


DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



MAAR IK ZEG U…
Wat Jezus ons leert over de 
wandel van de discipel (2)



▪ Het karakter van een discipel (5:1-12)

▪ De positie van een discipel (5:13-16)

▪ De wandel van een discipel (5:17-48)



▪ De vervulling van de wet (5:17-20)

▪ De bedoeling van de wet (5:21-48)



Matteüs 5:20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtig-
heid niet overvloediger is dan die van de schrift-
geleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk 
der hemelen beslist niet binnengaan. 



1 Korintiërs 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus
Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van 
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing…



Matteüs 23:27 Wee u, schriftgeleerden en Farizee-
ën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde 
graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van 
binnen vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 



Jesaja 29:13 De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij 
nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun 
lippen, maar hun hart ver van Mij houden, 



en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd 
gebod van mensen is…



Het gaat niet alleen om onze zichtbare daden 
(uiterlijk), maar ook om onze onzichtbare 

gedachten en houding (innerlijk)



Spreuken 23:7 (NKJV) For as a man thinks 
in his heart, so is he.



Interpretatie en bedoeling

▪ Doodslag en boosheid

▪ Overspel en begeerte

▪ Echtscheiding en hertrouwen



Interpretatie en bedoeling

▪ Zweren en integriteit

▪ Vergelding van onrecht

▪ Het liefhebben van je vijanden



Matteüs 5:21 U hebt gehoord dat tegen de ouden 
gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal 
door de rechtbank schuldig bevonden worden. 



22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op 
zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door 
de rechtbank.



▪ Ten onrechte boos is…

▪ Jezus keek hen boos aan (Marc. 3:5 NBV)

▪ Boosheid is een natuurlijke emotie



Psalm 30:6 (NBV) Zijn woede duurt een 
oogwenk, zijn liefde een leven lang…



Efeziërs 4:26-27 Als u boos wordt, zondig dan 
niet: laat de zon niet ondergaan over uw 
boosheid, geef de duivel geen kans.



Matteüs 5:22 En al wie tegen zijn broeder zegt: 
Raka! zal schuldig bevonden worden door de 
Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig 
bevonden worden tot het helse vuur. 



Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht 
van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht 
ervan eten.



Jacobus 3:9-10 Door haar loven wij God en de 
Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, 
die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 



Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking 
voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.



Matteüs 5:23 Als u dan uw gave op het altaar 
offert en u zich daar herinnert dat uw broeder 
iets tegen u heeft, 



24 laat uw gave daar bij het altaar achter en ga 
heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom 
dan terug en offer uw gave. 



▪ Altaar: vergeving en herstel van relatie

▪ Je broeder of zuster je iets verwijt

▪ Als gevolg van eigen handelen



25 Stel u zo snel mogelijk welwillend op 
tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem 
onderweg bent; 



opdat de tegenpartij u niet misschien aan 
de rechter overlevert en de rechter u aan 
de gerechtsdienaar overlevert en u in de 
gevangenis geworpen wordt.



26 Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet 
uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald 
hebt. 



▪ Hoe ga jij om met boosheid?

▪ Wat helpt jou om te vergeven en te verzoenen?

▪ Als jij nu voor het altaar zou staan…



Matteüs 5:27 U hebt gehoord dat tegen het 
voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel 
plegen. 



28 Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt 
om haar te begeren, in zijn hart al overspel met 
haar gepleegd heeft.



▪ Vreemdgaan – second love 
▪ Niet beperkt tot de lichamelijke daad
▪ Overspel begint in het hart
▪ Gedachten en fantasie



Matteüs 5:29 Als dan uw rechteroog u doet 
struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, 



want het is beter voor u dat een van uw 
lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw 
lichaam in de hel geworpen wordt. 



30 En als uw rechterhand u doet struikelen, hak 
hem af en werp hem van u weg, 



want het is beter voor u dat een van uw 
lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel 
uw lichaam in de hel geworpen wordt.



Alles wat tot zonde leidt, moet radicaal 
uit ons leven worden verwijderd.



Bewaar mijn oog voor wat het ziet
Bewaar mijn hand voor wat het doet
Bewaar mijn voet voor waar het gaat



Matteüs 5:31 Er is ook gezegd: Wie zijn vrouw 
verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief 
geven.  



32 Maar Ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om 
een andere reden dan hoererij, maakt dat zij 
overspel pleegt; en wie met de verstotene 
trouwt, pleegt ook overspel.



Deuteronomium 24:1 Wanneer een man een 
vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, 
en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in 
zijn ogen, 



omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden 
heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, 
die in haar hand geeft en haar uit zijn huis 
wegstuurt…



Rabbi Sjammai

▪ Seksuele overtreding



Rabbi Hillel

▪ Roddelen (over bv. schoonouders)

▪ Niet meer zo knap, bv. een moedervlek

▪ Te veel zout in het eten of laten aanbranden



Rabbi Akiba

▪ Als de man een andere vrouw heeft gevonden 
die knapper (en jonger) is…



Matteüs 19:6 Dus, wat God samengevoegd 
heeft, laat de mens dat niet scheiden. 



Maleachi 2:16 Want de HEERE, de God van 
Israël, zegt dat Hij het wegsturen van de eigen 
vrouw haat… 



Matteüs 5:33 Verder hebt u gehoord dat tegen de 
ouden gezegd is: U zult de eed niet breken, maar 
u zult voor de Heere uw eden houden. 34 Maar Ik 
zeg u: Zweer in het geheel niet, 



niet bij de hemel, want dat is de troon van God; 
35 niet bij de aarde, want dat is de voetbank van 
Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat 
is de stad van de grote Koning. 



36 Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u 
kunt niet één haar wit of zwart maken; 37 laat uw 
woord ja echter ja zijn en uw nee nee; wat 
hierboven uitgaat, is uit de boze.



Jacobus 5:12 Zweer niet: niet bij de hemel, ook 
niet bij de aarde, en zweer ook geen enkele 
andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee 
nee, opdat u niet onder enig oordeel valt.



2 Korintiërs 1:19 De Zoon van God, Jezus 
Christus, was immers ook niet iemand die ja zei 
en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja. 



Matteüs 5:38 U hebt gehoord dat er gezegd is: 
Oog voor oog en tand voor tand. 



▪ Exodus 21:23-25 en Leviticus 24:18-10

▪ Ter voorkoming van overdreven wraakacties

▪ Bedoeld voor de rechtspraak en de rechters



Spreuken 24:29 (NBV) Zeg niet: ‘Wat hij mij 
heeft aangedaan, doe ik hem aan. Ik betaal hem 
met gelijke munt.’ 



39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet 
bieden aan de boze; maar wie u op de rechter-
wang slaat, keer hem ook de andere toe;



1 Petrus 2:23 Die, toen Hij uitgescholden werd, 
niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, 
maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig 
oordeelt;



40 en als iemand u voor het gerecht wil dagen 
en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook 
het bovenkleed; 



41 en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er 
twee met hem. 42 Geef aan hem die iets van u 
vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen 
wil.



▪ Als ze aan onze trots komen...

▪ Als ze aan ons bezit komen...

▪ Als ze aan onze tijd komen...

▪ Als ze aan ons geld komen…



Spreuken 25:21 Als iemand die u haat, 
hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als hij 
dorstig is, geef hem water te drinken, 



22 want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd 
hopen, en de HEERE zal het u vergelden.



44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen 
hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u 
haten; en bid voor hen die u beledigen en u 
vervolgen;



45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in 
de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over 
slechte en goede mensen, en laat het regenen 
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 



46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat 
voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars 
niet hetzelfde? 



47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u 
meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet 
zo?



Matteüs 5:48 Weest u dan volmaakt, zoals uw 
Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 



Romeinen 5:5 En de hoop beschaamt niet, 
omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons 
gegeven is.
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