
 

PREEKKRACHT Startzondag 17 september 2017 

De Bijbel Open 
Lees!  Luister!  Leef!   (Matteüs  7:24a) 

Lezen 
De Bergrede Matteüs 5-7 
 
Gespreksvragen 
1. Welke uitspraak van Jezus in de 
Bergrede treft jou in het 
bijzonder? 
2. Hoe ga jij dit seizoen bezig met 
de Bergrede? 
3. Hoe ga jij aan de slag met de 
drieslag: Lees, Luister, Leef? 
4. Op welk punt herken jij in je 
leven dat je wel hoort maar er niet 
naar handelt? 
5. Wat is jouw verlangen voor het 
komende kerkelijke seizoen? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

‘Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt…’ De 
woorden van Jezus die we vinden in de Bergrede vormen dit 
nieuwe kerkelijke seizoen een belangrijke rode draad in ons 
gemeenteleven. Maar hoe gebeurt dat? Want we lopen altijd het 
gevaar dat we de woorden lezen en horen en er iets over vinden en
leren, maar het vervolgens niet toepassen in de praktijk. Daar 
staat Jezus aan het einde van de Bergrede bij stil. Waar het begin 
van de Bergrede heel bemoedigend is (acht keer ‘Gelukkig!’), 
eindigt de Bergrede confronterend: ‘er bleef alleen een ruïne over’.
 
Een nieuw gebod 
Je kunt de Bergrede van Jezus zien als de uitwerking van wat 
Jezus op een ander moment zo zegt: ‘Ik geef jullie een nieuw 
gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten 
jullie elkaar liefhebben. Aan 
jullie liefde voor elkaar zal 
iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn’ (Joh. 13:34-35). 
Dit nieuwe gebod wordt 
praktisch uitgewerkt in Jezus’ 
toespraak op de berg. Het ‘Heb 
elkaar lief’ begint altijd opnieuw 
bij wat Jezus als eerste zegt: 
‘Gelukkig wie nederig van hart 
zijn, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel’ (Mat. 
5:3). Deze eerste uitspraak 
vormt de sleutel voor het begrijpen van de rest van de Bergrede: 
nederigheid, eenvoud, afhankelijkheid, met lege handen staan - 
daar klopt het hart van het koninkrijk. Bijvoorbeeld: alleen wie 
nederig van hart is kan zijn vijand liefhebben (5:44);  alleen wie 
nederig van hart is zoekt de binnenkamer (6:6); en is de smalle 
weg niet precies die nederigheid van hart (7:14)? 

Open Boek: lezen, luisteren, leven 
Als gemeente willen we dit seizoen gaan voor: De Bijbel Open. 
Iemand zei: van mij mag het wel een tijdje ‘De Bijbel Dicht’... 
Bijbellezen kan ook een ‘moeten’ geworden zijn waar veel 
schuldgevoel en onmacht omheen zit. Misschien is het 
belangrijkste wel: weer leren bijbellezen. En dan wel graag in 
het spoor van het slot van Jezus’ toespraak op de berg: horen én 
ernaar handelen. Bijbellezen heeft geen zin als het geen vervolg 
krijgt in je dagelijkse leven. Hopelijk gaat deze drieslag ons 
helpen om echt verder te komen rond ‘De Bijbel Open’: 
 
Lees! Als je de Bijbel open doet, wees dan nieuwsgierig, 
verwachtingsvol, ‘open-minded’. Besef hoe belangrijk 
‘vernieuwing van je denken’ (Rom. 12:2) is en hoezeer Jezus’ kijk 
op de werkelijkheid anders is die die van ons en onze 
samenleving. Lees! Denk na en zoek connecties met andere 
bijbelgedeelten. 
Luister! Zet ook je hart open. Luister naar wat de Geest tegen jou 
wil zeggen, in jouw leven, jouw persoonlijke situatie. Laat je 
raken. Laten er nieuwe verlangens gaan stromen. En wees ook 
eerlijk en kwetsbaar over waar het woord van God je frustreert 
en confronteert. 
Leef! Dat is wat Jezus bedoelt met ‘ernaar handelen’. Het gaat 
erom dat we in praktijk brengen wat we horen (lezen en 
luisteren). Weten wat Jezus zegt over nederigheid is niet 
hetzelfde als nederig zijn. 
 
Met de L van Liefdevol 
Maar wees op je hoede voor voor een nieuw ‘moeten’. De 
toonzetting van de start van de Bergrede blijft cruciaal, ook als 
het confronterend wordt. En daarom: Lees líefdevol! Luister 
líefdevol! Leef líefdevol! Zo werken Woord en Geest samen om 
ons  te leren leven in Gods nieuwe wereld, die tevoorschijn komt 
waar wij met lege handen staan om ze te laten vullen door God. 
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