de Bergrede
15 Mattheus 5:1-16
Richard Jordan
Met Mattheus 5 beginnen we aan de Bergrede.
Mattheus 5:1 “En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij
nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.”
Hij zit als een Koning op Zijn troon.
Mattheus 5:2,3 “En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:”
“Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”
Let op het onderwerp van dit gedeelte: Het Koninkrijk der hemelen. Een berg is een type van
een Koninkrijk, Hij zit daar alsof Hij in het Koninkrijk is, Hij is er niet, maar Hij kondigt aan
dat het nabij is en Hij leert Zijn discipelen.Elke man die Hem hoorde had een baard, at geen
varkensvlees, ging naar de tempel, hield de sabbat, was besneden, was een Jood.
Mattheus 5, de zaligsprekingen, gaat niet over christelijke leer. Een Modernist gebruikt vijf
Bijbelgedeelten: Psalm 23, de tien geboden, de zaligsprekingen, het onze Vader, en 1
Korinthe 13. Zo groot is zijn Bijbel…Veel mensen die naar de kerk gaan weten niet meer dan
dit van de Bijbel.De Bergrede gaat over de principes van het Koninkrijk der hemelen.
Hij beschrijft het Koninkrijksleven en wat de lifestyle van een Koninkrijksheilige is.
Deze mensen zijn door de Grote verdrukking het Koninkrijk binnengegaan. Dat zal vrede,
voorspoed, zegen en geluk brengen aan het hele mensdom. Ze leven spontaan voor andere
mensen en dat komt omdat ze een nieuw hart en een nieuwe Geest hebben gekregen. Voor de
Heere en voor anderen, zoals in Ezechiel 36. U moet zich realiseren dat het geen leer is voor
vandaag, het is leer die het koninkrijksleven beschrijft. Daarom passen de details ervan niet
bij ons vandaag.Kijk bijvoorbeeld naar vers 5:
Mattheus 5:5 “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.”
U weet dat het zo niet is vandaag, de zachtmoedige heeft niets, er is misschien wel eens een
uitzondering op deze regel, maar zo werkt het nu niet.
Mattheus 5:19 “Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen
alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der
hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd
worden in het Koninkrijk der hemelen.”
In de context spreekt Hij over de wet van Mozes, de wet en de profeten. Hoeveel mensen
leren mensen om de wet te houden? Wat is er aan de hand, als u dit vers legt naast Romeinen
6:14 of Rom.7:1-6?Deze verzen zeggen dat u niet onder de wet bent, dat u dood bent voor de
wet, dat u bevrijdt bent van de wet.
Maar hier staat dat als u de mensen alzo zal geleerd hebben u de minste genaamd zal worden
in het Koninkrijk. Dat zijn de specifieke details van dit gedeelte passen niet bij ons.
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Kijk ook naar Mattheus 5:21,22 “Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult
niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch Ik zeg u: Zo
wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn
broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas!
die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”
Hoevelen van u hebben wel eens gezegd: Raka! U weet niet eens wat dat betekend, dit is een
Joodse situatie.
Mattheus 5:23 “Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat
uw broeder iets tegen u heeft;”
Waar is het altaar? Is er hier ergens een altaar? Nee, dit is een geheel andere situatie.
Mattheus 5:38-40 “Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat,
keert hem ook de andere toe; En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat
hem ook den mantel;”
Sommige predikers zeggen dat nadat u uw linkerwang hebt toegekeerd u kunt gaan vechten.
Als u deze dingen wilt toepassen op vandaag dan zult u merken dat het niet werkt.De reden
daarvan is niet dat de Bijbel uit de tijd is en niets meer te betekenen heeft, maar omdat deze
stof leer is die niet voor ons van vandaag is.De ethische inhoud van de bergrede, de ethiek die
Christus leert zijn op verschillende plaatsen dezelfde die Paulus leert.Als u Romeinen 12
neemt en u legt dat naast Mattheus 5 zult u zien dat er overeenkomsten zijn.
Dat komt omdat Paulus zegt dat wij in de Geest moeten wandelen, vervult worden met de
Geest en dat is de lifestyle die deze mensen zullen hebben om dit te kunnen produceren.
Hij zegt dat in ons de gerechtigheid van de wet vervuld is.Maar de specifieke details van de
gedeelten passen niet omdat de leer niet voor ons is.Er zijn geestelijke, ethische dingen die u
kunt leren uit dit gedeelte en ik wil de waarde van dit gedeelte niet onderwaarderen, maar we
bestuderen ze waar ze horen en zien hoe ze daar werken en dan kunt u daar dingen op een
goede manier uitpikken.In plaats van achter uw oor te krabben omdat u niet weet hoe het nu
werkt. De discipelen in vers 2 en 3 zijn Zijn volgelingen, Joodse volgelingen, Zijn kleine
kudde.
Mattheus 5:3-10
“Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd
worden.
Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
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Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk
der hemelen.”
Zalig, zalig zalig, het woord zalig betekend: gelukkig. Niet in de zin van: een luidruchtig
oh,oh, wat ben ik blij…gebaseerd op omstandigheden.Maar blijdschap, geluk en zegen die
ontstaat met een reden, gebaseerd op iets buiten omstandigheden om, een diepe reden waarom
je blij bent.Het woord zalig is makarios in het Grieks.
*Zalig zijn de armen van geest.
Dat zijn de mensen die hun eigen geestelijke nood kennen, dat betekend dat het koninkrijk der
hemelen gebouwd zal zijn op een bepaald soort geestelijke houding. Welke? Trots? Nee,
nederigheid. Het is de dag dat de hoge ogen zullen neergeslagen zijn. Het koninkrijk der
hemelen is gebouwd op nederigheid. Er zijn veel Bijbelverzen over te vinden, ik geef u:
Psalm 34:18, Jesaja 66:2, Mat.11:29.Mattheus 11:28,29
“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en
gij zult rust vinden voor uw zielen.”
Dit is de houding van de mensen die zullen leven in het Koninkrijk, die daar binnen zullen
gaan.
*Zalig zijn zij die treuren…
Dit is een speciaal soort treuren, want niet alle mensen die treuren worden getroost. Judas
treurde om Christus, maar troostte iemand hem? Nee, hij ging naar de mensen die hem het
geld gegeven hadden, maar ze gooiden hem eruit. Als iemand zich in de hel bevind, zal
iemand hem daar vertroosten? Dit is een speciaal soort treuren, laten we kijken in Mattheus
24. Dit gaat speciaal over het Koninkrijksprogramma en het leven daar.
Mattheus 24:30
“En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan
zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende
op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.” Als Hij terugkomt zal
Israël wenen. En niet alleen Israël, maar de wereld zal wenen:
Openbaring 1:7 “Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die
Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja,
amen.”
De mensen zullen rouw bedrijven als Hij terugkomt. Israël zal niet gered worden totdat ze
zich tot Christus zullen keren, en als ze dat doen dan zullen ze wenen en rouw bedrijven over
hun afwijzing van Hem. Zij zullen vertroost worden.

Zacharia 12:9-14
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“En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die
tegen Jeruzalem aankomen. Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem,
zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien
zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene. Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage
van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht
bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; en het
geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; Het geslacht van het
huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simei bijzonder, en hun
vrouwen bijzonder; Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen
bijzonder”. Elke familie apart over wat ze gedaan hebben.
Zacharia 13:1 “Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de
inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.” Ze zullen hun
verwerping van Hem bewenen. En die mensen die tegen Hem zullen rebelleren zullen
geen vertroosting krijgen.Maar de mensen die rouwklagen, waarvan Jesaja 40:1,2 zegt:
“Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen.” die zullen vertroost worden.
Jesaja 51:11,12 en Jesaja 61:1-3 Leest u deze verzen! U zult zien dat de troost zich in het
duizend jarig rijk bevind. Ze ontvangen de troost die gegeven wordt aan de mensen die
treuren in het Koninkrijk. Een specifiek treuren en een specifieke troost. U kunt 2 Korinthe 1
er bij nemen en zeggen dat God de God aller vertroosting is, maar u kunt het niet zomaar
meenemen naar Mattheus 5 en zeggen dat het hetzelfde is, want dat is het niet.
Mattheus 5:5 “Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.”
Iemand die zachtmoedig is is niet zwak. In Numeri 12 lezen we dat Mozes de zachtmoedigste
mens op aarde was, maar u wilt Mozes toch geen zwakke man noemen? Of een man zonder
kracht, Mozes was een krachtige man.Hij is zachtmoedig, hij is niet opgeblazen. Een
zachtmoedig iemand kan geduldig beledigingen, hoon en afwijzing dragen die op zijn weg
komt. Zachtmoedigheid is vrede onder druk, stabiliteit om iets te verdragen.
Afwijzing verdragen, slechte behandeling verdragen, belediging, hoon verdragen, het niet
persoonlijk oppakken en terneergeslagen worden. Wat beerven zij? De aarde. Ziet u hoe dit
erbij past?! Die persoon verdraagt in de grote verdrukking en wat gebeurd er? Hij ontvangt
het Koninkrijk.
Psalm 37:11 “De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich
verlustigen over groten vrede.”
Psalm 37:9 “Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE verwachten,
die zullen de aarde erfelijk bezitten.” Zefanja 2:3

“Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt
gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag
van den toorn des HEEREN.”

Zoek zachtmoedigheid, zoek gerechtigheid. Als u hongert en dorst naar iets dan zoekt u er
naar.
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Mattheus 5:6 “Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen
verzadigd worden.” Kijk ook in Jesaja 26 over het rechtvaardige volk, deze teksten liggen zo
dicht bij Mattheus.
Jesaja 26:2-8 “Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de
getrouwigheden bewaart.
Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U
vertrouwd. Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE
is een eeuwige rotssteen. Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij
vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken.”
Daar is de arme van geest. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der
armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt
Gij recht. Wij hebben ook in den weg Uwer gerichten, U, o HEERE! verwacht; tot Uw
Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel.”
Zij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gerechtigheid is de levensstijl van het
Koninkrijk. Als Christus komt is Hij de HEERE onze Gerechtigheid (Jeremia 23:5).
Tot Uw Naam en tot Uw gedachtenis is de begeerte onzer ziel.
Jesaja 26:9 “Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in
het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn,
zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.”
Het hart, de ziel en de geest van die persoon verlangt naar de rechtvaardigheid die Christus zal
brengen. Als we het dus hebben over hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is dat
letterlijk! U kunt er een geestelijke toepassing van proberen te maken, maar bent u niet beter
af als u hongert en dorst naar gerechtigheid? Iemand zei eens tegen mij: Hoe minder dingen je
wilt in dit leven hoe gelukkiger je zult zijn. Als u uw gedachten op de dingen zet die boven
zijn vergeet u de dingen hier beneden. U moet ze niet helemaal vergeten, maar u kunt er beter
mee omgaan.
Mattheus 5:7 “Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.”
Als u barmhartig bent zult u barmhartigheid ontvangen. Hij spreekt hier ook over in Mattheus
7:12 “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo;
want dat is de wet en de profeten.”
Toch is dit een probleem als u dit vandaag wilt toe gaan passen, als u het letterlijk uit zijn
context wilt toepassen op vandaag. Laat het waar het hoort en vergelijk het met Jakobus 2
enz. en dan werkt het.
Mattheus 5:8 “Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.”
Ik vraag u: Hoeveel van u geloven dat iemand God zal zien? Er is niemand die God zal zien.
Als u verloren bent zult u Hem zien bij de grote witte troon, dan zult u de almachtige God
zien met uw opgepoetste goede werken en eigengerechtigheid….Als u gered bent zult u Hem
zien. Amen. Iedereen zal God zien, zelfs de mensen die niet rein van hart zijn.Opnieuw heeft
dit vers een specifieke toepassing, het is geen reddingsvers voor goeddoeners.
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We gaan naar Psalm 24,
Psalm 22 is de kruisiging.
Psalm 23 de vergadering die wandelt in de vallei van de schaduw van de dood (Mat.4),de
kleine kudde, zij worden vertroost
Psalm 24 gaat over Zijn komst.
Psalm 24:1-4 “Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de
wereld, en die daarin wonen. Want Hij heeft ze gegrond op de zeeen, en heeft ze gevestigd
op de rivieren. Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats
Zijner heiligheid? Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot
ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert;” Hij spreekt hier niet over de hemel. Hij gaat naar
de tempel, waar Christus is!
Psalm 24:5,6 “Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God
zijns heils. Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw aangezicht
zoeken, dat is Jakob! Sela.” Dit is een interessant vers : Jakob is in de plaats van God gezet,
zij zoeken God, Hij is de God van Jakob.
Psalm 24:7-10 “Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de
Koning der ere inga! Wie is de Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE,
geweldig in den strijd.

Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren! opdat de Koning der
ere inga! Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE der heirscharen, Die is de
Koning der ere. Sela.”
Daar is Hij, Hij is hun midden! En wie zullen Hem zien? En met Hem in het Koninkrijk zijn?
De reinen van hart!
Jesaja 33:14,15,17 “De zondaren te Sion zijn verschrikt; beving heeft de huichelaren
aangegrepen; zij zeggen: Wie is er onder ons, die bij een verterend vuur wonen kan?
Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?” “Die in gerechtigheden
wandelt, en die billijkheden spreekt; die het gewin der onderdrukkingen verwerpt; die zijn
handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden; die zijn oor stopt, dat hij geen
bloedschulden hore, en zijn ogen toesluit; dat hij het kwade niet aanzie;

Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land
zien.” En Jesaja 35:4 zegt dat God ter wrake zal komen en als Hij komt zullen de lammen
lopen en de blinden zien en al deze teksten zijn een verwijzing naar Christus, ze verwijzen
naar Hem.De gelovige Israëlieten in die tijd zagen God in Christus en ze zullen Hem zien in
het Koninkrijk. Hij is Immanuël, God met ons.
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Sinds we Mattheus bestuderen en de gedeelten in het Oude testament lezen zoals Jesaja 35
zien we dat het gaat over de tweede komst van Christus omdat er gesproken wordt over de
wraak, over Zijn Koninkrijk en dat er geen ziekte meer zal zijn.
Het gaat over Christus en de gedeelten worden vervult.
Tot Handelingen 7 was de tweede komst van Christus het onderwerp en het Koninkrijk, de
Messias enz. Hij is er en Hij laat dat zien.
Johannes zegt: Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van
den Vader), vol van genade en waarheid.” En tegen Filippus zegt Hij: Ben Ik zo lang bij
jullie en kennen jullie Mij niet? Als jullie Mij zien, zien jullie de Vader. In Joh.14
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. Zij zullen Hem zien.
Mattheus 5:9 “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd
worden.”
Hoe zou u dit uit willen leggen vandaag? Moet u dan naar de Verenigde Naties gaan?
Of naar de vele vredesorganisaties overal ter wereld? Zij gebruiken deze tekst. Het
belangrijkste kenmerk van het Koninkrijk is vrede, dit wordt gezegd met het 1000 jarig rijk in
zicht. Hoe veel oorlogen hebben er al gewoed over deze planeet? Wat is er gaande in de
wereld? Maar in het Koninkrijk zal het vrede op aarde zijn! Toen Jezus Christus de eerste
keer kwam, kwam Hij niet om vrede te brengen, Lukas 12:51-53 maar het zwaard en
verdeeldheid. Vrede komt de tweede keer.
U moet al deze dingen lezen als ‘Koninkrijksleven’, als u dat niet doet wordt het een
rommeltje.

Mattheus 5:10,11
“Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.” Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en
liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.”
Twee kwalificaties:
1: De vervolging en de kwaadsprekerij zijn een leugen. U doet recht en zij zeggen iets slechts
over u.2. Om Mijnentwil. Zoals in 1 Petrus 2:20, als u lijdt goeddoende, maar hier gaat het om
Christus zaak.

Mattheus 5:12 “Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo
hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.” Het gaat hier om vervolging die
waar is voor alle werkelijke volgelingen van Christus.
Als iemand iets tegen u onderneemt, voor het goede, voor Christus en iemand lastert u, wat
doet u dan?! Hier staat: Verblijdt u! Wordt niet boos of kwaad maar verheugt u! Dat is
moeilijk . Het zal ook moeilijk zijn voor deze mensen in de grote verdrukking. Ze hebben
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geen voedsel en licht en water, geen benzine voor de auto, melk voor de baby, kleding voor
de kinderen en nog meer.
Dit werkt ook vandaag, dit is de houding die u moet hebben, dat is Paulinisch. Zegen degene
die u vervloekt, sla niet terug, dat hoopt kolen vuur op het hoofd van die persoon. Heeft u
iemand dat wel eens zien doen? Ik heb geleerd dat je mensen niet kunt veranderen, God kan
ze veranderen. Ik heb geleerd dat als ik mijn hoofd stoot tegen een muur met iemand, probeer
het niet verder en ga door, dank God en ga verder, dank God, halleluja. Denkt u dat God u
nodig heeft? Is het geen voorrecht om God te dienen? Laat uw tranen en ga verder, verblijd u.
Blijf er niet in hangen, laat het.
Als u geen vervolging heb kan dat komen omdat u niets doet. Als u morgen gaat werken en u
doet alles goed voor 24 uur, u doet alles wat gedaan moet worden en u doet niets verkeerds. U
zegt alles goed en niets verkeerds. Kijk of u vervolging krijgt. U en ik hebben nu een speciale
relatie tot de verwerping van Christus, de eeuw waarin wij leven is de officiële eeuw van Zijn
verwerping.
En Paulus zegt in Kolossenzen 1:24 dat hij in zijn vlees de overblijfselen van de
verdrukkingen van Christus vervult. Wij dragen Zijn verwerping in deze wereld. Wij zijn Zijn
lichaam en vertegenwoordigen Hem hier. De wereld reageert op ons, op Hem in ons, op de
manier waarop ze op Hem reageren. Ze behandelen ons zoals ze Hem behandelen, Paulus
noemt dat de gemeenschap aan Zijn lijden. Zij die godzalig willen leven zullen vervolgd
worden ( 2Tim.3:12). Als u deze gedeelten leest kunt u ze in zekere zin op uzelf toepassen,
geestelijk. Maar als u er nog een keer naar kijkt zult u zien dat u ze leerstellig niet kunt
toepassen.
Mattheus 5:10 “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.” Ontvangt u het Koninkrijk omdat u vervolgd wordt? Nee.
Mattheus 5:11,12
“Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u
spreken, om Mijnentwil.” “Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.” U zei toch dat het
Koninkrijk der hemelen op aarde was? Hoe kan hun loon dan in de hemel zijn?
Laten we in 1 Petrus 1 kijken en Openbaring 22. Onthoud deze teksten!
1 Petrus 1:3 “Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn
grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van
Jezus Christus uit de doden.”
Ze zijn wedergeboren. God deed het volk geboren worden uit Egypte (Deut.32).Hij deed hen
éénmaal geboren worden, Jezus zei tegen Nicodemus: Gijlieden moet wederom geboren
worden. En Joh.1:12,13 …“Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit
den wil des mans, maar uit God geboren zijn.” .Deze mensen waren al de kinderen van God,
fysiek waren ze Gods uitverkoren volk.Hij gewon ze fysiek uit Egypte en ze waren Zijn volk.
Jesaja zegt dat zij kunnen zeggen dat God hun Vader is (63:16?). Maar nu moeten ze
geestelijk geboren worden.1 Petrus 1:4
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de Bergrede
“Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die in de
hemelen bewaard is voor u.
Lukas 19:11 e.v. hier vertelt Jezus een gelijkenis, een man gaat ver weg in een land om een
koninkrijk te ontvangen en terug te komen. Type van Christus die naar de hemel gaat, we
lazen het ook in Daniël 7, de oude van dagen die autoriteit ontvangt, komt terug en ontvangt
het koninkrijk. Het wordt in de hemelen bewaart. En wordt mee teruggebracht naar het
Koninkrijk.
Openbaring 22:12 “En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te
vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.”
Mattheus 5:13,14 “Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt,
waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten
geworpen, en van de mensen vertreden te worden.” “Gij zijt het licht der wereld; een
stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.”
Zout en licht zijn daadwerkelijke dingen, zout beïnvloed dingen, het heeft de kracht om
bederf te stoppen. Gods mensen zijn geen suikerstokken. Er zijn veel overeenkomsten tussen
zout en de bediening, het bijt en prikt, maar het geneest ook.Het doet pijn, maar het geneest
ook, daarom prikt het. Zout bewaart dingen, maakt dingen smaakvol, je lust er wel meer van.
Gij zijt het zout der aarde, wij conserveren de aarde en de rest deugd nergens voor.
Hij spreekt over de kleine kudde en om hen gaat het, zij bewaren de aarde. De rest van het
volk is rijp om weggegooid te worden.
Mattheus 5:14,15 “Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet
verborgen zijn.”
“Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en
zij schijnt allen, die in het huis zijn;”

Waar doet dit vers u aan denken? Herinnert u zich Openbaring 1:20? De zeven gouden
kandelaren zijn de zeven gemeenten.De zeven verdrukkingsgemeenten houden het Woord
hoog. De kandelaar geeft licht aan allen die in het huis zijn, dat is het huis van Israël.
In Lukas 15 zien we drie gelijkenissen: de 99 schapen, de vrouw en de penning, de verloren
zoon. Deze gelijkenissen horen bij de bediening van Christus en Zijn apostelen voor Israël.
Het verloren schaap, als eerste is de tijd van de aardse bediening van Christus,
de verloren munt is de Handelingenperiode met de apostelen die uitgaan en prediken tot
Israël, de verloren zoon is als Hij terugkomt en het herstel van Israël in het Koninkrijk.
Lukas 15:8 “Of wat vrouw, hebbende tien penningen, indien zij een penning verliest,
ontsteekt niet een kaars, en keert het huis met bezemen, en zoekt naarstiglijk, totdat zij
dien vindt?”
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de Bergrede
De vrouw is een type van Israël, zij verliest de penning, zilver in de Bijbel is losgeld, de
waarde die Israël heeft voor de wereld is daar vertegenwoordigd, de redding van de Joden.
Zij steekt een kaars aan en keert het huis met bezemen tot ze de penning vind.
Gij zijt het licht der wereld, zet het niet onder een korenmaat of zoals in Markus staat onder
een bed. Commercie en luiheid laten het licht doven. In de verdrukkingsperiode en ook nu.
Maar op een kandelaar, zoals die gemeenten die getuigden en ze geven licht voor ieder in het
huis, je krijgt het terug, ziet u hoe het werkt?
Jesaja 60:1-20 Hier ziet u dat het licht dat Israël geeft in het Koninkrijk een geweldig licht is,
we zullen de volgende keer daar meer over hebben.
Mattheus 5:16 “Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen
zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”
…dat zij uw goede werken mogen zien. Het vers zegt niet dat uw werken schijnen, maar dat
uw licht schijnt. Uw getuigenis schijnt en dan zien zij uw goede werken. Als uw wilt dat
mensen uw werken zien dan doet u dat door te getuigen, dat is een feit. Dan komen we weer
bij vers 10: uw wordt vervolgd om de gerechtigheid. U gaat getuigen en wat doen mensen? Ze
kijken u aan alsof u de grootste fout heeft gemaakt in uw leven, ze gooien de deur dicht,
gooien blikjes naar u enz. om u boos te krijgen.Als zij u in één ding kunnen vangen, ze richten
een schijnwerper op uw leven. Daarom zijn er mensen die zeggen dat ze geloven dat je het
moet ‘voorleven’ laat mijn leven een getuigenis zijn. Als u uw leven een getuigenis wilt doen
zijn van eerlijkheid, integriteit en goedheid weet u wie de credit krijgt? U.
Alleen als u over God spreekt krijgt Hij de credit. Iedereen mag u respecteren totdat u uw
mond open doet en de eer aan God geeft. En als u dat doet, weet u wat er gebeurd? Dan
hebben ze het niet meer over u. Het is ook waar voor ons: Fil.2:15 en Kol.4:6
“Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in
het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de
wereld;” (Flp 2:15) “Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd,
opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.” (Col 4:6)
Ook wij zijn zout en licht.
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