
Team  B 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. !!
1b. Jeshua de Messias onderwees op een duidelijk andere manier dan de schriftgeleerden van 
die tijd. Op welke manier was zijn onderwijs anders? 
(antwoord) Hij sprak met autoriteit: “zo is het”. 
(toelichting) In Mattheüs 7:28–29 staat: “Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de 
mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, 
en niet zoals hun schriftgeleerden.” !!
2b. Lees het gedeelte over zout, licht en Wet uit Mattheüs 5:17–20 hardop voor. Dit gedeelte 
gaat over werking van het zout, en de uitwerking van het licht en de invloed van het Oude 
Testament op de prediking van Jeshua de Messias. Hoe groot was deze invloed? 
(antwoord) Het onderwijs van Jeshua de Messias is volledig op het Oude Testament gebaseerd, 
maar vervangt het op geen enkele wijze. Hij vervult het en legt het uit. !!
3b. Telkens als Jeshua de Messias een wee-spreuk doet, citeert Hij eerst een of meer regels uit 
het Oude Testament. Het team dat de vraag moet beantwoorden noemt de zes citaten uit het 
Oude Testament. 
(antwoord) Het andere team moet alle zes de punten noemen. 

1. Niet doodslaan 
2. Niet echtbreken 
3. Een vrouw wegzenden met een scheidbrief 
4. Een eed niet breken 
5. Oog om oog, tand om tand 
6. Uw naaste liefhebben, uw vijand haten !!
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4b. In Mattheüs 6:3 zegt Jeshua de Messias dat je linkerhand niet moet weten wat je 
rechterhand doet. Bedoelt Hij hiermee dat we giften moeten geven door blinde impulsiviteit? 
Leg uit. 
(antwoord) Nee, Hij wil hiermee zeggen dat als je linkerhand staat voor een goed huishoudelijk 
budget, dan schenk je met je rechterhand af en toe wat, en doe je daarmee meer voor het 
Koninkrijk van JHWH God, de Vader dan gepland. !!
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaat iemand uit het 
vraagstellende team iets door liplezen duidelijk maken, wat het andere team 
probeert te raden.) 
5b. Het is goed als we het “onze Vader” bidden, maar of JHWH God, de Vader 
daar ook gehoor aan geeft is van ons afhankelijk. Wat maakt het bidden van het 
“onze Vader” volgens het liplezen direct weer ongedaan? 
(antwoord) Onvergevingsgezindheid. 
(toelichting) In Mattheüs 6:14 zegt Jeshua de Messias: “Want als u de mensen hun overtredingen 
vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.” !!
6b. Wat moet je niet doen als je vast? 
(antwoord) Het op zo’n manier doen, dat mensen aan je kunnen zien of merken dat je aan het 
vasten bent. !!
7b. In Mattheüs 6:24 wordt gesproken over mammon. Wie is dat? 
(antwoord) De afgod van geld (rijkdom en hebzucht). !!
8b. In Mattheüs 6:34 zegt Jeshua de Messias: “de dag van morgen zal zijn eigen zorgen 
hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”. Hier geeft Jeshua de Messias aan dat er 
een bepaalde voorbestemde hoeveelheid is aan zorgen en kwaad op een dag. Wat is het 
tegenovergestelde van je daarover bezorgd maken? 
(antwoord) Onbezorgdheid en ons verheugen over het goede van elke dag. 
(toelichting) In Filippenzen 4:4–6 staat: “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd 
u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, 
maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij 
God.” !!
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9b. Tijdens de bediening van Jeshua de Messias op aarde, brachten de schriftgeleerden en de 
Farizeeën een vrouw die op overspel was betrapt bij Jeshua de Messias. Ze zou volgens de 
Wet gestenigd moeten worden, en ze vroegen Jeshua de Messias om zijn mening. Hoe 
oordeelde hij? 
(antwoord) Hij zei: “Ik veroordeel u ook niet.” 
(toelichting) Dit zegt Hij in Johannes 8:11 (NBV). Over iemand oordelen door ons mag dus nooit, 
ook als de zaak helder is. Er komt namelijk een oordeel in de eindtijd (het gericht op de witte 
troon) waar Jeshua de Messias zal oordelen, en daarom mogen wij het niet doen. !!
10b. Welk bekend spreekwoord is een samenvatting van het Oude Testament? 
(antwoord) “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet.” 
(toelichting) Dit wordt ook wel de “gulden regel” genoemd. Jeshua de Messias zegt dit in 
Mattheüs 7:12. !!
11b. Jeshua de Messias spreekt over twee wegen: een brede en een smalle weg. Waarom is 
de ene weg breed en de andere smal? 
(antwoord) Het is makkelijk om weg te komen van het Koninkrijk van JHWH God, de Vader via 
de brede weg. De smalle, nauwe weg bewandelen is zwaar; het vergt veel inzet en je loopt 
gevaar. !!
12b. Lees het gedeelte over het tweeërlei fundament uit Mattheüs 7:24–29 hardop voor. 
Jeshua de Messias noemt een ieder die zijn woord hoort en doet wijs. Er is geen sprake van 
het proberen, je ernaar richten of een poging wagen. Het gaat alleen om het horen en doen. Je 
kunt deze woorden naast je neerleggen omdat je denkt dat je zijn niveau toch nooit bereikt, 
maar dan zal deze Bergrede voor jou als een examen zijn dat je niet gaat halen. Je kunt ook 
doen wat de disicpelen deden, namelijk vol ontzag zijn gezag erkennen en meteen zijn 
opdrachten uitvoeren. Op welke hulp kun je rekenen als je doet wat Jeshua de Messias je in de 
Bergrede opdraagt? 
(antwoord) Je zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. 
(toelichting) Jeshua de Messias belooft dit in Handelingen 1:8. 
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