
In gesprek met de 
Bergrede
BIJBELSTUDIE AVOND 1



Opzet van de serie Bijbelstudie-avonden
Titel: In gesprek met de Bergrede

Avond 1: hoe past de rede bij Jezus’ missie en de (eerste christelijke) gemeente?

Avond 2: hoe lezen Joden en hindoes de Bergrede?

Avond 3: hoe pas ik de rede in, in mijn eigen leven?

Voorbereiding en huiswerk

Vervolg: Bijbelstudies voor miniwijken



Avond 1: De Bergrede, Jezus en de gemeente

1. Het geheel van Matteüs’ boek

2. De plek en opzet van de Bergrede

3. De context van de eerste christelijke gemeenten



Het geheel van Matteüs’ evangelie (1)

1. Biografie: leven en voorbeeld van de hoofdpersoon

2. Plot: let op geografie en het kernwoord: ‘uitwijken’

3. Matteüs 2,12 en 22; (4,1 ‘meegevoerd’); 4,12; 12,15; 14,13; 15,21

4. Jezus heeft geen rust in eigen land

Daarna focus Jeruzalem (16,21) en terugkeer naar Galilea (26,32 en 28,16)



Het geheel van Matteüs’ evangelie (2)

1. Kerntekst Matteüs 1,21: “… want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.” 
(zie ook 9,6)

2. Doelgroep: Joden/ Joodse christenen en tenslotte ‘alle volken’

3. Locatie: Syrië (4,24-25), thema: vervolging (Matteüs 5,11-12; 10,28-33; 24,8-
10)



Vier missionaire fasen

1. Tijd van wet en profeten (Matteüs 1,22-23; 2,5-6 etc.)

2. Jezus’ prediking en wonderen (rijk van God gekomen Matteüs 11,2-6; 12,28)

3. Na dood en opstanding niet direct het einde: Zendingsopdracht (Matteüs
28,16-20)

4. Christus’ terugkeer (eind van de tijd: Mattheüs 24-25)

Doel in fase 3: leerlingen maken en ‘profiel kweken’ (Bergrede)



De plaats van de Bergrede
Matteüs-evangelie: 5 grote toespraken (een nieuwe Thora?)

1. Matteüs 5-7: Bergrede

2. Matteüs 10: Uitzending van de twaalf

3. Matteüs 13: Gelijkenissen van het koninkrijk

4. Matteüs 18: Onderwijs

5. Matteüs 24-25: Over de laatste dingen

“Toen Jezus deze rede had uitgesproken” Matteüs 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1



De structuur van de Bergrede
1. 5,1-2: Inleiding: Wat is dit voor een preek? 

2. 5,3-12: De aard van een christen

3. 5,13-16: De invloed van een christen

4. 5,17-48: De gerechtigheid van een christen

5. 6,1-6 en 16-18 Het geloof van een christen

6. 6,7-15: Het gebed van een christen

7. 6,19-34: De ambitie van een christen

8. 7,1-20: De relaties van een christen

9. 7,21-27: De verplichting die een christen op zich neemt

10. 7,28-29: Besluit: Wie is deze leraar?



De context van de eerste gemeenten

1. Werken aan je karakter

2. “Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer 
barensweeën om u.” (Galaten 4,19)

3. “Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” 
(Galaten 5,22-23)



Vragen (en antwoorden)
Over de inleiding



Werkopdracht

1. Welke gelukwens heb je geschreven?

2. Waar zet jij je hakken in het zand?

3. Bespreek de vormende waarde van Matteüs 6,1



Huiswerk voor volgende keer

Kies een van de woorden uit de gelukwensen

Noteer in de komende week waarin je daarmee bezig was

Gelukt, of juist niet?


