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'de bergrede'

Lucas 6:27-49



❑ de term 'Bergrede' is ontleend aan Matteüs 5
1 Toen hij nu de scharen waarnam, 
ging hij de berg op en ging zitten. 
En zijn discipelen kwamen tot hem.
2 En hij opende zijn mond 
en onderwees hen zeggende:
3 Gelukkig de armen van geest...



❑ de term 'Bergrede' is ontleend aan Matteüs 5
1 Toen hij nu de scharen waarnam, 
ging hij de berg op en ging zitten. 
En zijn discipelen kwamen tot hem.
2 En hij opende zijn mond 
en onderwees hen zeggende:
3 Gelukkig de armen van geest...

❑ In Lucas 6 lezen we:
17 En hij daalde met hen af 
en stond op een vlakke plaats
en een talrijke schare (...) 
kwamen om hem te horen 
en genezen te worden van hun ziekten (...)
20 En hij hief zijn ogen op naar zijn leerlingen
en zei: Gelukkig zijn de armen...



20-26
27-38
39
40
41-45
46-49

gelukkig & wee
discipelschap

gelijkenis
discipelschap

gelijkenis
fundament & zonder fundament 

structuur van de rede



Lucas 6

27 Maar tot jullie die mij horen, zeg ik...

niet gericht aan iedereen, 
maar tot hen die 'oren' hebben



Lucas 6

27 Maar tot jullie die mij horen, zeg ik:
heb jullie vijanden lief 
en doet wel aan degenen die jullie haten.

zoals eerder in vers 22:
Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen 
jullie zullen haten (...) en smaden en jullie 
naam zouden uitwerpen als slecht vanwege 
de Zoon van de mens.



Lucas 6

28 Zegent wie jullie vervloeken
en bidt omtrent degenen 
die jullie smadelijk behandelen.

zoals ook Paulus leert in Rom.12:14



Lucas 6

29 Slaat iemand jou op de wang, 
bied ook de andere aan...

geen oproep om passief te lijden 
maar een actief antwoord in liefde:
▪ een daad van provocatie 

- een reactie uitlokkend



Lucas 6

29 ... Neemt iemand jou de bovenkleding af, 
verhinder ook niet het onderkleed.



Lucas 6

30 En aan ieder die jou vraagt, geef! 
En van degene die dingen van jou wegneemt, 
vraag het niet terug.

vergl. Rom.12:19:
Wreek jezelf niet geliefden, 
maar geeft plaats aan de toorn, 
want er staat geschreven: 
aan Mij komt de wraak toe, 
Ik zal het terugbetalen, zegt de Heer. 



Lucas 6

31 En zoals jullie willen 
dat de mensen zouden doen met jullie, 
doet met hen evenzo.

de positieve versie van 'de gulden regel'
(> wat gij niet wilt dat u geschied...)



Lucas 6

32 In indien jullie liefhebben 
degenen die jullie liefhebben, 
wat voor gunst is dat?...

Gr. charis = genade (=vreugde om niet)



Lucas 6

32 ... Immers ook de zondaars 
hebben degenen lief die hen liefhebben.



Lucas 6

33 Want indien jullie goed doen 
aan degenen die jullie goed doen, 
wat voor gunst is dat? 
Ook de zondaars doen hetzelfde.



Lucas 6

33 Want indien jullie goed doen 
aan degenen die jullie goed doen, 
wat voor gunst is dat?
Ook de zondaars doen hetzelfde.



Lucas 6

34 En indien jullie zouden lenen 
bij wie jullie hopen te ontvangen, 
wat voor gunst is dat?...

= afgepast, berekenend en 'dichtgetimmerd' 
versus ruimhartig en royaal



Lucas 6

34 ... Ook zondaars lenen aan zondaars 
opdat zij evenveel zouden terugkrijgen.

= geven om weer terug te ontvangen



Lucas 6

35 Maar heb jullie vijanden lief 
en doet goed... 



Lucas 6

35 ... en leen uit zonder terug te verwachten...



Lucas 6

35 ... en jullie loon zal veel zijn 
en jullie zullen zonen van de Hoogste zijn 
omdat Hij gebruikersvriendelijk is 
voor de ondankbaren en boosaardigen.

St.Vert. en NBG51: kinderen
zoonschap is een positie waarin de 
Vader vertegenwoordigd wordt
= een erfgenaam 



Lucas 6

35 ... en jullie loon zal veel zijn 
en jullie zullen zonen van de Hoogste zijn
omdat Hij gebruikersvriendelijk is 
voor de ondankbaren en boosaardigen.

Gr. CHRESTOS
• afgeleid van gebruik - bruikbaar
• Gods houding is ook royaal en 

niet 'voor wat, hoort wat'



Lucas 6

36 Wordt erbarmend 
zoals ook jullie Vader erbarmend is.

dat is zoonschap: worden als Vader



Lucas 6

37 En oordeelt niet 
opdat jullie niet geoordeeld zouden worden...

een oordeel vellen:
slechts op z'n plaats als we 
de voors en tegens kennen



Lucas 6

37 ... En veroordeelt niet 
opdat jullie niet veroordeeld zouden worden. 
Laat los en jullie zullen los gelaten worden.

= overgeven aan



Lucas 6

38 Geef en jullie zal gegeven worden...



Lucas 6

38 ... Een goede, aangedrukte, 
geschudde en overlopende maat 
zullen zij in jullie schoot geven, 
want met de maat waarmee jullie meten 
zullen jullie wedergemeten worden.

aangedrukt en geschud, levert een 
maximale hoeveelheid op (b.v. graan)



Lucas 6

38 ... Een goede, aangedrukte, 
geschudde en overlopende maat
zullen zij in jullie schoot geven, 
want met de maat waarmee jullie meten 
zullen jullie wedergemeten worden.

de plooi van de mantel of het schort werd 
gebruikt als zak:
• vergl. Ruth die gerst in haar 

omslagdoek kreeg (Ruth 3:15)



Lucas 6

38 ... Een voortreffelijke, aangedrukte, 
geschudde en overlopende maat 
zullen zij in jullie schoot geven,
want met de maat waarmee jullie meten
zullen jullie wedergemeten worden.

d.w.z. waar we royaal geven, 
zullen we ook royaal ontvangen 



Lucas 6

39 Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen: 
kan een blinde een blinde de weg leiden? 
Beiden zullen in een kuil vallen.



Lucas 6

39 Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen:
een blinde kan toch niet 
een blinde de weg leiden? 
Zullen beiden niet in een kuil vallen?

In Mat.23 een aanduiding van de 
schriftgeleerden en Farizeeën 
("Wee u, blinde wegwijzers"; 23:16)



Lucas 6

40 Een discipel staat niet boven zijn leraar 
maar ieder die toegerust is 
zal zijn als zijn leraar.

NBG51: volleerd
pas wanneer de kennis-overdracht 
volledig is, is een discipel (=leerling) 
als zijn leraar (=meester)



Lucas 6

41 Wat nu bezie je de splinter
in het oog van je broeder 
maar de balk in het eigen oog 
merk je niet op?

vers 41 en 42 gaan over het 
eerder genoemde oordelen (:37)



Lucas 6

41 Wat nu bezie je de splinter 
in het oog van je broeder 
maar de balk in het eigen oog 
merk je niet op?



Lucas 6

42 Hoe kun je tegen je broeder zeggen...



Lucas 6

42 ... laat mij de splinter in je oog uitnemen, 
terwijl je de balk in je eigen oog niet beziet? 



Lucas 6

42 ... Hypocriet! 
Neem eerst de balk uit jouw oog 
en dan zul je scherp [kunnen] kijken 
om de splinter in het oog 
van je broeder uit te nemen.

in het Grieks de naam voor 'toneelspeler'



Lucas 6

42 ... Hypokriet! 
Neem eerst de balk uit jouw oog
en dan zul je scherp [kunnen] kijken 
om de splinter in het oog 
van je broeder uit te nemen. 



Lucas 6

43 Want er is geen goede boom
die rotte vrucht produceert, 
noch een rotte boom 
die goede vrucht produceert.

> een boom is goed of rot 
juist vanwege de vrucht die het produceert



Lucas 6

44 Want iedere boom 
wordt aan de eigen vrucht gekend. 
Want van dorens raapt men geen vijgen 
en van een doornstruik geen druif. 

= dat wat het produceert, voortbrengt
zie volgend vers



Lucas 6

44 Want iedere boom 
wordt aan de eigen vrucht gekend. 
Want van dorens raapt men geen vijgen
en van een doornstruik geen druif. 

▪ dorens:
➢ symbool van de vervloekte aarde 

▪ vijg en druif: 
➢ vruchtbaarheid en nieuw leven



Lucas 6

45 De goede mens
brengt uit de goede schat van het hart 
het goede tevoorschijn... 



Lucas 6

45 ... en de boosaardige 
brengt uit de boosaardige schat 
het boosaardige tevoorschijn. 
Want uit de overvloed van het hart 
spreekt zijn mond. 



Lucas 6

45 ... en de boosaardige 
brengt uit de boosaardige schat 
het boosaardige tevoorschijn. 
Want uit de overvloed van het hart 
spreekt zijn mond.  

de mens wordt gekend door 
de woorden van zijn mond



Lucas 6

46 Wat noemen jullie mij: Heer, Heer 
en jullie doen niet wat ik zeg?

ook hypocriet - rollenspel



Lucas 6

47 Een ieder die tot mij komt 
en de woorden van mij hoort én doet, 
ik zal jullie tonen op wie hij lijkt.

= gehoor geeft = van harte hoort



Lucas 6

48 Hij lijkt op een mens die een huis bouwt 
en hij graaft en verdiept 
en plaatst een fundament op de rots...

= het Woord van God, de Schriften! 



Lucas 6

48 Hij lijkt op een mens die een huis bouwt 
en hij graaft en verdiept 
en plaatst een fundament op de rots...

Gr. Petra... 
ook: de rotsstad buiten het land 



Lucas 6

48 ... Wanneer nu een watervloed komt 
en de rivier losbarst tegen het huis, 
kan hij haar niet doen schudden 
doordat zij op goede wijze is gebouwd.

speciaal de gerichten en de 
deceptie in "de tijd van het einde" 



Lucas 6

48 ... Wanneer nu een watervloed komt 
en de rivier losbarst tegen het huis, 
kan hij haar niet doen schudden
doordat zij op goede wijze is gebouwd.  

Gr. kalos = kwalitatief goed
hier: solide 



Lucas 6

49 Maar degene die hoort 
en het toch niet doet 
lijkt op een mens die een huis bouwde 
op het land, zonder fundament... 

ook subtiele verwijzing naar degenen die 
niet op tijd vluchten en in het land blijven



Lucas 6

49 ... Wanneer de rivier daar tegen losbarste 
viel ze meteen ineen 
en de ineenstorting van het huis werd groot.  

> de verwoesting van het huis Israëls 
tijdens "de grote verdrukking" 


