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De discipelen wrijven koren op de sabbat. De farizeeën zeggen dat het niet 
mag, omdat ze de wet overtreden. Maar de Heere Jezus refereert aan de 
geschiedenis van David, dat het in een noodgeval soms wel toegestaan is. 
De Heere Jezus wil de man met de dorre hand genezen, maar weet dat de 
farizeeën Hem op de proef stellen. Zij vinden dat de wet zegt dat je niet 
iemand mag genezen op de sabbat. De farizeeën lokken de Heere Jezus uit. 
Jezus stelt daarom een tegenvraag en vraagt of het geoorloofd is op de 
sabbat goed of kwaad te doen, een mens te behouden of te verderven. Dit is 
naastenliefde. 
De farizeeën zijn ontevreden over hoe Jezus steeds weer tussen hun handen 
doorglipt.  
De Heere Jezus vormt een groep van twaalf apostelen om zich heen. Ze 
kiezen zelf niet, maar Hij kiest. 
De Heere Jezus geneest alle zieken die tot Hem komen. Een voorbeeld van 
hoe groot naastenliefde kan/moet zijn. 
Zalig zijt gij als u de mensen haten. 
Niet alleen je naasten liefhebben die je vrienden zijn. Maar juist je vijanden 
en hen die je haten moet je liefhebben. 
De reden waarom we barmhartig moeten zijn is omdat de Vader ook 
barmhartig is. 
Kijk eerst naar de fouten bij jezelf voordat je iemand anders onterecht 
oordeelt. 

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 2 vraag en antwoord 4 gaat over wie 
wij moeten liefhebben. 
HC zondag 4 vraag en antwoord 10 en 11 gaan over het onderhouden en 
overtreden van de wet. 

Psalm / Lied Psalm 35: 6 
Psalm 119: 3, 4, 5, 8 en 18 
Psalm 133 
Tien Geboden des Heeren: 9 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• Bij de Bergrede moeten de zaligsprekingen wel goed uitgelegd worden. 
Er kan niet gezegd worden dat als je gepest wordt op school je dan 
zalig zult zijn. Dat is te kort door de bocht. Houd dit in het oog als je 
met leerlingen de Bergrede behandelt. 

• Pesters mogen anderzijds wel voor zichzelf opkomen en hoeven ook 
niet in de slachtofferrol te kruipen. Het verschil met de Heere Jezus was 
dat Hij moest lijden voor Zijn Volk. Het lijden van de mens is vanwege 
de zonde. Dit is nooit een vrijbrief om anderen te laten lijden.  

• Groepsvorming in positieve zin. Jezus en Zijn discipelen. Menselijk 
kiezen is wat anders dan hoe Jezus gekozen heeft. Daarnaast is ook de 
groep om de Heere Jezus heel divers. De vraag kan gesteld worden: 
waarom ben je iemands vriend(in)?  

 

 


