
De bergrede
De belangrijkste preek ooit!



Mattheüs 5

 Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem  En 
Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:

 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

 Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.

 Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

 Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.

 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

 Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

 Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.



Zalig en Wee

Vergelijk Mattheüs 5:1-7 met Mattheüs 23: 13 
t/m28

Mattheüs 5 -
Zevenvoudig Zalig!

Mattheüs 23 -
Zevenvoudig WEE!

1e Koninkrijk in BALLINGSCHAP

2e Koninkrijk Wording
Hierna Mattheüs 24 over de 

“voleinding” van de wereld (Aioon)



Jezus als de 

nieuwe 

Mozes.

Profeet, Priester en Koning

Hier als profeet, zoals Mozes: Deut. 18:15 Een Profeet, uit het midden 
van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; 
naar Hem zult gij horen;  16  Naar alles, wat gij van den HEERE, uw God, 
aan Horeb, ten dage der verzameling, geëist hebt, zeggende: Ik zal niet 
voortvaren te horen de stem des HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote 
vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. 17  Toen zeide de HEERE 
tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. 18  Een Profeet zal Ik 
hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal 
Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, 
wat Ik Hem gebieden zal.



Jezus gaat verder waar Mozes eindigt:

 27  De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve
den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! 28  Israël dan zal zeker alleen 
wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van 
dauw druipen. 29  Welgelukzalig zijt gij, o Israël! wie is u gelijk? gij zijt een volk, 
verlost door den HEERE, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer 
hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij 
zult op hun hoogten treden! 1 Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, 
naar den berg Nebo, op de hoogten van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en 
de HEERE wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe; 2  En het ganse Nafthali, 
en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda, tot aan de 
achterste zee;3  En het Zuiden, en het effen veld der vallei van Jericho, de 
palmstad, tot Zoar toe. 4  En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land, dat Ik 
Abraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Aan uw zaad zal Ik het geven! Ik 
heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. 5 Alzo 
stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar in het land van Moab, naar des 
HEEREN mond.



Zalig

 Grieks - Makarios

 Hebreeuws - Ashèré

 ‘אׁשר  ashar,   

1) rechtop gaan, wandelen, voortgaan, voortgang maken 

1a) rechtuit gaan, voortgang maken 

1b) 

1b1) rechtuit gaan, voortgaan 

1b2) leiden (causatief) 

1b3) rechtzetten, oprichten 

1b4) gelukkig prijzen



Nog een keer 

Bere’shiet

Beth - Huis

B_R - Zoon

R_sj - Hoofd

S - Tand, Kracht

T - Kruis, Teken

Toevoeging: Ook Asher is Ingesloten in Bere’shiet.

Thora begint met een zaligspreking! (Het WOORD is VLEES 
geworden)



Psalm 1 als boek 1 van de Thora en boek 

1 van de Evangelieën.

Welzalig (Ashèré) de man die niet wandelt in de raad 
van de goddelozen, die niet staat op de weg van de 
zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 2  
maar die zijn vreugde vindt in de wet (THORA)van de 
HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3  Want hij 
zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn 
vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al 
wat hij doet, zal goed gelukken. 



Mattheüs 5:1

Jeshoea is de grote 
Mozes

Ziet de MENIGTEN 
(Scharen) voor hem.

Klimt de berg OP 

•Waar God Mozes mond gekust 
heeft! (Deut 33: 5 Alzo stierf 
Mozes, de knecht des 
HEEREN, aldaar in het land 
van Moab, naar des HEEREN 
mond.)

Gaat ZITTEN (on te 
onderwijzen) en zijn 

Discipelen (Leerlingen) 
komen TOT Hem.

En Hij OPENDE ZIJN 
MOND en onderwees hen 

(vérder zoals Mozes)



Mattheüs 5:3

 Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen.

 Arm van Geest

πτωχος ‘ptochos, 

van ptosso (zich verschuilen), 

1) tot bedelarij gebracht, bedelende, aalmoezen vragend

2) geen rijkdom, invloed, positie, eer genietend

2a) nederig, gekweld, zonder de christelijke deugden en eeuwige rijkdom

2b) hulpeloos, niet in staat iets ten einde te brengen

2c) arm, behoeftig

3) aan alles gebrek



Arm van 

Geest.

Genesis 1: 2 - En de Geest van God zweefde boven (broedde op) de wateren.

Johannes  3:5 - Als iemand niet geboren wordt uit Water en Geest hij kan het 
Koninkrijk van God niet binnengaan.

Arm van Geest - Behoefte, Noodzaak van de Geest.

Genesis 6:3 - En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu 
zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd 
twintig jaar zijn.

Ezechiël 11:19 - Ik zal hun een hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en 
Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een 
hart van vlees geven.

2 Corinthiërs 3:3  - daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet 
met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen 
van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.


