvloedige gerechtigheid

De Farizeeën en de Schriftgeleerden had-
den uitgerekend dat de wet bestond uit 
248 geboden en 365 verboden en hun 
streven was om strikt hiernaar te leven. 
In ieder geval leek het voor de mensen 
zo maar de praktijk was wel eens anders; 
Matt. 23:4. Maar als Jezus het heeft over 
overvloedige gerechtigheid, meer dan 
die Schriftgeleerden en Farizeeën (vers 
20), dan bedoelt Hij niet in de eerste 
plaats een nog strikter naleven van de 
wet waardoor er nog meer gerechtigheid 
zou zijn maar wel, een diepere gerech-
tigheid, een gerechtigheid van het hart. 
De meeste Farizeeën en Schriftgeleerden 
hielden zich uitwendig aan de wet maar 
hun hart was er niet mee in overeenstem-
ming. Voor mensen leken ze rechtvaar-
dig maar hun hart was dikwijls vol hui-
chelarij en wetverachting; Matt. 23:28.

Gerechtigheid van het hart
Mensen kijken naar de buitenkant, maar 
God ziet het hart aan 1 Sam. 16:7. Men-
sen zien onze daden, maar God ziet de 
gedachten en motieven die achter deze 
daden schuilgaan. Jezus licht dat in het 
vervolg toe voor verschillende situaties 
die later besproken worden. 

Zonder die diepere gerechtigheid, die 

van het hart, is er geen toegang tot Gods 
Koninkrijk. De Bijbel maakt uitdrukkelijk 
duidelijk dat de gerechtigheid van het 
hart niet te verkrijgen is door te probe-
ren om de wet na te leven; Gal. 3:10. De 
mens is daar van nature niet eens toe in 
staat! De ‘fout’ ligt niet bij de wet maar 
bij de mens! De wet is heilig en ook het 
gebod is heilig en rechtvaardig en goed; 
Rom. 7:12. Aan de mens, of beter ge-
zegd, in de mens moet iets veranderen: 
zijn binnenste, oftewel zijn hart moet 
gereinigd worden zodat er sprake is van 
een gerechtigheid van het hart. Deze 
gerechtigheid kan alleen door wederge-
boorte verkregen worden en werd al in 
het O.T. voorzegt. God zei al tegen Eze-
chiël: “...een nieuw hart zal Ik u geven 
en een nieuwe geest in uw binnenste; 
het hart van steen zal Ik uit uw lichaam 
verwijderen en Ik zal u een hart van vlees 
geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste 
geven...”. Ez. 36:26 en 27a. 

Deze profetie heeft in eerste instantie 
betrekking op het volk Israël dat in de 
eindtijd een geestelijk herstel zal bele-
ven. Maar tegelijkertijd wordt er gewe-
zen op de nieuwtestamentische weder-
geboorte, waarbij de mens een nieuwe 
natuur ontvangt en de Heilige Geest in 

 Mattheüs 5:20-24  12
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de gelovige woont.

Oudtestamentische rechtvaardigheid
Als door de wet niemand voor God 
gerechtvaardigd wordt; Gal. 3:11. Hoe 
kon dan een oudtestamentische gelovi-
ge toch rechtvaardig zijn voor God? Hoe 
kon bijvoorbeeld een Simeon; Luc. 2:25 
die geboren was ‘onder de wet’ toch 
rechtvaardig en vroom genoemd wor-
den? Paulus legt dit uit in Romeinen 4 
aan de hand van het voorbeeld van Abra-
ham en David (twee oudtestamentische 
gelovigen). Door zijn geloof werd Abra-
ham gerechtigheid toegerekend; Rom. 
4:3, 9 en 22 en niet door de wet (de wet 
van Mozes kwam trouwens veel later). 
Doordat Abraham, David en vele ande-
ren in het O.T. hun vertrouwen (geloof) 
op God hadden gesteld, werden ze voor 
God rechtvaardig! Dus niet door de wet, 
en ook niet door hun geloof in Jezus (die 
nog niet gekomen was) maar doordat ze 
hun vertrouwen op God hadden gesteld! 

Hier schortte het blijkbaar aan bij de 
Schriftgeleerden en Farizeeën. Je ver-
trouwen (geloof) op God stellen is im-
mers een zaak van het hart en met het 
hart gelooft men tot gerechtigheid Rom. 
10:10! Hun godsdienst was echter een 
uitwendig voldoen aan vele geboden en 
een uitwendig laten van allerlei verbo-
den, zonder dat het hart erbij betrokken 
was. Op deze manier wordt godsdienst 
een systeem van regels, een religie en 
daardoor word je van binnen ‘hard’. 
Iets van die hardheid zien we ook bij 

de Farizeeën als ze in Joh. 7:49 zeggen: 
“Maar de schare, die de wet niet kent, 
vervloekt zijn zij!” Een heel andere hou-
ding treffen we bij Jezus aan die met 
ontferming bewogen kon zijn als Hij de 
schare zag. 

Hoe belangrijk is het dat wij aan de 
wereld laten zien dat we een levende 
Heiland volgen in plaats van het nale-
ven van een aantal regels! Dit laatste is 
vaak de indruk die de buitenstaanders 
van christenen hebben. Als je christen 
bent dan rook je niet meer, je drinkt niet 
meer, je gaat trouw elke zondag naar de 
kerk enz. en daar hebben ze weinig zin 
in! Regels en systemen geven wel een 
zeker gevoel van veiligheid maar ze 
kunnen nimmer een diepe vrede geven 
in het hart van de mens. Die vrede is 
slecht mogelijk als het hart gereinigd is 
door het geloof waardoor er diepere ge-
rechtigheid komt, de gerechtigheid van 
het hart. 

Waarvoor diende dan de wet? 
De vraag die nog naar voren kan komen 
is: Waarvoor diende dan, ten tijde van 
het O.T., de wet als er toch niemand 
door de wet gerechtvaardigd kon wor-
den? Met wet denken we hier dan weer 
in het bijzonder aan het hele systeem 
van geboden, verboden en voorschrif-
ten in de Pentateuch. Het is dezelfde 
vraag die Paulus stelt in Gal. 3:19. 

Het antwoord op deze vraag is meer-
voudig:
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1.   De wet diende om Israël af te zonde-
ren van andere volkeren; dit met het 
oog op de speciale doeleinden, die 
God met Israël had. 

2.  Om het volk Israël te leren God en 
de naaste lief te hebben. Heel het 
wetssysteem dat aan Mozes gegeven 
werd en ook de bediening van al de 
oudtestamentische profeten gaan te-
rug op deze twee fundamentele wet-
ten; Matt. 22:40. 

3.  Om de overtredingen te doen blij-
ken; Gal. 3:19 dus om de zonde aan 
te wijzen. 

4.  De wet is een tuchtmeester geweest 
tot Christus, opdat wij uit geloof 
gerechtvaardigd zouden worden;  
Gal. 3:24

Merk op dat de tweede, derde en vier-
de reden met elkaar samenhangen. God 
wilde met de wet laten zien dat de mens 
zondig is en redding nodig heeft. Voor 
de oudtestamentische gelovigen, gebo-
ren onder de wet, betekende dit dat ze 

hierdoor hun vertrouwen op God gin-
gen stellen en, voor zover ze dat wis-
ten en begrepen, gingen uitzien naar de 
komst van de Messias. Want Hij is het, 
die zijn volk zal redden van hun zon-
den; Matt. 1:21.

      Wat is de functie van de wet? Die 
is tweeledig. De wet bedoeld om de 
mens te tonen dat hij de wet niet uit 
zichzelf kan houden. De wet laat je 
tekorten zien; laat zien wat zonde is. 
“Want de wet doet zonde kennen”. 
Rom. 3:20. “Ik zou de zonde niet 
hebben leren kennen, tenzij door 
de wet”. Rom.7:7. “Daarom is de 
wet een tuchtmeester voor ons ge-
weest tot Christus” Gal. 3:24. “Want 
Christus is het einde der wet”. Rom. 
10:4. Wie door en met de wet niet 
verder kan, komt bij Christus uit. 
Want Christus is het einde van de 
wet. Dat is de eerste functie van de 
wet: ons bij Christus brengen. 

         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.  Lees Mattheus 5:20-24. Wat vind je het belangrijkste in dit gedeelte?

2.   Lees Marcus 7:8-13. Kun je met je eigen woorden vertellen hoe hier de wet 

buiten werking wordt gezet?

2.  Maken de woorden van Jezus de wet nu moeilijker of makkelijker?
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Overvloedige gerechtigheid toegepast 

In het voorgaande hebben we al gezien 
dat Jezus van zijn volgelingen overvloe-
dige gerechtigheid verwacht, meer dan 
die der Schriftgeleerden en Farizeeën. 
Het is zelfs zo dat de toegang tot het 
Koninkrijk van God hiervan afhanke-
lijk is. Die overvloedige gerechtigheid 
is een innerlijke gerechtigheid, een ge-
rechtigheid van het hart. Voor God en 
Jezus is niet alleen de uiterlijke daad be-
langrijk maar ook wat er achter de daad 
schuilgaat: de intentie, het motief en de 
gedachte. Dit principe van de overvloe-
dige gerechtigheid wordt nu uitgewerkt 
voor 6 verschillende levensgebieden: 

1. Toorn en doodslag (vers 21-26)
2. Echtbreuk (27-30)
3. Echtscheiding (31-32)
4. Zweren (33-37)
5. Vergelding (38-42)
6.  Het liefhebben van vijanden (43-48) 

Gij hebt gehoord... maar Ik zeg u 
Bij elk levensgebied komen we de te-
genstelling tegen: “Gij hebt gehoord.... 
Maar Ik zeg u.” Hierover kan het vol-
gende gezegd worden:

•  Jezus sprak tot gewone mensen waar-
van de meeste niet konden lezen of 

 Mattheüs 5:25-26  13
schrijven. Ze waren dus overgeleverd 
aan de traditie en de uitleg van de 
Schriftgeleerden.

•  Deze mondelinge overlevering was 
niet altijd betrouwbaar. Vers 21b komt 
niet in het O.T. voor en eveneens vers 
43: “en uw vijand zult gij haten”. Het 
‘maar ik zeg u’ heeft echter vooral be-
trekking op het volgende:

•  Jezus gaat hier niet in tegen het O.T. 
maar wel tegen de manier waarop 
veel van zijn toehoorders de oudtes-
tamentische geboden uitlegden. Hun 
uitleg was te beperkt en te veel gericht 
op de uiterlijke daad. Jezus geeft nu 
de ware en diepere betekenis.

Gij zult niet doodslaan 
Het gebod “Gij zult niet doodslaan” 
was duidelijk door God gegeven in de 
decaloog (tien geboden) in Ex. 20:13 
en ook in Deut. 5:17. De ouden (vers 
21) heeft betrekking op de generatie aan 
wie Mozes de wet gaf. Jezus laat ech-
ter zien wat er voorafgaat aan doodslag, 
namelijk toorn en haat in het hart van 
de mens. Meestal komt het niet tot de 
uitwendige daad (gelukkig maar) maar 
als je toorn en haat in je hart koestert te-
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gen een broeder, dan staat dat voor God 
gelijk aan moord. De haat en toorn kun-
nen verborgen blijven maar het kan zich 
ook uiten in scheldwoorden (vers 22). 
Hoe het ook zij, je bent dan schuldig 
aan moord. Dit geldt natuurlijk niet voor 
een aardse rechtbank maar wel voor de 
hemelse rechtbank. In principe ben je 
dan zelfs strafbaar door het helse vuur. 
Vers 22 suggereert ook niet een opklim-
ming in straf (alsof het ene scheldwoord 
erger zou zijn dan het andere) maar de 
Here Jezus gebruikt hier een rabbijnse 
manier van onderwijzen nl. climax en 
casuïstiek  [Studiebijbel, pag. 89]. 

      Geboden en verboden waren er ge-
noeg bij de Israëlieten. Maar het gaat 
Jezus niet om de kwantiteit, maar 
om de kwaliteit. Geen vrome eigen 
gerechtigheid, maar de gerechtig-
heid van Christus. Dan behoeft de 
wet geen aanpassingen zoals de 
tijdgenoten van Jezus deden. Zij 
hadden de geboden versmald om ze 
leefbaar te maken. Zo had men het 
gebod om niet te doden beperkt tot 
de daad zelf. “Wie doodslag pleegt” 
Matt. 5:21. Jezus gaat dit gebod te-
rugbrengen tot zijn oorspronkelijke 
bedoeling. Niet alleen de daad telt 
voor God, maar onze innerlijke ge-
zindheid. Niet alleen wat je uitein-
delijk doet, maar ook wat je zegt en 
zelfs wat je denkt.

Voor ons is het één en ander heel moei-
lijk te aanvaarden. Haat, toorn en wrok 
zijn in onze maatschappij zo gewoon 
(helaas) dat we maar moeilijk Gods 
gedachten en oordeel over deze zaken 
kunnen aanvaarden. Aan de andere 
kant is het in de tegenwoordige wereld 
ook duidelijk wat voor een verschrikke-
lijke uitwerking haat en toorn kunnen 
hebben. Denk alleen maar eens aan de 
gevolgen van de eeuwenoude haat te-
genover het Joodse volk! 

Opvallend is dat Jezus in vers 22 spreekt 
over het in toorn leven tegen zijn broe-
der terwijl het in vers 23 gaat over een 
broeder die iets tegen ons heeft. De im-
plicatie lijkt duidelijk, van welke kant 
de toorn ook komt, het moet in orde 
gemaakt worden. Vers 23 heeft duide-
lijk te maken met een ‘godsdienstige 
sfeer’. Het altaar was de plaats waar de 
zonden werden vergeven en de relatie 
tussen God en mens hersteld. Vers 25 
heeft meer met een gewone rechtszaak 
te maken. Ook hier is echter sprake van 
een tegenpartij, dus iemand die iets 
tegen ons heeft. Welke uitleg we ook 
aan het vervolg geven, de boodschap 
is duidelijk: Maak het zo snel moge-
lijk in orde met je tegenpartij voordat 
de gevolgen onvermijdelijk worden. 
Iedereen kent wel voorbeelden uit zijn 
eigen omgeving wat er gebeurt als ru-
zies niet bijgelegd worden. Oud zeer is 
niet eenvoudig meer op te ruimen. Niet 
voor niets waarschuwt de Bijbel ernstig 
voor de bittere wortel; Hebr. 12:15 en 



29

De Bergrede werkboek huiskring

Spr. 17:14 zegt: “Het begin van een 
twist is als het doorsteken van een wa-
terkering; laat dus af van twist voordat 
hij losbreekt”. En in Efez. 4:26,27: “Ge-
raakt gij in toorn, zondigt dan niet: de 
zon mag over een opwelling van uw 
toorn niet ondergaan, en geef de duivel 
geen voet”. 

Hoe zit het met de doodstraf? 
In Gen. 9:6 zegt God: “Wie des men-
sen bloed vergiet, diens bloed zal door 
de mens vergoten worden, want naar 
het beeld Gods heeft Hij de mens ge-
maakt”. De mens is daarom zo kostbaar, 
omdat hij naar Gods beeld is gemaakt. 
Dit geldt niet voor dieren of planten. 

Daarom is ook het doden van een mens 
een zeer zware zonde waarop in het 
O.T. de doodstraf stond. In een dergelij-
ke situatie kan het doden van een mens 
dus niet als moord worden gezien maar 
uitvoering van een door God gegeven 
gebod. In het O.T. werd de doodstraf 
niet alleen in het geval van moord toe-
gepast maar ook in het geval van bijv. 
occulte zonden, het vloeken, het sab-
bat schenden, de verkrachting van een 
vrouw die al ondertrouwd is enz. Ook 
moesten in geval van oorlog bij beleger-
de steden die zich niet overgaven alle 
mannelijke inwoners gedood worden; 
Deut. 20:13. 

In Rom. 13:4 lezen we dat de over-
heid het zwaard niet tevergeefs draagt 
(al hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te 

verwijzen naar het voltrekken van een 
doodvonnis). Niet al het ‘doden’ gaat 
dus in tegen het gebod van God. 

Sommige christenen hebben bezwaar te-
gen het in militaire dienst gaan omdat de 
consequentie daarvan zou kunnen zijn 
dat ze een medemens (in oorlogstijd) 
moeten doden. Dat volgens hen ingaat 
tegen het zesde gebod. Hoewel deze 
opvatting gerespecteerd dient te worden, 
lijkt ook hier Rom. 13:4 van toepassing.

      Doodslag begint bij toorn en haat, 
en vindt zijn oorsprong in ons hart; 
Marc. 7:21,22. Daar heeft elke daad 
zijn inleiding, zijn aanloop. En daar 
moeten we door Gods genade, in-
grijpen; als het nog kan. Matt. 5:23-
26. Daarom zegt Jezus: “Ga eerst...” 
vs. 24. “Terwijl gij nog met hem on-
derweg zijt” vs. 25. Dit geldt voor 
het principe van haat. Doe daar tij-
dig iets tegen. Voorkomen is beter…

Mag je boos worden? 
In het voorafgaande hebben we gezien 
dat het in toorn leven tegen een broeder 
al de voorbode van doodslag is en daar-
om gelijk staat met moord! Betekent dit 
dat je nooit boos of toornig mag wor-
den? Lees de volgende teksten:
•  Ps. 4:5: “Wees toornig maar zondig 

niet”.
•  Ef. 4:26: “Geraakt gij in toorn, zondigt 

dan niet, de zon mag niet over een 
opwelling van uw toorn ondergaan”.
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•  Jak.1:19,20: “...ieder mens.. Moet 
zijn.. Langzaam tot toorn, want de 
toorn van een man brengt geen ge-
rechtigheid voor God voort”.

Op grond van deze teksten mag je aan-
nemen dat toornig worden nog geen 
zonde behoeft te zijn (vooropgesteld 
dat het om een rechtvaardige zaak gaat. 
Het is overigens opvallend dat de SV 
het heeft over: ‘wie ten onrechte op zijn 
broeder toornig is’, maar in de beste 
Griekse handschriften komt deze toe-
voeging echter niet voor). Het wordt al-
leen tot zonde wanneer het blijft bestaan 
in ons binnenste waardoor een haat te-
gen de betreffende persoon groeit. Let 
er ook op dat Matt. 5:22 spreekt over 
het in toorn leven tegen een broeder. 
Dit wijst niet op een enkel moment 
maar op een blijvende situatie. Hier-
door groeit er een verhouding van haat 
en een ieder die zijn broeder haat is een 
mensenmoorder; 1 Joh. 3:15. Ook het 
O.T. spreekt hier al over. In Lev. 19:17 
staat: “Gij zult uw broeder in uw hart 
niet haten; openlijk zult gij uw volks-
genoot terechtwijzen en niet ter wille 
van hem zonde op u laden”. Blijkbaar 
gaat het hier om een volksgenoot die 
zondigt (tegen een broeder). De ander 
wordt hier terecht boos over maar door 
de betrokkene openlijk terecht te wijzen 
voorkomt hij dat hij in toorn tegen hem 
gaat leven, waardoor hij gaat zondigen. 

      Moordenaars in Israël werden geste-
nigd. Moet men voor een minder ver-
grijp; een scheldwoord, dan een nog 
verder reikende straf ontvangen, na-
melijk de eeuwige dood? Door deze 
schokkende uitspraken laat Jezus aan 
de mensen voelen hoe zwaar God tilt 
aan liefdeloos gedrag tegen de naas-
te. Mensen vinden het niet zo erg als 
je een ander een beetje beschadigt: 
dat is tenslotte nog lang geen dood-
slag. Jezus leert het ons andersom. 
Het is niet de vraag of wij onze naas-
te ergste besparen, maar of wij hem 
het beste gunnen! Het gebod om niet 
dood te slaan blijkt positief bedoeld 
te zijn: je bent verplicht je naaste 
alleen maar goed te doen. God zelf 
vraagt zo’n positieve houding.

God de Vader en Jezus kennen ook een 
heilige toorn. Zowel in het O.T. als in het 
N.T. kunnen we lezen over Gods heilige 
toorn. Het is Zijn heilige haat tegen alles 
wat zonde is. Ook Jezus kende deze hei-
lige toorn. We zien dit bijvoorbeeld bij 
de tempelreiniging in Matt. 21 en ook bij 
de rede tegen de Schriftgeleerden en Fa-
rizeeën in Matt. 23. Jezus kon bijzonder 
boos worden als de eer van Zijn Vader 
omlaag werd gehaald en ook als hij te 
maken kreeg met de huichelarij van de 
geestelijke leiders van die tijd.
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         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.    Lees Mattheus 5:25-26. Wat was er nieuw voor je in dit gedeelte?

2.    In Gen. 4:1-8 wordt verteld over de eerste doodslag. In vers 5 staat: “Toen werd 

Kaïn zeer toornig” In de SV staat: “Kain ontbrande zeer” In het Hebreeuws: 

“Zijn toorn ontbrande” Welke overeenkomsten zie je tussen Gen. 4:5-8 en 

Matt. 5:22? Wat heeft dat ons te zeggen?

         Prikkelende vraag/stelling 

• Noem een voorbeeld uit je leven waarin je ‘toornig’ was maar niet zondigde.
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Echtbreuk

Wat is echtbreuk of overspel? Volgens 
Kramers’ woordenboek is het de (seksu-
ele) omgang van een gehuwde met een 
andere man of vrouw. De SV geeft hier 
overspel in plaats van echtbreuk. Beide 
woorden zijn praktisch synoniem hoe-
wel ‘echtbreuk’ meer het gevolg van 
overspel op het oog heeft. 

God heeft echtbreuk duidelijk verboden 
in het zevende gebod en ten tijde van 
het O.T. stond er ook de doodstraf op; 
Deut. 22:22. Jezus werd ook met een 
overspelige vrouw geconfronteerd; Joh. 
8:2-11 en de Schriftgeleerden en Fari-
zeeën verzochten Hem op dit punt. 

Jezus gaat in Matt. 5:27 en 28 in tegen 
de oppervlakkige interpretatie van de 
Schriftgeleerden en Farizeeën die het 
zevende gebod beperkten tot de uitwen-
dige daad. In die zin hielden ze zich 
aan de letter van de wet. Jezus legt ech-
ter uit dat de zonde van overspel zich 
niet beperkt tot de uiterlijke daad maar 
zijn oorsprong heeft in het hart van de 
mens. De begeerte in het hart, opgewekt 
door het zien, is voor God al de zonde 
van overspel ook al komt het niet tot de 
uiterlijke daad. Uit het hart komt echt-
breuk, hoererij... Matt. 15:19. Ook hier 
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gaat Jezus dus weer terug naar wat zich 
in het hart afspeelt.

      Iedereen zal begrijpen dat het niet de 
bedoeling is dat je geen vrouw mag 
aankijken. Waar het om gaat is: geen 
vrouw aanzien om haar te begeren. 
Het verschil daartussen zal voor ie-
dereen duidelijk zijn. Jezus wil ons 
helpen door te zeggen: Doe daar 
wat aan. Daar waar het nog kan. We 
kunnen allemaal een brandende lu-
cifer uitblazen. Wanneer je echter 
de lucifer laat branden en je houdt 
hem onder de gordijnen, zodat deze 
in brand vliegen en daarna het hele 
huis, dan ben je te laat. Niemand 
van ons kan een brandend huis uit-
blazen. Wel een brandende lucifer. 
Dat is wat Jezus ons duidelijk maakt. 
Hij kan ons alle kracht geven om een 
brandende lucifer uit te blazen. Maar 
als het hele huis in lichtelaaie staat, 
ben je te laat.

Wat Jezus hier leert gaat helemaal in 
tegen de huidige westerse mentaliteit. 
Met veel reclame, films, T.V., boeken 
enz. wordt de begeerte naar de man of 
de vrouw van de ander gestimuleerd. 
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Overspel en echtscheiding komen rij-
kelijk voor in allerlei T.V.-series. Het 
laat zich raden wat voor een invloed 
dit heeft op het gedachteleven van veel 
kijkers!

Seks op zichzelf is niet zondig 
Seksualiteit is op zich natuurlijk niet 
zondig. Integendeel, alles wat God ge-
schapen heeft, is goed en niets daarvan 
is verwerpelijk; 1 Tim. 4:4. De seksuali-
teit is Gods gave aan de mensheid. Het is 
niet alleen gegeven om de voortplanting 
van het menselijk geslacht te verzekeren 
maar ook als een verrijking van het hu-
welijk. Zonder seksualiteit is het huwelijk 
steriel. In de seksualiteit zit een geweldi-
ge dynamiek! In het Hooglied, waar ook 
de erotische liefde tussen man en vrouw 
wordt beschreven, staat: “Want sterk 
als de dood is de liefde. Onverbiddelijk 
als het rijk van de doden de hartstocht, 
haar vlammen zijn vuurvlammen, een 
vuurgloed des Heren” Hooglied 8:6. 

God heeft echter een kader gegeven 
waarbinnen de seksualiteit optimaal kan 
functioneren en dat is binnen het huwe-
lijk. Buiten het huwelijk wordt de seksu-
aliteit dikwijls verlaagd tot alleen het er-
varen van lustgevoelens terwijl de echte 
liefde ontbreekt. Maar binnen het huwe-
lijk zal de seksualiteit, als er sprake is van 
een geestelijke eenheid tussen man en 
vrouw, optimaal kunnen functioneren. 

Enkele opmerkingen
Jezus zegt niet dat we een vrouw niet 

zouden mogen aanzien. Er staat duide-
lijk bij: om haar te begeren. De zonde 
is de begeerte, (10e gebod van de de-
caloog) maar niet het aanzien op zich. 

      Het is bekend dat het internet een 
poel van verderf kan zijn. Vooral 
mannen jong en oud hebben er gro-
te moeite mee om bij de pornosites 
weg te blijven. Onderzoek heeft uit-
gewezen (ND 28.3.05) dat 50% van 
de mannen seksverslaafd is. Seks-
verslaving is dus onder christenen 
een groot probleem. De christelijke 
hulpverleningsinstanties zoals EHA 
(Tot heil des volks) hebben er de 
handen vol aan. Als tenminste ie-
mand hulp inroept, want er is door 
de schaamte een grote ontkenning. 
Wat goed helpen kan is een gefilterd 
internet van Solcon of Filternet.

Wat geldt voor de man, geldt natuurlijk 
ook voor de vrouw. Maar hoe zit het tus-
sen ongehuwden? Mag een ongetrouw-
de man naar een ongetrouwde vrouw 
kijken om haar te begeren? 

In 1 Kor. 7:9 komt de mogelijkheid van 
het zich niet kunnen beheersen aan de 
orde: “Indien zij zich niet kunnen be-
heersen, laten zij dan trouwen. Want het 
is beter te trouwen dan van begeerte te 
branden”. Persoonlijk geloof ik dat hier 
een situatie aan de orde wordt gesteld, 
dat de seksuele gevoelens van iemand 
dermate sterk geworden zijn dat hij of 
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zij moet uitzien naar de enige legale 
‘uitlaadklep’: het huwelijk. Tegelijk is 
het nodig dat ook de seksuele gevoelens 
onder de controle staan van de Heili-
ge Geest. De vrucht van de Geest is...
zelfbeheersing; Gal. 5:22. Wanneer de 
vrucht van de Geest aanwezig is in het 
leven van de christen, zal dit ook merk-
baar zijn aan de manier waarop naar het 
andere geslacht gekeken wordt. Ook de 
hartstocht (wat trouwens niet alleen op 
‘hevige seksuele begeerte’ behoeft te 
slaan) wordt in Kol. 3:5 genoemd onder 
de leden die op aarde zijn en die we 
moeten doden. 

De hel
In het begin van deze studie is al naar vo-
ren gebracht dat de Bergrede in de eerste 
plaats bedoeld is voor de christen. Is het 
nu mogelijk dat een christen, die dus we-
dergeboren is, alsnog verloren gaat? Vers 
29 en 30 lijken dit te bevestigen evenals 
vers 22. In de eerste plaats is het goed 
om op te merken dat ‘overspel’ en ‘echt-
scheiding’ geen onvergeeflijke zonden 
zijn. David pleegde overspel en moord-
de ook nog, maar God vergaf Hem. Ook 
de overspelige vrouw uit Joh. 8 werd ver-
geven. Het probleem met seksuele zon-
den is dat ze het gevoelsleven zo sterk 
beïnvloeden dat men soms doorgaat met 
deze zonden en niet meer tot berouw 
komt en terugkeert tot de Heer. Daarom 
zegt Jezus dat het beter is om een oog uit 
te rukken, dan toe te laten dat je door het 
‘zien met dit oog’ in de zojuist beschre-
ven sfeer komt. Iets dergelijks geldt voor 

de hand. 

Volgens de leer van Calvijn is redding 
voorbeschikt (leer van de uitverkiezing) 
en kan iemand die eens gered is dus niet 
meer verloren gaan. Arminius benadruk-
te de vrije wil van de mens. De Arminia-
nen achten het mogelijk dat een christen 
alsnog verloren gaat als hij ervoor kiest 
om niet meer op de weg van Christus te 
blijven. Een christen moet daarom op 
de smalle weg blijven. Als hij de smalle 
weg verlaat en niet meer erop terugkeert, 
welke garantie is er dan nog voor zijn be-
houd? Het is trouwens opvallend dat ook 
het O.T. hier ook al (in verband met over-
spel) naar verwijst; Spr. 7:27: “Haar huis 
(van de overspelige vrouw) zijn wegen 
naar het dodenrijk”. In Spr. 5, 6:20-27 en 
Spr. 7 wordt dan ook indringend gewaar-
schuwd tegen overspel.

Het uitrukken van een oog of het afhou-
wen van een hand is zelden praktisch 
uitgevoerd. Het zijn voorbeelden die 
aangeven dat de woorden van Jezus die-
pe ernst zijn. Praktisch zal het voor ons 
betekenen dat we plaatsen en situaties 
moeten mijden, als we daar in de ver-
leiding komen. Misschien moeten we er 
soms wel van wegvluchten zoals Jozef 
bij Potifar’s vrouw wegvluchtte. Hoewel 
we niet allerlei regels kunnen geven wat 
nog wel en wat niet meer kan, (dit kan 
voor de ene christen anders liggen dan 
voor de andere) is het goed om die za-
ken te vermijden die ons gedachteleven 
bezoedelen.
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         Persoonlijke bijbelstudie voor de bespreking 

1.    Lees Mattheus 5:27-30. Wat heeft je in dit gedeelte het meest getroffen?

2.    Hoe kunnen we Matt.5:29 in de praktijk toepassen? Lees ook Job 31:1  

en Jes. 33:15b.

3.    Jezus noemt twee keer ‘de hel’ vs. 29,30. Het is beter gedeelten van je 

lichaam verliezen, dan je hele lichaam. Dit is erg radicaal… Hoe denk je 

daarover?

4.    Lees Joh. 8:2-11. Op welke manier reageerde Jezus op deze verzoeking? 

Hoe zou jij reageren?

5.    Jezus noemt in Matt. 5:28-29 iets ter voorkoming van begeerte. Kun je van-

uit de Bijbel nog andere dingen aangeven?
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