
Online cursus in de 50dagentijd 2022

De Bergrede van Jezus

WEBINAR Donderdag 19 mei 20.00 uur



De Bergrede van Jezus

1. Matteüs 6:1: gerechtigheid oefenen
2. Loon van de Vader
3. Het centrum van het centrum
4. Op aarde zoals in de hemel
5. Trek je terug in je huis
6. Het Onze Vader als gebedsruimte
7. Vragen…



Gerechtigheid beoefenen
● Let op dat jullie je gerechtigheid niet 

tentoonspreiden om door de mensen gezien te 
worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je 
niet. (NBV21)

● Let op dat jullie de gerechtigheid niet 
beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen 
om door hen gezien te worden. Dan beloont 
jullie Vader in de hemel je niet. (NBV 2004)

● Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet 
voor de mensen, om door hen opgemerkt te 
worden; want dan hebt gij geen loon bij uw 
Vader, die in de hemelen is. (NBG 1951)



Gerechtigheid beoefenen
● Dikaiosunè: goedheid, integriteit, 

rechtvaardigheid
● De ware innerlijke goedheid die past bij 

het koninkrijk en die alleen Jezus je kan 
geven

● Gerechtigheid als geschenk
● Praktijken om die gerechtigheid te laten 

groeien, te voeden: barmhartigheid 
bewijzen, bidden, vasten

● Geestelijke disciplines hebben als doel: de 
ware innerlijke goedheid voeden



Loon van de Vader
● In 6:1-18: 10 keer Vader: jullie Vader, je 

Vader
● Vader in de hemel
● Vader in het verborgene
● Vader die ziet en is in het verborgene

● Loon, beloning: loon naar werken? 
verdienste?

● Loon: wat deze praktijken met zich 
meebrengen (het loont de moeite)



Het centrum van het centrum
● 6:1-18 | middendeel van Bergrede
● 6:2-4 | 6:5-6 {7-15} | 6:16-18
● 6:5-15 | middendeel van middendeel: 

gebed
● 6:7-15 | ‘excurs’ over gebed
● 6:7-8 | 6:9-13 | 6:14-15
● 6:9-13 | Onze Vader: centrum van het 

centrum (hoogtepunt van de Bergrede)
● ‘op aarde zoals in de hemel’ | centrum 

van het Onze Vader



Op aarde zoals in de hemel
● het koninkrijk van God is daar waar 

hemel en aarde elkaar ‘overlappen’

● de bijbel lezen vanuit ‘koninkrijk’: de 
hemel op aarde; dat is de rode draad 
van de openbaring: Gods aanwezigheid 
(hemel) zichtbaar en ervaarbaar door en 
tussen mensen en in de schepping 
(aarde)



Trek je terug in je huis
● Bergrede als één grote uitnodiging om 

naar binnen te keren (en vervolgens van 
binnenuit het leven te leven)

● Matteüs 6:6 als bijbelwoord dat 
uitnodigt tot contemplatief leven

● Bidden met woorden en zonder woorden
● Bidden: 

○ zien
○ zijn
○ zegen



Het Onze Vader als gebedsruimte



Vragen
1. Je kunt een Bijbelgedeelte (de Bergrede, 

Psalm 103, enzovoort) bidden, als het ware 
aan God voorlezen. Mooi! Maar: wat is 
daar voor God eigenlijk mooi aan? Hij 
weet het toch al?

2. ‘Wij bouwen niet Gods koninkrijk!’ Maar 
zijn wij dan geen ‘medewerkers’ van God?

3. ‘Gezégend (gelukkig, goed op weg) ben je 
als je nederig van hart bent.’ Maar: zegen 
ontváng je toch?

4. …
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