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Tekst Mt 5: 1-6

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. 
Hij zei:

3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 
het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen 
vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven.

6 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
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Tekst Mt: 7-12

7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal 
barmhartigheid bewezen worden.

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

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

10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen.

11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en 
door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 
omwille van Mij.

12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot 
in de hemelen, want zo hebben ze de profeten 
vervolgd die er vóór u geweest zijn.
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Inleiding

Eén medaille, twee kanten: De Bergrede, 
moeilijk en prachtig
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Inleiding

In de Bergrede geeft Jezus uitgangspunten 
voor Zijn koninkrijk:

1. Zijn koninkrijk in de toekomst, het 1000-
jarig vrederijk (toekomst)

2. Gods morele wet in Zijn verborgen 
koninkrijk (nu)

3. Gods plan voor redding (m.i. niet)
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Inleiding

De Bergrede is voor wedergeboren 
christenen. Het gaat om een innerlijke 
verandering, een nieuw perspectief, maar 
anders dan wel gedacht wordt in bepaalde 
kringen, gaat het niet om bekering. 
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Inleiding

“Als uw gerechtigheid niet overvloediger is 
dan die van de Schriftgeleerden en 
farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen 
beslist niet binnengaan.” (Mt 5:20)

“Wordt hun dan niet gelijk.” (Mt 6:8)
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Tekst

3 Zalig zijn de armen van geest, want van 
hen is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen 
vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 
zullen de aarde beërven.

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

9
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Tekst

7 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal 
barmhartigheid bewezen worden.

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

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

10 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk 
der hemelen.

11 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en 
door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, 
omwille van Mij.

12 Verblijd en verheug u, want uw loon is groot 
in de hemelen, want zo hebben ze de profeten 
vervolgd die er vóór u geweest zijn.
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Tekst

3 want van hen is het Koninkrijk der  hemelen

4 want zij zullen vertroost worden.

5 want zij zullen de aarde beërven.

6 want zij zullen verzadigd worden.

7 want aan hen zal barmhartigheid bewezen 
worden.

8 want zij zullen God zien.

9 want zij zullen Gods kinderen genoemd 
worden.

10 want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

12 want uw loon is groot in de hemelen, 

11



Tekst

13 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.

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die 
boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

15 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.

16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de 
hemelen is, verheerlijken.
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