
Prediking	6	september	2015	
Tekst: Mattheus 5: 1 – 2 en 7: 13 – 14 

Inleiding: 

Ds. Visser: predikant in Amsterdam, die mensen opzoekt om ze te bedienen met het evangelie. Hij had 
een aantal ontmoetingen met een oude man, die snel zou gaan sterven. Bij elk gesprek vroeg ds. 
Visser of hij mocht bidden met de man. Die vond dat steeds goed. Bij de laatste ontmoeting had ds. 
Visser weer gebeden aan het einde. Blijkbaar had iets de oude man geraakt en hij zei: “van nu aan zijn 
we voor altijd vrienden”. Er was iets gebeurd tijdens dat gebed. De volgende dag belde de oude man 
op en zei: “Dat was op het nippertje”. Hij had Jezus gevonden in het gebed. Die dag nog overleed de 
oude man. Op deze wijze doet ds. Visser wat hem geleerd is door Jezus en daarin is hij een voorbeeld. 

Uitwerking tekst: 

‐ Er heersten gespannen verwachtingen in de tijd waarin Jezus leefde: 
o Door de voorzeggingen van profeten (vb Jesaja) dat er een Messias zou komen uit het 

geslacht van David 
o Door de Romeinse overheersing die de verwachtingen versterkte 
o Door de frustratie van eerdere mislukte pogingen om de Romeinen te verdrijven (vb: 

Makkabese opstanden onder Judas de Makkabeeër)  
‐ Jezus komt onderwijzen in die tijd: 

o Zijn onderwijs gaat in tegen de verwachtingen die de Joden hadden over de Messias( 
Jezus mengt zich met zondaren en eet met hen) 

o Zijn onderwijs verdiept de regeltjes van de Wet naar het hart van de Wet (wat dus 
moeilijker is) 

o Zijn onderwijs is een radicale boodschap van omkeer, terwijl de Joden zichzelf als de 
rechtvaardigen en uitverkorenen beschouwden die de zondaren zou oordelen en de 
machthebbers zou verdrijven om zelf Koning te zijn in die tijd. 

‐ Jezus’ onderwijs was dus ontzettend moeilijk en dat is het tot op de dag van vandaag 
‐ Vraag: kan je er dan wel aan houden? Ja, maar daarvoor moet God je hart veranderen. Jouw 

aandeel is dat jij je daarnaar uitstrekt (God dringt zich niet op!!) 
‐ Jezus’ onderwijs was niet af. De discipelen hoorden dat het onderwijs verder zou gaan. De 

Trooster, de Heilige Geest zou dit onderwijs geven. En dat onderwijs gaat door tot op de dag 
van vandaag. We leven in die zin hetzelfde als de discipelen. We leven dicht bij God, alleen in 
de persoon van de HG die ons daarin leidt. 

Afronding: 

‐ Net als ds Visser kan je onderwijs levens veranderen 
‐ Laat je niet van de wijs brengen door teleurstellingen of tegenstand (dat kan nl de uitwerking 

van Jezus’ onderwijs zijn) 
‐ Durf Jezus ook te zien als meer dan alleen een goed voorbeeld (zoals je dat wel bij Ghandi of 

Mandela zou kunnen zeggen). Jezus is de bron van het onderwijs. Het gaat om Hem! Hij IS het 
onderwijs 


