
 

  De bergrede  
Thema  Eerlijkheid en oprechtheid 

Barmhartigheid en naastenliefde 
Haat en doodslag  

Bovenbouw 

Bijbelverhaal De Bergrede   
Bijbelgedeelte Mattheüs 5 - 7 
Kernteksten Essenties van het verhaal m.b.t. het thema 
5: 5-9 
 
 
5: 10, 11 
 
5: 21, 22 
 
5: 38, 39 
 
 
 
5: 43, 44 en 6: 
12, 14 
7: 1-5 

In deze verzen worden zalig gesproken die zachtmoedig, vreedzaam, 
barmhartig en rein van hart (eerlijk) zijn. We zien hier de belofte Gods op de 
opdracht aan de mensen. Dit kan natuurlijk nooit buiten Christus verdienste.  
Bij deze teksten wordt Christus als voorbeeld gesteld. Deze onderworpenheid 
is ook vooral geestelijk bedoeld.  
Deze teksten spreken over de diepere laag in het gebod. De wortel van de 
doodslag komt voort uit de haat, het niet liefhebben, wat ook strafbaar is.  
We zien de houding t.o.v. de ander, waarbij het eigen rechter zijn wordt 
verworpen. Hierin zien we ook de onderdanigheid, al moeten we dit ook weer 
zien in het licht van de geestelijke onderworpenheid. Het toewenden van de 
andere wang zou niet goed zijn, omdat hiermee het pesten niet zou stoppen.  
Deze verzen spreken over de vergevingsgezindheid en ook het gebed voor de 
naaste.  
Het oordelen en veroordelen is niet goed. Hierin zien we ook dat we niet te 
gauw moeten klaar staan met ons oordeel en daarmee ook al snel 
veroordelen.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 2 vraag en antwoord 4, de eis van 
Gods wet.  
HC zondag 32 vraag en antwoord 86, het nut van goede werken. 
HC zondag 51 vraag en antwoord 126, de vijfde bede. 
Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) artikel 24, de heiligmaking van de mens 
en zijn goede werken. 

Psalm / Lied Psalm 79: 4 
Psalm 86: 3 en 8 
Tien geboden des Heeren: 6 - 9 
De zaligsprekingen 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• In deze Bergrede zien we heel sterk het gewenste gedrag. Dit is goed 
om ook altijd te benoemen richting de leerlingen en dat te 
bekrachtigen. Ook in dat kader is het belonen van goed gedrag een 
goed opvoedmiddel. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat er niet de 
nadruk moet gelegd worden op materiele beloningen. Een 
aanmoediging, een pluim, een compliment kan gewenst gedrag 
bevorderen.  

• Gewenst gedrag ook in de context van Gods Woord en zijn dienst, een 
liefde-dienst.  

• Als er wordt gesproken over het toewenden van de andere wang, dan 
moet dat ook vooral geestelijk uitgelegd worden. We zien hier dan 
meer op het martelaarschap, om de voetstappen van Christus te 
drukken. Wel is er dan een gelegenheid om ook met elkaar te 
bespreken hoe er gehandeld moet worden als je door iemand bedreigd 
of geslagen wordt.  

• Het zijn van de minste, kan soms ook het hart van een ander ‘breken’. 
We denken hierbij ook aan de geschiedenis van David en Saul, waarbij 
David het leven spaarde van Saul, die hem achtervolgde en wilde 
doden. Goed voor kwaad vergelden (1 Samuël 24). 

• Dit Bijbelgedeelte leent zich goed voor een Bijbelleesles. 
 


