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Hebt u de Bergrede wel eens in één keer gelezen? Zomaar, als een preek, of misschien wel omdat 
u gewoon niet kon stoppen met lezen? Het is echt een aanrader, want hebt u zich gerealiseerd hoe 
bijzonder deze rede was en nog steeds is?!  
 
Het mooie van de evangeliën vind ik dat de boodschap daarin zo beeldend verteld wordt. Je 
wordt bijna gedwongen met al je zintuigen te lezen om te ontdekken hoe Jezus leefde, wat Hij 
meemaakte en hoe Hij met de mensen omging. Je kunt het landschap met de dorpen en de 
mensen in al zijn kleuren zien, de geuren ruiken en het brood en de wijn bijna proeven…  
 
Kijk ook maar eens hoe de Bergrede begint: in hoofdstuk 4 van Matteüs wordt het begin van de 
rondreis van Jezus verteld. Hij riep zijn discipelen, gaf onderricht in de synagoge, vertelde het 
goede nieuws en genas iedere zieke die op zijn pad kwam. Geen wonder dat er grote groepen 
mensen uit het hele land én daarbuiten hem volgden! En dan volgt de Bergrede, die begint met: 
‘Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.’  
 
Ziet u het voor u? Die hele grote groep, maar óók de discipelen die nog maar kort hun thuis 
hadden verlaten, allemaal in gespannen afwachting. Allemaal met Hem meegelopen om iedere 
keer maar weer iets te zien of te horen: wat zal Hij nu gaan doen, wat heeft Hij te vertellen, 
komen er nog meer wonderen? En dan onderricht Jezus hen met de Bergrede. Als ik mij indenk 
hoe dat voor de discipelen en die grote mensenmassa geweest moet zijn! Niet het regeltjesgeloof 
van de farizeeën en de schriftgeleerden zoals zij altijd hadden geleerd, maar je hárt geven aan 
God. Niet meer iedere dag afvinken of je je wel aan alle geboden hebt gehouden, maar je iedere 
dag afvragen of je God en je naaste van harte liefhebt en je daarom aan Gods geboden wilt 
houden. Geweldig, wat een boodschap. Het gaat niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk!  
 
En de Bergrede wordt beëindigd met: ‘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.’  
Prachtig! Jezus heeft het hart van de mensen geraakt! Ik zou u willen voorstellen: leest u voordat 
u verder deze WegWijs gaat lezen, eerst Matteüs 5-7 in één keer door. Laat u zich dan 
verwonderen dat de Bergrede nog altijd een rede is waar wij diep van onder de indruk kunnen 
raken, en leer daarna met deze WegWijs hoe in onze tijd de Bergrede nog steeds actueel is!   
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