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Uitwerkingen van de Geest van het Koninkrijk 
De armen van geest (5:3) vormen de eerste groep mensen die Jezus zalig prijst. 
Het OT gebruikt vaak een woord als arm, niet in de betekenis van de sociale of 
economische toestand van een mens, maar figuurlijk, godsdienstig, met 
betrekking tot de verhouding van de mens tot God. Het woord gaat over de 
algehele afhankelijkheid van de mens van God, die schept en verlost. Vgl. 
Ps.86:1; Zef.3:12. Dit blijkt een vast en ingeburgerd spraakgebruik te zijn geweest 
in de tijd van Jezus. In de Dode-Zeerollen noemen de Qumran-gemeenten zich 
vaak de armen of de armen van geest. Het wezenlijke van het begrip is dus niet 
de economische of de sociale positie van de mens, ook niet zijn innerlijke 
kwaliteiten of goede eigenschappen, maar zijn afhankelijkheid van God en zijn 
erkenning hiervan. De evangeliën geven zelf de beste voorbeelden van wie Jezus 
in feite bedoelt: het zijn de zieken, de uitgestotenen, tollenaars en zondaars die 
zich rondom Jezus verzamelen om zijn zegen te ontvangen.  
 
Verder spreekt Jezus over de treurenden (vs.4), zij die treuren over hun zonden, 
zij die treuren over het kwaad, over het lijden en de macht van de dood in de 
wereld. Zij zullen door de Gezalfde des Heren getroost worden: Jes.61:1; 
Matt.11:5;28; Lc.16:25.Zalig zijn de zachtmoedigen (vs.5), de ootmoedigen, die 
niet hoog van zichzelf denken en er niet op aandringen hun eisen voldaan te 
krijgen. De vierde zaligspreking betreft hen die hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid (vs.6). Honger en dorst worden dikwijls in de Schrift gebruikt als 
beelden van het verlangen naar God en Zijn redding. Hier betreft het speciaal 
het verlangen naar de nieuwe toestand die zal ontstaan als God Zijn Rijk van 
rechtvaardigheid opricht. 
 
Deze vier eerste zaligsprekingen zijn op een bijzondere wijze paradoxaal, in 
zoverre dat de mensen zalig gesproken worden op grond van wat hun ontbreekt. 
Het zijn geen deugden die genoemd worden, maar slechts de tot niets 
teruggebrachte mens die al zijn vertrouwen en al zijn hoop op God alleen richt. 
En Hij die dit verkondigt is de Messias Zelf, de Trooster, de Brenger van de blijde 
boodschap. 



De laatste zaligsprekingen betreffen barmhartigen, die zelf barmhartigheid 
zullen ontvangen; de reinen van hart, die een ongedeelde gezindheid van het 
hart bezitten, als een innerlijke reinheid, en niet slechts de cultische reinheid; de 
vredestichters, niet slechts de passief vreedzamen, maar zij die actief handelen 
en vrede scheppen; de vervolgden, zij die terwille van de gerechtigheid en om 
Jezus' wil hier in de wereld lijden en vervolging doorstaan. Dat zijn de mensen 
die in werkelijkheid zalig zijn. 
 
Het zout der aarde en het licht der wereld   
De vervolgden en uitgestotenen, vs.10 en 11, zijn het zout der aarde en het licht 
der wereld! Dat de discipelen licht en zout zijn berust niet in de eerste plaats op 
wat zij doen, maar op wat zij zijn, eenvoudig doordat zij Jezus toebehoren. Des 
te belangrijker is het dat zij niet in conflict komen met hun aard, zodat ze 
zoutloos zout worden of een licht geplaatst onder een korenmaat. Jezus' 
opdracht luidt: 'Gij zijt licht ... laat daarom uw licht schijnen!' Vergelijk de 
aansporing van Paulus, Col. 3:1vv. 
 
Gij zijt het zout der aarde. Het zout heeft tal van eigenschappen. Het is 
onmisbaar omdat het voedingsstoffen bewaart tegen bederf, het doortrekt het 
voedsel en geeft het smaak. De discipelen bewaren de wereld voor bederf, niet 
slechts door hun bijdrage of hun invloed in de maatschappij, maar ook omdat 
het oordeel van de wereld terwille van de discipelen wordt uitgesteld, vgl. 
Gen.18:20vv.; Matt.24:22. Maar het zout kan zijn kracht kwijtraken doordat het 
ophoudt zout te zijn. Dan wordt het weggegooid. Deze uitdrukking wordt ook 
gebruikt als het gaat over uitgesloten worden uit het Rijk van God, vgl. 
Matt.22:13. Daarmee wordt het woord een ernstige vermaning tot de discipelen. 
 
Gij zijt het licht der wereld. In het jodendom wordt de uitdrukking ‘het licht der 
wereld’ gebruikt voor God, voor Gods wet of voor het volk Israël. In Jes.42:6 en 
49:6 wordt de Knecht des Heren het licht van de heidenen genoemd en in 
Matt.4:16 wordt Jezus Zelf het licht genoemd, vgl. Joh.8:12; 9:5. In Jezus is het 
licht van God zichtbaar geworden in de wereld, vgl. 2Cor.4:4-6. In het hier 
aangehaalde gedeelte wordt de uitdrukking het licht der wereld gebruikt voor 
de discipelen. Zij zijn het licht der wereld, doordat zij discipelen van Jezus zijn. Zo 
n discipelschap kan niet verborgen blijven, evenmin als een stad die op een 
bergtop ligt verborgen kan blijven. Een discipelschap zonder consequenties is 
doelloos en onmogelijk. 
 
In vs.15 wisselt het beeld van het licht met dat van een lamp. Er lijkt een 
verschuiving in het beeld op te treden. In vs.14 wordt met 'het licht' aangeduid 



wat de discipelen zijn, in vs.15 iets wat zij hebben. De lamp schijnt hier het 
getuigenis van de discipelen in woord en daad te betekenen. Dit getuigenis laat 
Christus stralen. Daarmee worden de discipelen tot licht of lichtdragers gemaakt. 
In vs.16 worden de discipelen vermaand hun licht te laten schijnen door goede 
werken. De werken van de discipelen zullen niet tot roem voor henzelf zijn, maar 
voor God. De discipelverhouding tot Jezus kan geen ander natuurlijk gevolg 
hebben dan goede werken. Deze wijzen rechtstreeks naar God als de oorzaak, 
zodat niemand denkt dat het de verdienste is van de mens die ze doet. Deze 
goede werken, die als een licht schijnen voor de mensen en door God worden 
erkend, zijn echter vaak verborgen voor de gelovigen zelf, vgl. Matt.25:37vv. 
  
Onderwijs in tegenstellingen   
Het gedeelte van hfst.5:21-48 is opgebouwd in de vorm van zogenaamde 
‘antithesen’. Elk van de zes onderdelen begint met een tegenstelling. Eerst komt 
de these: ‘Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is’ of een dergelijke zin. Dan 
volgt de antithese: ‘Maar Ik zeg u’. De eigenlijke antithesen zijn dikwijls 
uitgebreid, doordat een aantal overwegingen is toegevoegd die eveneens een 
antithetisch karakter dragen. De zes antithesen kunnen als volgt gerubriceerd 
worden: 
1. Doodslag en toorn (vs. 21-26, het zesde gebod) 
2. Echtbreken (vs. 27-30, het zevende gebod) 
3. Echtscheiden (vs. 31,32; Deut.24:1) 
4. Eed en waarheid (vs. 33-37; Lev.19:12, vgl. het negende gebod) 
5. Vergelding (vs. 38-42; Ex.21-24) 
6. Liefde tot de vijanden (vs. 43-48; vgl. Lev.19:18) 
 
De antithesen (tegenstellingen) vormen in verscheidene opzichten de eigenlijke 
kern van de Bergrede. Het verstaan ervan is beslissend voor wat traditioneel 
wordt genoemd het probleem van de Bergrede. De eigenlijke antithese-vorm is 
karakteristiek voor Matteüs. Overigens vinden we parallelmateriaal voor de 
uitspraken die aan de antithese verbonden zijn bij Lucas en Marcus. 
 
Het voorafgaande gedeelte over Jezus en de wet (vs.17-20) vormt de 
achtergrond van de antithesen. Hier beklemtoont Jezus dat Hij niet is gekomen 
om de wet en de profeten te ontbinden. Integendeel, Hij is gekomen om ze te 
bevestigen en te vervullen. Ook de joodse rabbijnen spraken erover dat 
bepaalde delen van de wet, zoals de zondoffers, in de komende messiaanse 
eeuw zouden worden afgeschaft. Reeds het OT spreekt immers duidelijk over 
het tijdelijke in het verbond van de wet en de noodzakelijkheid van een nieuw 
verbond. In tegenstelling tot de wet die slechts bestaat in deze bedeling, zal het 



woord van Jezus bestaan tot in eeuwigheid, Matt.24:35. Jezus zegt niet dat de 
wet nog zal bestaan als hemel en aarde voorbij gaan, maar juist dat ze zal blijven 
bestaan tót het einde van de wereld. Zelfs wordt nog een tweede limiet 
genoemd. De geldigheid van de wet duurt tot alles is geschied wat geschieden 
zou. Hij die gekomen is om de wet te vervullen, bevestigt de wet en brengt deze 
tot zijn vervulling door Zijn offerdood op Golgota. 
 
Nadat Jezus op deze wijze de wet heeft bevestigd, spreekt Hij verder in 
antithesen. Hij spitst de oudtestamentische wet toe en radicaliseert deze. Jezus 
stelt tegenover de oudtestamentische wetsopenbaring de verkondiging van wat 
eígenlijk de wil van God is, wat het kenmerk zal zijn van het Koninkrijk van God 
en de nieuwe gerechtigheid. De antithesen vormen niet slechts een tegenstelling 
tot de uitlegging van de Farizeeën of tot de gewone populaire opvatting van de 
geboden der wet, al blijkt ook dit duidelijk uit de woorden van Jezus, maar zij 
vormen in feite een tegenstelling tot de gehéle oudtestamentische wetstraditie.  
 
Met het oog op de hardheid der harten zijn de verordeningen in de wet van 
Mozes niet een volwaardige uitdrukking van de volmaakte wil van God. 
Tegenover de autoriteit van de wet en de traditie plaatst Jezus zijn eigen: ‘Maar 
Ik zeg u’. Het woord geeft uitdrukking aan een ongehoorde autoriteit, die zowel 
de autoriteit van de Schriftgeleerden, die afgeleid is van de wet als de autoriteit 
van de profeten, die verwijst naar een goddelijke openbaring met het ‘zo zegt de 
Here’, te boven gaat. Jezus baseert in het algemeen Zijn autoriteit niet op iets 
van buiten, maar stelt Zijn woord tegenover het woord van de wet en vertolkt 
dit met een gezag dat slechts de wetgever zelf kan bezitten.  
 
In het woord van Jezus komt de eigenlijke en diepste wil van God tot uitdrukking, 
waarvan de wet slechts een onvolmaakt beeld geeft. Jezus ontbindt de wet dus 
niet. Integendeel, Hij vervolmaakt deze. Het nieuwe gebod dat Jezus geeft, het 
gebod der liefde, is juist de samenvatting van alles wat God eerder heeft gezegd. 
Dit werpt ook licht op het probleem van de originaliteit, waarop met betrekking 
tot de Bergrede sterk gewezen is. Vooraanstaande joodse geleerden hebben 
bijvoorbeeld in Talmud en Misjna parallellen en analogiën met een verbazing-
wekkend groot aantal uitspraken van Jezus kunnen aanwijzen. Dat behoeft hen 
die er zeker van zijn dat Jezus in het NT niet wordt voorgesteld als de stichter van 
een nieuwe godsdienst, niet te verontrusten. Hij komt niet met een nieuwe leer 
of met een nieuwe ethiek. Hij treedt naar voren met de woorden van God, die 
de Vader Hem te spreken heeft gegeven, Joh.12:49; 14:24, en die vertonen een 
natuurlijke overeenkomst met hetgeen vroeger gegeven was. 
 



De Bergrede is de nieuwe Messiaanse ‘grondwet’ voor het volk van God. Ze 
omvat wat God vroeger heeft gesproken en is de enige volledige en definitieve 
openbaring van de wil van God. Ze is gegeven door Hem die zowel met genade 
als met waarheid kwam, Joh.1:17, de volle waarheid en het volle licht, benevens 
de genade die de wet verwerkelijkt en vervult in hem of haar die gelooft, 
Rom.8:4. 
 
De inhoud van de antithesen wordt samengevat in vs. 48. De formulering houdt 
verband met Lev.19:2, waar staat dat Israël heilig zal zijn zoals God heilig is. Jezus 
vat Zijn woorden samen met de eis van volmaaktheid. Het woord volmaaktheid 
kan hier nauwelijks de Griekse betekenis hebben van zondevrij of foutvrij, d.w.z. 
het hoogste in de zedelijke rangorde. Het woord volmaakt moet waarschijnlijk 
gezien worden tegen de achtergrond van het Hebreeuwse tāmīm, wat betekent 
dat men geheel en onverdeeld is in de verhouding tot God en de naaste, zonder 
voorbehoud of enige vorm van compromis. Maar de toegenegenheid tot God en 
zijn liefde-eis moet absoluut en onbeperkt zijn. 
 
Oproep en waarschuwingen 
Het slot van de Bergrede (7:13-27) kan worden ingedeeld in vier onderdelen: 
a. De enge poort (7:13-14), 
b. De valse profeten (vs.15-20), 
c. Het oordeel over de valse discipelen (vs.21-23), 
d. De tweevoudige gelijkenis van de twee huizenbouwers (vs.24-27). 
 
Het eerste en het vierde gedeelte schijnt een meer algemeen en populair appèl 
te zijn, terwijl de twee middelste gedeelten, vs.15-23, uit waarschuwingen 
bestaan, die speciaal gericht zijn aan het adres van de discipelen en de 
gemeente. Het grote gevaar van de valse profeten is dat zij de discipelen kunnen 
verleiden valse discipelen te worden, zulke discipelen die de Heer niet wil 
kennen. ‘Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der 
hemelen binnengaan, maar die doet de wil Mijns Vaders, die in de hemelen is’ 
(vs.21). Daarna gaat Jezus verder met de tweevoudige gelijkenis van de beide 
huizenbouwers te vertellen. Beslissend is de houding tegenover het woord van 
Jezus, tegenover Zijn woorden die Hij hier in de bergrede heeft gesproken. Die 
Zijn woorden hoort en er naar handelt is een verstandig man die op de rots 
bouwt. Die het woord hoort zonder er naar te leven, is als een onverstandig man 
die zijn huis op los zand bouwt. Als de slagregens vallen en de waterstromen 
komen, valt dat huis in. De waterstromen zijn hier niet in de eerste plaats een 
beeld van de beproevingen van het leven, maar een beeld van het oordeel. 
 



Zoals de wet van Mozes wordt besloten met het stellen van het volk voor een 
keus tussen gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, zegen of vloek, Deut.30:15-
20, zo eindigt de bergrede met de hoorders voor de keus te stellen van de smalle 
of de brede weg. In de ontmoeting met het woord van Jezus zijn er slechts twee 
mogelijkheden: leven of dood, verlossing of veroordeling. Het woord van Jezus 
moet zowel gehoord als gedaan worden, zodat Zijn woord niet zonder vrucht zal 
zijn, vgl. Matt.13:22. Onze houding tot het woord van Jezus is de belangrijkste 
kwestie in ons leven. Het beslist over onze eeuwige bestemming. 
 
De bergrede begint er dus mee dat Jezus de armen van geest het Koninkrijk van 
God toezegt en hen zalig prijst en ze eindigt ermee dat slechts zij die handelen 
naar Jezus’ woord en de wil van Zijn hemelse Vader doen in het oordeel zullen 
bestaan en het leven ingaan. Maar de slotwoorden heffen niet de vrije gave van 
de genade op die de inleidende woorden beloven. Handelen naar het woord van 
Jezus is niet een zelfstandige weg in het leven, die niet berust op Hemzelf en Zijn 
gave aan de armen van geest. De werken zijn niet een voorwaarde om tot de 
discipelkring te mogen behoren, maar zij vormen een bewijs dat de 
discipelverhouding echt is. De spanning die wij in de bergrede tegenkomen 
tussen zaligsprekingen en waarschuwingen tegen zelfbedrog, tussen Jezus’ 
verlossingstoezegging en Jezus’ eis is dezelfde spanning die we in verschillende 
vormen overal in het NT tegenkomen. Hij die Gods genade aanneemt is 
geroepen Gods geboden te onderhouden, zodat hij Gods genade niet tevergeefs 
heeft ontvangen, 2Cor.6:1. 
 
De Bergrede als catechetisch onderwijs  
Uit Matt.5:1 volgt dat de Bergrede gericht was tot de discipelen van Jezus. Het is 
in volledige overeenstemming hiermee dat een aantal theologen de Bergrede, 
zoals die in het evangelie van Mattheüs voor ons ligt, opvatten als catechetisch 
onderwijs voor pasbekeerden in de vroeg-christelijke gemeenten. Het is immers 
duidelijk dat de Bergrede evangelische verkondiging veronderstelt en dat de 
bekering bij de adressanten van de Bergrede reeds heeft plaatsgehad. De 
Bergrede kan niet worden begrepen als we uitgaan van de situatie van de joden. 
Zoals de rede door Mattheüs wordt weergegeven, kan deze worden uitgelegd 
door uit te gaan van duidelijke christelijke criteria. In de Bergrede worden de 
geboden van Jezus samengevat. Er is een heel natuurlijk verband met het woord 
van Jezus in het slot van het evangelie naar Mattheüs: ‘Leert hen onderhouden 
al wat Ik u bevolen heb’. Maar de boodschap om de geboden en bevelen van de 
Heer te onderhouden, veronderstelt het evangelie. Dat geldt zowel in de 
Bergrede als in het zendingsbevel. De Bergrede staat vol met echte ‘na-zinnen’, 
die onbegrijpelijk worden als de ‘voor-zinnen’ er niet bijkomen. De Bergrede 



heeft niet de wet als achtergrond, maar het evangelie, de boodschap dat het 
Koninkrijk van God nabij is, de boodschap van de vergeving van zonden! 
 
Als er beweerd wordt dat de Bergrede zwijgt over het onvermogen van de mens 
om de wil van God te doen, dan is dat niet juist. De Bergrede begint met de enge 
poort van de geestelijke armoede. Het is evenmin juist te beweren dat de 
Bergrede zich stilhoudt over het middelaarsambt van Jezus en Zijn 
verlossingswerk. De Bergrede spreekt er duidelijk van dat hij die Gods goede 
gaven ontvangt niet degene is die ze verdient, maar die erom bidt, Matt.7:7vv. 
en het hoofdgebed in de Bergrede, het eerste en fundamentele van alle gebeden 
voor de zondaar die tot God nadert, is het gebed in het Onze Vader ‘vergeef ons 
onze schulden’, Matt.6:12. Het is tot hen die vergeving van zonden verkregen 
hebben en die zijn vrijgemaakt van de macht van het kwade als antwoord op hun 
gebed, dat de Bergrede zich richt.  
 
Er is ook geen enkele twijfel over Jezus’ eigen centrale positie. Hij leert niet als 
de Schriftgeleerden. Hij spreekt met gezag: ‘Maar Ik zeg u’. Het is niet een 
menselijke moraalleraar die in de Bergrede tot ons spreekt, maar Hij die het 
laatste beslissende woord zal spreken in het oordeel, Matt.7:21vv. In de 
Bergrede spreekt Hij die de macht heeft zonden te vergeven en die door Zijn 
woord de macht heeft de zondemacht te verbreken in een mensenleven. Zijn 
woord is een scheppend Godswoord. Het is meer dan wet. Het is evangelie! 
Hiervan uitgaande zal de Bergrede begrepen worden: zo ziet uw leven eruit als 
u een discipel geworden bent, als u de nieuwe bedeling toebehoort en de 
krachten van de toekomstige wereld gesmaakt hebt. Zo treedt een levend geloof 
aan de dag, zo ziet het leven eruit van hen die midden in de verlossingstijd staan 
en bevrijd zijn van de macht van satan. Zo zal het leven worden waar de 
koninklijke macht van God heerst. Op deze wijze beschrijft de Bergrede een waar 
en echt discipelschap van Jezus Christus. Zo leeft hij die uitgaande van de 
bevrijding van het Godsrijk de gehoorzaamheid van het geloof mag kennen. 
 
De beslissende vooronderstellingen zijn duidelijk aangegeven. We vinden ze in 
de zaligsprekingen, Matt.5:3-12, en in het onderwerp van Matt.5:13-16. ‘Deze 
beide gedeelten omvatten de hele Bergrede als een wiskundige formule. Ze 
gelden voor elk woord in de rede, maar worden niet iedere keer herhaald’ 
(Jeremias). De Bergrede richt zich tot hen die Jezus zalig spreekt. Slechts zo 
kunnen de ‘harde eisen’ van Jezus begrepen worden. Ze worden niet gesproken 
tot natuurlijke mensen, maar tot verlosten. Jezus’ woorden zijn niet een poging 
om goede vruchten te halen uit een slechte boom. Integendeel, Hij zegt juist dat 
dat niet mogelijk is. De Bergrede is niet een oproep tot zelfwerkzaamheid. Hier 



spreekt Hij die de zielen uitnodigt tot rust, als Hij zegt: ‘Neemt mijn juk op u en 
leert van Mij ... want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ Matt.11:28-30. Vgl. 1 
Joh.5:3 ‘Zijn geboden zijn niet zwaar’. Het is ook slechts tegen deze achtergrond 
dat vele moeilijkheden in de Bergrede begrepen kunnen worden en dat veel 
vragen duidelijk antwoord krijgen. De Bergrede kan dan ook niet worden 
opgevat als een ‘wet’. Er wordt in het geheel geen poging gedaan het leven van 
de discipelen tot in bijzonderheden te regelen. Er worden slechts voorbeelden 
gegeven hoe Gods geboden, die door Mozes gegeven werden, gestalte krijgen in 
Jezus’ gemeente. De ethische eisen zijn geen rechtsregels, geen geboden in de 
gewone betekenis, maar voorbeelden, symptomen, tekenen van hoe de 
heerschappij van God doorbreekt op ethisch terrein in de relaties van het leven 
en de macht van zonde en satan teniet doet. De discipelen moeten zelf het teken 
worden dat de nieuwe wereldorde doorbreekt. Het rijk van God moet in hun 
leven zichtbaar worden in hun nieuwe wandel. Zij zijn het licht der wereld en het 
zout der aarde. 
 
Volgens deze uitleg wordt de Bergrede geen wetsverkondiging, maar parenese, 
christelijke uitdaging. Vanuit dit gezichtspunt kan de hele Bergrede begrepen 
worden als een vermaningsrede. Eerst wordt aan de discipelen het Koninkrijk 
van God toegezegd door de evangelische aantonende wijs (indicatief) van de 
zaligsprekingen. Zo wordt er geconstateerd in dezelfde vertelvorm, als 
verkondiging, dat de discipelen, wegens hun deel dat zij hebben aan de 
verlossing van het Rijk van God, het zout der aarde en het licht der wereld zijn. 
Alle volgende vermaningen zijn slechts leidinggevend om te bewerken dat het 
zout zal werken en het licht zal schijnen in de vele concrete levenssituaties die 
kunnen ontstaan. Jezus’ eis heeft een evangelisch voorteken. De imperatief van 
het gebod rust op de indicatief. ‘Hij plaatst het evangelie in de tien geboden en 
maakt ze gemakkelijk’ (Luther). In de vermaningen zien wij een verhouding die 
geheel anders is dan de gewone verhouding tussen het gebod en de uitvoering 
ervan. De vermaning brengt hier op een volkomen originele wijze de wet tot 
gelding. Een verkondiging van de wil van God die een uitsluitend evangelisch 
karakter heeft. 
Deze opvatting koesterde Luther. Hij zegt dat de Bergrede niet moet worden 
opgevat als wet, maar als evangelie, daar ze immers haar verklaring ontvangt 
door de zaligsprekingen als uitgangspunt te nemen. Alles ontwikkelt zich ‘met 
een fijne, heerlijke en vriendelijke inleiding, met lokkende en heerlijke beloften’. 
Luther zegt dat Christus de wet heeft veranderd in de heerlijke vrijheid en 
gebondenheid van de kinderen Gods en door het evangelie de weg gewezen 
heeft tot de ware vervulling van de wet. Hij ‘laat zien hoe Gods genade de inhoud 
van de wet uitlegt en haar gemakkelijk maakt’. ‘De wet stelt de mens voor zijn 



eigen kracht en vermaant hem zijn uiterste best te doen. Het evangelie 
daarentegen stelt de mens voor Gods gave en roept hem toe deze gave tot de 
basis van zijn leven te maken. Het gaat hier om twee werelden’ (Jeremias). Gods 
gave gaat aan Zijn eis vooraf. 
 
De Bergrede laat dus zien hoe het levende geloof tot uiting komt, hoe een echte 
bekering zich verwerkelijkt in het leven van de christen. Er wordt gesproken over 
de noodzaak van de navolging, een sterk bewijs ervan dat het geloof, dat zich 
niet realiseert in een nieuwe gehoorzaamheid, onecht is en in het oordeel niet 
kan bestaan. Maar dit toont weer aan dat de Bergrede niet slechts tot taak heeft 
te vermanen, maar ook een waarschuwende functie heeft. Het is juist dat de 
Bergrede het ware leven van discipelschap schildert, maar er moet niet aan 
worden voorbijgezien dat de Bergrede ook een oordeel verkondigt over de valse 
discipelen. Het gehele afsluitende gedeelte van de Bergrede cirkelt om dit punt. 
Matt.7:13-27 behelst een ernstige vermaning en wel met verwijzing naar het 
komende oordeel om de leer van Jezus, zoals de Bergrede die heeft 
weergegeven, na te leven. 
 


