
Psalm 119:130 Het opengaan van Uw woorden 
geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.



Psalm 119:162 (NBG) Ik verblijd mij over uw 
woord als iemand die rijke buit vindt.



20:00 uur Opening en aanbidding  
20:15 uur Studietijd 
21:15 uur Verwerkingsvorm en vragen 
21:45 uur Afsluiting



▪ Standaardvertaling: HSV 
▪ Overige vertalingen: NBV, NBG en BB



Vragen? Mail deze dan voorafgaand aan de 
volgende avond naar wim@grandia-cpw.nl

mailto:wim@grandia-cpw.nl


DE BERGREDE 
Twaalf lessen van Jezus over  

discipelschap in de praktijk



De Bergrede vertelt ons niet hoe je een discipel 
wordt, maar hoe het leven van een discipel eruit 
ziet. 



1. Matteüs 5-7 Bergrede  
2. Matteüs 10 Uitzending van de twaalf 
3. Matteüs 13 Gelijkenissen van het koninkrijk 
4. Matteüs 18 Onderwijs over relaties 
5. Matteüs 24-25 Over de laatste dingen 









▪ De ‘grondwet’ van Gods Koninkrijk 
▪ Een eerlijke en confronterende spiegel





Hosea 12:11 (NBV) Ik heb tot de profeten 
gesproken en talrijke visioenen geschonken; door 
mijn profeten heb Ik je een spiegel 
voorgehouden.



Martyn Lloyd-Jones: Het laat ons zien wat er in 
ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het 
brengt onze diepst verborgen gedachten en 
plannen aan het licht.





Hebreeën 4:12 (BB) Want het woord van God is 
vol leven en kracht. En het is scherper dan het 
scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, 
dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. 



Martyn Lloyd-Jones: Als u kracht en zegen wilt 
ervaren in uw leven, ga dan meteen naar de 
Bergrede. Dan gaat u de kortste weg naar de 
volle zegen. 



Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging  
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende 
Zijn mond en onderwees hen. 



Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging  
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende 
Zijn mond en onderwees hen. 



Matteüs 9:36 Toen Jezus de menigte zag, was 
Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, 
omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 
schapen die geen herder hebben.



Kolossenzen 3:12 (NBG) Doet dan aan, als  
door God uitverkoren heiligen en geliefden, 
innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, 
zachtmoedigheid en geduld.
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Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging  
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij 
opende Zijn mond en onderwees hen. 



Matteüs 4:18 En Jezus liep langs de zee van 
Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die 
Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het 
net in de zee werpen, want zij waren vissers.



19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en 
Ik zal u vissers van mensen maken. 20 Zij lieten 
meteen de netten achter en volgden Hem.



21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere 
broers, namelijk Jakobus, de zoon van 
Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, in het schip 
met hun vader Zebedeüs, 



terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en 
Hij riep hen. 22 Zij lieten meteen het schip en hun 
vader achter en volgden Hem.



Een discipel is iemand die  
geroepen is door Jezus  
om van Hem te leren en  

om Hem te volgen



Matteüs 28:19 (NBG) Gaat dan henen, maakt al 
de volken tot mijn discipelen (…) en leert hen 
onderhouden al wat Ik u bevolen heb.



Matteüs 10:2 De namen nu van de twaalf apos- 
telen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus 
genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, 
de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer;



3 Filippus en Bartholomeüs; Thomas en 
Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van 
Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd 
werd; 



4 Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem 
ook verraden heeft.



▪ Simon Petrus – instabiele persoonlijkheid 
▪ Jacobus en Johannes – zonen van de donder 
▪ Mattheus (Levi) – corrupte ambtenaar



▪ Thomas – ongelovige pessimist 
▪ Simon Kananites – opstandige zeloot 
▪ Judas Iskariot – doortrapte verrader





Jesaja 61:3 …om aangaande de treurenden van 
Sion te beschikken dat (…) opdat zij genoemd 
worden eiken van de gerechtigheid, een planting 
door de HEERE, om Hem te verheerlijken.



Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging  
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende 
Zijn mond en onderwees hen. 



Matteüs 7:28 Toen Jezus deze woorden had 
geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld 
stond van Zijn onderricht…



Matteüs 7:24 Daarom, ieder die deze woorden 
van Mij hoort en ze doet… 
Matteüs 7:26 En ieder die deze woorden van  
Mij hoort en ze niet doet…



Jacobus 1:22 Wees daders van het Woord en 
niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.



▪ Wat heeft je aangesproken? 
▪ Wat betekent het voor jou om discipel te zijn? 
▪ Hoe kom jij in de ‘nabijheid’ van Jezus?


