
 

 

Jos Douma, 31 augustus 2008 
Matteüs 5:1-2 

Mijn plan met jullie staat 
vast – spreekt de HEER. Ik 
heb jullie geluk voor ogen, 
niet jullie ongeluk: ik zal je 

een hoopvolle toekomst 
geven. 

Jeremia 29:11 

 

GEZOCHT:  
LEERLINGEN! 

De glorie van Christus als 
leraar 

 
Wie is Jezus? Hoe kunnen we hem leren 
kennen in zijn volle glorie? Voor 
christenen is Jezus vaak vooral (soms 
bijna exclusief) de verlosser van hun 
zonden. Voor ongelovigen is hij 
daardoor niet relevant: ‘Hoezo, zonde? 
Heb ik vergeving nodig dan?’ Als 
christenen Jezus meer zouden liefhebben 
en ervaren als hun wijsheidsleraar, dan 
zou de kerk een relevanter evangelie 
kunnen communiceren. Want talloze 
mensen zijn op zoek naar wijsheid, naar 
zin, naar leven, naar diepgang omdat ze 
vastlopen of vastzitten in zinloosheid en 
oppervlakkigheid en duisternis. 
 

Op de Jezusberg 
De bekende bergrede is vol wijsheid (in 
het spoor van de wijsheid die we in 
bijvoorbeeld Spreuken en Prediker 
vinden). Jezus tekent met woorden het 
nieuwe leven van Gods koninkrijk. 
Matteüs markeert deze bergrede als een 
historisch moment. Zijn formuleringen 
zijn plechtig, en de Joden (eerste 
doelgroep van het Matteüsevangelie) 
zullen onwillekeurig gedacht hebben aan 
het gebeuren op een andere berg, eerder 
in Israëls geschiedenis. De berg waar 
Jezus nu is, is de plek waar hij ook vaak 
in gebed was, aan het meer van Galilea. 
Die andere berg was de Sinaï, waar 
Mozes de wet van God gaf. Er staat 
nadrukkelijk dat Jezus naar de berg ging 
(niet de berg op ging, want de mensen 
zaten waarschijnlijk op de helling en 
Jezus sprak hen toe onderaan de helling). 
Hier vindt dus opnieuw een historische 
gebeurtenis plaats, die duidelijk maakt: 
Jezus is gekomen (niet allereerst om te 
sterven voor onze zonden, maar) om 
een nieuwe wet te geven voor het 
koninkrijk van God dat nabij is. Jezus is 
de nieuwe Mozes: een nieuwe leraar van 
wijsheid! 
 

Op de Mozesberg 
Er zijn grote verschillen tussen het 
gebeuren op de Mozesberg enerzijds en 
op de Jezusberg anderzijds. Exodus 19: 
de berg wordt bereikt na een tocht door 
de woestijn; Mozes staat tussen God en 
het volk in; het volk moet zich heiligen; 
het volk mag de berg, grillig rotsachtig 
bergmassief, zelfs niet aanraken; er is een 
donkere dreigende wolk; het dondert en 
bliksemt, er is rook en vuur; er moet 
eerbiedige afstand zijn, anders barst 
Gods toorn los; het volk blijft op grote 
afstand staan. En dan spreekt God de 
woorden van het verbond, de wet van 
het leven (Ex. 20). Een heilig en 
huiveringwekkend gebeuren. 
 

Het koninkrijk van nieuw leven 
Als we daarmee vergelijken wat er plaats 
vindt op de Jezusberg, dan valt op: de 
aanloop naar de berg (Mat. 4:23-25) gaat 
over het goede nieuws van het 
koninkrijk en over vele genezingen; 
Jezus is op een nabije manier aanwezig: 
hij ziet de mensen (hij ziet ze echt), er is 
geen afstand; de berg aan het meer 
vormt een prachtige, lieflijke omgeving: 
“Wie ooit daar geweest is en het uitzicht 
over het meer, de hemel en de zon, de 
bomen en de weiden, de bloemen en het 
zingen van de vogels vanuit zijn ziel 
heeft waargenomen, kan de prachtige 
atmosfeer van vrede, van schoonheid 
van de schepping daar niet meer 
vergeten.” (Benedictus XVI in zijn boek 
‘Jezus’). Hier klinken goddelijke 
woorden waarmee de Heer zijn 
leerlingen onderricht. Alles is als nieuw: 
een nieuwe Mozes, een nieuwe wet, een 
nieuwe berg, God als nieuw in Jezus. En 
Jezus spreekt woorden voor mensen die 
geboren zijn voor het geluk. (Uiteraard 
klinkt hier niet een ánder evangelie, de 
wet wordt niet afgeschaft, integendeel: 
ze wordt door Jezus verdiept en vervuld; 
maar laten we deze keer het grote 
verschil benadrukken.) 
 

Jezus liefhebben als leraar 
De onderrichtende woorden klinken in 
een goddelijke ontmoeting van 
aangezicht tot aangezicht. Als we tussen 
de verzamelde mensen gaan zitten, 
worden we leerlingen van Jezus. We 
zitten aan zijn voeten en we zien zijn 
gelaat. Er is vrede, er is liefde, er is 
kracht, er is nieuw leven: het koninkrijk 
van Gods liefde is onder ons in de 
persoon van Christus Jezus. Maar let op: 
de eventuele weerstand wordt nu niet 
opgeroepen door heilige afstandelijkheid 
en donkerheid. Maar het koninkrijk van 
God is wel in alle opzichten een 

tegencultuur, die ook verzet oproept: 
voor ons staat de gekruisigde Heer, een 
God die niet op afstand blijft maar mens 
wordt en lijdt. Een God die op afstand 
blijft kun je afwijzen, maar een God die 
in Jezus te dichtbij komt ook. Maar 
alleen zo is hij onze leraar. 
 

Leerling zijn 
“Er is maar één weg tot God: Jezus! 
Maar er zijn - gelukkig - vele wegen naar 
Jezus.” Op de Jezusberg klinkt een 
uitnodiging: wees mijn leerling! Voor 
christenen betekent dat: ken Jezus niet 
alleen als verlosser van je zonden maar 
ook als de leraar die je het leven leert. 
Alleen bij Jezus, zegt de Bijbel, vinden 
we ware wijsheid. Neem op de Jezusberg 
afscheid van een eenzijdige 
Jezusbeleving waarin je alleen de weg 
van je zondaar-zijn gaat om Jezus te 
leren kennen. Voor zoekers betekent 
dat: durf het aan om in je zoektocht naar 
wijsheid uit te komen bij Jezus. Hij 
brengt het koninkrijk van licht, liefde en 
leven met zich mee, een koninkrijk van 
kwetsbaarheid en zwakheid en juist 
daardoor van wijsheid. Breek met het 
koninkrijk van duisternis, eenzaamheid, 
individualisme, macht en welvaart. 
 

Hoe? 
Wil je leerling zijn van Jezus en zo het 
leven in het koninkrijk leren? Laat deze 
week elke dag de gelukkigprijzingen tot 
je doordringen. Laat je aankijken door 
Jezus en zeg: ‘Heer ik wil het leven 
leren’. En hij zal beginnen te spreken: 
‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de 
hemel…’ 

 

Voor een geloofsgesprek… 

1. Lees Exodus 19 en Matteüs 4:23-
5:2. Bespreek de verschillen 
tussen deze gebeurtenissen. Zie je 
ook overeenkomsten? 

2. Wat is wijsheid? Die vraag stellen 
we vaak. Hoe kunnen we elkaar 
helpen om bij Jezus een antwoord 
te zoeken? 

3. Lees Matteüs 5:3-10. Welke van 
de uitspraken vind je het meest 
bijzonder? Waarom? 

4. Laat 2 Korintiërs 3:18 op je 
inwerken. Bespreek met elkaar 
hoe het aanschouwen van de 
glorie van Christus als leraar (een 
van zijn schitterende namen) een 
veranderingsproces in je leven op 
gang heeft gebracht of zou kunnen 
brengen. 

 


