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Opzet van de serie
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



Opzet van de avond

1. Hoe ging de opdracht van vorige week?

2. Inleiding over Pinchas Lapide, Paramahansa Yogananda en Jacob 
Neusner

3. Vragen en antwoorden

4. Oefenen



Pinchas Lapide



Pinchas Lapide

“Voor mij is Jezus niet zozeer de grondlegger van het christendom als 
wel degene die de aanstoot geeft tot een christen-zijn waarvan het 
grote manifest de Bergrede is; een christen-zijn, dat in wezen 
neerkomt op gelovig jood-zijn – helaas ook in die zin, dat het maar al 
te weinig navolgers heeft gekregen, in beide 
geloofsgemeenschappen.” 



Pinchas Lapide
“De joodse Bijbel daarentegen is de overtuiging toegedaan dat ieder 
mens het in zich heeft, de ander een stukje van het hemelrijk te 
geven. 

In die zin is de Bergleer van Jezus zijn antwoord op de bijbelse
uitdaging om de top van het Tora-ideaal te bestijgen: het einde van 
toorn, vervloeking en tweespalt; een streep door alle haat, nijd en 
vergelding, zodat eindelijk het goddelijke gebod van de liefde vrij 
baan krijgt – als de kern van de Tora, de leidraad tot haar vervulling 
en als de sleutel tot het koninkrijk der hemelen.” (134)



Pinchas Lapide zegt…

De Bergrede is Jezus’ interpretatie van de Torah om te bewerken dat 
het Godsrijk op aarde doorbreekt



Paramahansa Yogananda



Paramahansa Yogananda
“Met de titel van dit werk De tweede komst van Christus verwijs ik 
niet naar een letterlijke terugkeer van Jezus naar de aarde. Hij kwam 
tweeduizend jaar geleden en nadat hij een universeel pad naar Gods 
koninkrijk had gegeven, werd hij gekruisigd en opgewekt; zijn 
terugkeer naar de massa is nu niet nodig voor de vervulling van zijn 
leringen. 

Wat nodig is, is dat de kosmische wijsheid en goddelijke waarneming 
van Jezus opnieuw kan spreken door ieders eigen ervaring en begrip 
van het oneindige Christusbewustzijn dat in Jezus geïncarneerd was. 
Dat wordt zijn echte tweede komst.” (xxi)



Paramahansa Yogananda

1. De materiële betekenis: voor het fysieke en sociale welzijn

2. De mentale betekenis: voor de verbetering van de geest, 
intellectuele en psychologische vermogens, morele waarden

3. De spirituele betekenis: persoonlijke realisatie van de oneindige 
goddelijke mogelijkheden van elke ziel 



Paramahansa Yogananda
“Het zijn echte vredestichters die vrede genereren door hun toegewijde 
dagelijkse meditatie. Vrede is de eerste manifestatie van Gods reactie in 
meditatie. Degenen die God kennen als vrede in de innerlijke tempel van 
stilte, en die die Vrede-God daarin aanbidden, zijn door deze relatie van 
goddelijke gemeenschap Zijn ware kinderen. 

Omdat toegewijden de aard van God als innerlijke vrede hebben gevoeld, 
willen toegewijden dat de vrede-God zich altijd manifesteert in hun huis, 
in de buurt, in het land, onder alle nationaliteiten en rassen. Iedereen die 
vrede brengt in een disharmonisch gezin, heeft daar God gevestigd.” (441)



Paramahansa Yogananda zegt…

Ieder mens kan het universele Christus-bewustzijn ontwikkelen dat 
Jezus had.



Jacob Neusner



Jacob Neusner

“Het is omdat ik geloof dat God een andere Torah heeft gegeven dan 
die welke Jezus leert; en die Torah, die Mozes op de Sinaï kreeg, 
oordeelt de torah van Jezus, omdat het waar en onwaar, goed en 
fout dicteert over alle andere torahs die mensen in Gods naam 
willen onderwijzen.” (22)



Jacob Neusner

“Nee, als ik daar die dag was, zou ik me niet bij die discipelen 
hebben gevoegd en de meester op zijn weg zijn gevolgd. Ik zou zijn 
teruggekeerd naar mijn eigen familie en naar mijn dorp, terwijl ik 
doorging met mijn leven als onderdeel van en binnen het eeuwige 
Israël.” (52)



Jacob Neusner zegt…

Dat Jezus met zijn nieuwe Torah van Israël afvoert, en zo van God die 
zich op Sinaï aan Mozes openbaarde.



Vragen en antwoorden



Werkopdracht

1. Wat is het aansprekende van de benadering van Lapide, 
Yogananda en Neusner? 

2. Doen Lapide, Yogananda en Neusner recht aan de Bergrede?



Werkopdracht

Concrete bespreking van Matteüs 6,19-21:

1. Hoe kan dit woord zonder geloof in Jezus nuttig zijn?

2. Welke zeggingskracht heeft het als je het speciaal aan Jezus 
verbindt?



Huiswerk

 Aan het werk met die passage in je eigen leven komende week: 
Matteüs 6,19-21

 Vertel volgende week op welke momenten dit gedeelte actueel 
werd.


