
Team  A TXT FONDUE®

4.03  Bergrede
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is om een goed overzicht van de Bergrede te krijgen, een 
onderwijzing van Jeshua de Messias die in meerdere hoofdstukken van het Bijbelboek Mattheus 
volledig staat opgetekend. De Bergrede wordt door velen als een hoogtepunt in de 
wereldliteratuur beschouwd vanwege zijn ongehoord radicale woorden, de zuiverste morele 
principes, tegelijk eenvoudig en diepzinnig. Het wordt ook wel betiteld als de 'grondwet van het 
koninkrijk van God'. Zelfs mensen die de grootste moeite hebben met de persoon van Jeshua de 
Messias, erkennen vaak de onovertroffen waarde ervan en dat deze woorden inderdaad hun 
gelijke niet hebben. Het is handig als voor dit TXT Fondue iedereen een Bijbel heeft. 

!
1a. In dit programma behandelen we de Bergrede. In Mattheüs 5:48 legt Jeshua de Messias 
uit, welk doel Hij voor zijn discipelen heeft. Hij zegt: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 
Vader volmaakt is.” Wat bedoelt Hij hiermee? 
(antwoord) De discipelen moeten precies zo gaan leven en worden als hun hemelse Vader, 
namelijk volmaakt, perfect en 100% heilig. 

!
2a. De Bergrede heeft een duidelijke structuur, die je kunt opdelen in 12 onderdelen: 

1. negen zaligsprekingen Mattheüs 5:1–16                  
2. zout, licht, Wet Mattheüs 5:17–20                                 
3. zes wee-spreuken Mattheüs 5:21–48                           
4. giften geven Mattheüs 6:1–4                                     
5. gebed; het ‘Onze Vader’  Mattheüs 6:5–15              
6. vasten Mattheüs 6:16–18                                                
7. de ware schat, financiën Mattheüs 6:19–24                
8. bezorgdheid Mattheüs 6:25–34                                    
9. niet oordelen Mattheüs 7:1–6                                   
10. gebedsverhoringen Mattheüs 7:7–12                        
11. het Koninkrijk der hemelen Mattheüs 7:13–23          
12. tweeërlei fundament Mattheüs 7:24–28                      

Lees de negen zaligsprekingen uit Mattheüs 5:1–16 hardop voor. Het team dat de vraag moet 
beantwoorden noemt de negen zaligsprekingen uit hun hoofd op. Als iedereen in het team 
een paar zaligsprekingen onthoud, kun je het samen onthouden. 
(antwoord) Het andere team moet alle negen zaligsprekingen noemen. 

1. Nederig van hart / Koninkrijk van de hemel 
2. Treurenden / troost 
3. Zachtmoedigen / land bezitten 
4. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid / verzadigd 
5. Barmhartigen / barmhartigheid ontvangen 
6. Zuiver van hart / God zien 
7. Vredestichters / kinderen van God 
8. Vervolgden vanwege gerechtigheid / Koninkrijk van de hemel 
9. Uitgescholden, vervolgd, van allerlei kwaad beticht / rijkelijk beloond in de hemel  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3a. Vervolgens spreekt Jeshua de Messias zes wee-spreuken uit. Ze worden “wee-spreuken” 
genoemd omdat in sommige oudere vertalingen wordt gesproken over “wee u” in plaats van 
“u heeft gehoord”.  

Nadat dit gedeelte uit Mattheüs 5:21–48 hardop voorgelezen is, noemt het team dat de 
vraag moet beantwoorden alle zes wee-spreuken uit hun hoofd op. Vanwege de lengte 
kunnen ook meerdere personen de tekst voorlezen. 
(antwoord) Het andere team moet alle zes wee-spreuken noemen. 

1. Geen toorn, uitschelden, haat, onvriendelijkheid (vers 21–26) 
2. Niet begeren of tot zonde laten verleiden (vers 27–30) 
3. Niet een vrouw wegzenden om een andere reden dan ontucht (vers 31–32) 
4. Niet zweren / beloftes maken (vers 33–37) 
5. Geen vergelding, ga de onderste weg (vers 38–42) 
6. Vijanden liefhebben (vers 43–48) 

!
4a. Lees het gedeelte over giften geven in Mattheüs 6:1–4 hardop voor. Wat is het grote 
gevaar bij een schooltje of een ander project dat gesponsord wordt? 
(antwoord) Sponsoren proberen door middel van gelddonaties aandacht op hunzelf of hun zaak 
te vestigen. Dit is het tegenovergestelde van een verborgen gift geven. 

!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna memoriseert het 
team dat de vraag moet beantwoorden een Bijbeltekst en zegt deze hardop met 
elkaar uit het hoofd op.) 
5a. Lees het gedeelte over gebed uit Mattheüs 6:5–15 hardop voor. In dit gedeelte 
leert Jeshua de Messias zijn discipelen een gebed dat het “onze Vader” wordt 
genoemd. Het team dat de vraag moet beantwoorden leert dit gebed (uit de NBG-vertaling) 
en zegt het hardop met elkaar uit het hoofd op: 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. 

(antwoord) Het andere team moet 8 van de 12 zinnen goed hebben opgezegd. 

!
6a. Lees het gedeelte over vasten uit Mattheüs 6:16–18 hardop voor. Welke twee dingen moet 
je doen als je vast? 
(antwoord) Je hoofd zalven en je gezicht wassen. 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7a. Lees het gedeelte over financiën uit Mattheüs 6:19–24 hardop voor. Wat houdt “de ware” 
schat in? 
(antwoord) Je hart in de hemel; de rijkdom dat je hart zich geweldig voelt in de hemel. 
 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets tekenen, wat het andere team probeert te raden.) 
8a. Lees het gedeelte over bezorgdheid uit Mattheüs 6:25–34 hardop voor. Niet 
alleen in de Bergrede, maar ook op een ander moment spreekt Jeshua de 
Messias in een gelijkenis over bezorgdheid. Waarmee vergelijkt Jeshua de 
Messias volgens de tekening bezorgdheid in die gelijkenis? 
(antwoord) Dorens (distels) die een jonge graanhalm verdrukken. 
(toelichting) In Mattheüs 13:22 zegt Jeshua de Messias: “En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is 
hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld [bezorgdheid] en de verleiding van de 
rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” Hij legt hier de gelijkenis uit van de 
zaaier en de graankorrels. !!
9a. Lees het gedeelte over oordelen uit Mattheüs 7:1–6 hardop voor. We weten dat de discipel 
Judas, nadat hij Jeshua de Messias had verraden, zelfmoord gepleegd heeft. Mogen we wel of 
niet zeggen dat hij behouden is? Leg uit. 
(antwoord) Nee, we mogen niet oordelen. !!
10a. Lees het gedeelte over gebedsverhoringen uit Mattheüs 7:7–12 hardop voor. Jeshua de 
Messias heeft het over vaststaande feiten als “ontvangen”, “vinden” en “opengedaan worden”. 
Welke voorwaarden worden gesteld aan deze gebedsverhoringen? 
(antwoord) Wat je doet is “bidden”, “zoeken” en “kloppen”. Dit zijn daden die je ten opzichte van 
iemand doet, in dit geval tot JHWH God, de Vader. Je gelooft dat Hij jouw hemelse Vader is en 
jou hoort. Dit geloof breng je in de praktijk door te bidden, zoeken en kloppen, en Hij zal jouw 
geloof in Hem beantwoorden. !
11a. Lees het gedeelte over het Koninkrijk der hemelen uit Mattheüs 7:13–23 hardop voor. 
Eerder sprak Jeshua de Messias al over mammon. Nu spreekt hij ook over wolven. Waar staan 
die voor? 
(antwoord) Valse profeten en valse leringen. 
 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
12a. Waarmee vergelijkt Jeshua de Messias volgens de pantomime een ieder die 
deze toespraak niet nauwgezet opvolgt? 
(antwoord) Een dwaas die een huis bouwt op het zand.
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