
“de Bergrede”

 1. De Torah – De Basis van de Bijbel

 2. De Haggadah - Onze weg dóór en mét de Bijbel

 3. Relatie - Ons contact met de Eeuwige

 4. Effatha - Uiverkoren én geroepen.



Vorige keer Torah

Jezus gaat verder waar Mozes eindigt. 
(Deut. 34)

Heel de Schrift (Torah) spreekt van de 
Zoon (Bere’shiet)

Arm van Geest – Genesis 1 – Psalm 1 –
Johannes 3 (Herschepping)

Stervende sterven en het nieuwe 
leven.



Haggadah, ons levensverhaal

Halacha-Mondelinge Torah-Talmoed

Farizeeërs en Sadduceeërs

Orthodoxen en Karaieten

Haggadah-Verhaal, vertellen

Pesach

Maar ook levensverhaal



Zalig zij die treuren

Mat. 5:4 ZALIG zij die treuren, want Zij 
zullen vertroost worden.

‘ אׁשר ‘ ashar,   

rechtop gaan, wandelen, voortgaan, 
voortgang maken 

rechtuit gaan, voortgang maken 

rechtuit gaan, voortgaan 

rechtzetten, oprichten 



Zalig zij die treuren
 Mat. 5:4 ZALIG zij die treuren, want Zij zullen vertroost worden.

Treurenden zijn Pelgrims, 

onder-weg-gaanders. 

Pelgrims zijn Ballingen, 

onderweg naar de toekomst.

2 Korinthe 4:7 ev. SCHAT IN 
AARDEN VATEN!



Zalig zijn de zachtmoedigen
 Mat. 5:5 ZALIG zijn de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven.

Zachtmoedig = de MOED om zacht 
te zijn.

Psalm 18:35   Ook hebt U mij het 
schild van Uw heil gegeven, Uw 
rechterhand heeft mij ondersteund, 
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot 
gemaakt.



Zalig zijn de zachtmoedigen
 Mat. 5:5 ZALIG zijn de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven.

Gód is zachtmoedig!

Alle ‘zaligsprekingen’ zijn 

feitelijk eigenschappen van de 

Eeuwige!

Hij is VOLKOMEN ZALIG.

Wat hij vraagt is Hij Zelf!



Gelukzalige GOD

1 Timotheüs 1:11   die strookt met het 
glorievolle evangelie van de gelukzalige
God, dat mij is toevertrouwd.

1 Timotheüs 6:15   die God ons op de 
voorbestemde tijd zal laten aanschouwen. 
Hij is de gelukzalige, de enige heerser, de 
koning der koningen en de Heer der 
heersers,



Psalm 37: 5-8 Beeld van de 

Zachtmoedige.

 7 Zwijg voor de JHWH en verwacht Hem; ontsteek 

niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, 

over een man die listige plannen uitvoert. 8  Laat 

uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; 

ontsteek niet in woede -het brengt slechts 

kwaad…….

 11  Maar de zachtmoedigen zullen de aarde 

bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.12  

De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de 

rechtvaardige, hij knarsetandt over hem.13  De 

Heere lacht hem uit.



Mozes

 Zachtmoedig over jezelf! (nederig, laag, zwak)

Mozes in Numeri 12: 3

 Niet over de waarheid:

 Mozes in Ex. 32: 19 En het geschiedde, als hij aan het 
leger naderde, en het kalf, en de reien zag, dat de 
toorn van Mozes ontstak, en dat hij de tafelen uit zijn 
handen wierp, en dezelve beneden aan den berg 
verbrak. 20 En hij nam dat kalf, dat zij gemaakt 
hadden, en verbrandde het in het vuur, en vermaalde 
het, totdat het klein werd, en strooide het op het 
water, en deed het den kinderen Israëls drinken.



De Haggada van Mozes

Numeri 12:3  Maar de man Mozes was 

zeer zachtmoedig, meer dan alle 

mensen die op de aardbodem waren.

Is Levensweg geweest.

Van Driftig naar Zachtmoedig. (3 x 40 

jaar)



Zalig die hongeren en dorsten naar 

GERECHTIGHEID.

Komt 7 x voor in Mt.

Rechtvaardig 13 x

Tsedaqa.



Hongeren en Dorsten

Psalm 63: ik dorst naar u, ik smacht naar u in 
een dor en dorstig land.

 Een wanhopig verlangen, dat je helemaal 
beheerst. Verder is alles onbelangrijk en 
zinloos. Dat is wat Jezus ook bedoelt. Honger 
en dorst naar gerechtigheid. Je hunkert naar 
heelheid met God.



Gesprek met de Eeuwige

Adam

Noach

Ab(rah)am ( 7 keer)

Jezus, als ZAAD van Abraham.

Bidden is gesprek met God. (Mat. 
6:5)



Gerechtigheid

Psalm 119:172 Want al Uw geboden 

zijn gerechtigheid

Synoniem van HEIL

Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst Zijn 

Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit 

alles zal u bovendien geschonken worden



Jesaja 45:8 Druppelt, hemelen, van boven en laten de wolken gerechtigheid doen 
neerstromen; de aarde opene zich, opdat het heil [behoud] ontluike en zij daarbij 
gerechtigheid doe uitspruiten; Ik, de HERE, heb dit geschapen.

Jesaja 46:12-13 Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van gerechtigheid zijt. 
13 Ik breng mijn gerechtigheid nabij, zij is niet ver, en mijn heil zal niet vertoeven; 
Ik geef in Sion heil, aan Israël mijn luister.

Jesaja 51:5a (Statenvertaling) Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en 
Mijn armen zullen de volken richten.

Jesaja 56:1b Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat 
gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.

Jesaja 61:10a Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want 
Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid 
heeft Hij mij omhuld, ...



Twee vormen van gerechtigheid

1. De gerechtigheid (rechtvaardigheid) door het 
geloof.

Rom 3:10 Niemand is rechtvaardig, ook niet één.

Romeinen 5:1-2 Wij dan, gerechtvaardigd uit het 
geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus 
Christus, 2 door wie wij ook de toegang hebben 
verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij 
staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.

2. Gerechtigheid DOEN

Filippenzen 4:8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat 
waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat 
beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en 
lof verdient, bedenkt dat.

Mat. 5:12  Zout van de aarde.



Verzadigd worden..

Openbaring 7:16-17 Zij zullen niet meer 
hongeren en niet meer dorsten, ook zal de 
zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 
17 want het Lam, dat in het midden van de 
troon is, zal hen weiden en hen voeren 
naar waterbronnen des levens; en God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen.


