
 

 

de Bergrede XXI 

…volmaakt… 

 

 

*  intochtslied  238 (opw.)  
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 236 (opw.) 
 
*  gebed om de Heilige Geest 
*  lied 527  
*  bijbellezingen:  N.T.  Matt. 19:16-30 
                                          Filip.    3:2-16 
*  lied 59 
 
*  preek n.a.v. Matt. 5:48  
*  gebed/voorbede 
 
*  slotlied 485:1,2 en 3  collecte                                           
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 485:4 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 
Liederen uit Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement en uit Opwekking - opw. 

 

 

 

 

 



We hebben ze allemaal behandeld, stuk voor stuk, de geboden waarmee Jezus ‘wet en profeten’ 
binnen menselijk bereik bracht door ze samen te brengen op het getal van de mens: zes! 
We zagen zes keer hoe er inderdaad menselijk  mee is (wordt) omgesprongen. Niet alleen door Israël 
ten tijde van Jezus, maar, moesten we constateren, ook in onze tijd. Het Woord van God, het gebod 
van God, menselijk overgeleverd: Gij hebt gehoord dat door de ouden gezegd is, dat eer gezegd is… 
De letter… doodt!  
Maar de Geest, de Heilige Geest, zagen we alle zes keer, wil levend maken – schrijven op detafelen 
van ons hart! De Heilige Geest wil vol maken en volmaken! 

We zagen per keer opnieuw dat dan wel die Geest staat tegenover ons vlees – de menselijk 
onvolmaakte natuur! Geest en vlees hebben niets gemeen. Het vlees is zelfs vijandschap tegenover 
de Geest! En o, wat kan dat vlees – helemaal het vrome vlees! – sterk zijn; tradities lang kanze het 
volhouden, tegen de wind van Gods Geest inlopen! Er zit kracht in! Zielekracht! Alleen…, ’t volmaakte 
haalt het nooit! Het zal telkens stuiten op Jezus die zegt: Maar Ik zeg u…!  
Een ‘maar’ van God kan er dus geplaatst worden bij zélfs ons christen-leven! Hebben we dat 
misschien ervaren één of alle zes keer? Zijn schrijvende vinger op jouw zeren plek? Zijn Woord is 
scherp! Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door en scheidt vanéén, naast 
gewrichten en merg, allereerst ziel en geest! Het schift de menselijke overleggingen! Hij zeeft ze! Hij 
wil zien dat er in ons leven overblijft niet wat de ouden gezegd hebben, maar wat Hij eist! En hoe hoog 
stelt Hij dan in ons tekstvers de eis van God! Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader 
volmaakt is! 
In dat ‘gij’ is niemand uitgezonderd, Hij wil een keurkorps, maar besef: datr is een leger van 
vrijwilligers! Je hoeft niet, je mag! Of is het toch moeten, maar dan een heilig moeten? Het hart dat 
Hem waarachtig toebehoort, weet op ditzelfde ogenblik het antwoord! Begrijpt bijvoorbeeld wat Paulus 
bedoelt, dat jaagt! Maar nogmaals: dáár kan het vlees niet bijkomen! Als ergens geldt dat alleen de 
geestelijke mens de dingen van de Geest verstaat, dan is het wel hier! Want is het u opgevallen hoe 
Jezus de geboden volmaakt? Hoorden we aan dit vers vooraf:Gij hebt gehoord dat er gezegd is? 
Zoals gezegd: het vlees haalt het volmaakte niet! 

Hoe opmerkelijk, ze hadden de van God ontvangen geboden weten uit te breiden met honderden 
aanvullende geboden! Maar ondanks dat Good ook in het Oude Testament dit gebod had gegeven dat 
Jezus geeft in het tekstvers, dit ontbrak! Met de uitbreiding van Gods wet met honderden wetjes en 
geboden trachtenzij tot volmaaktheid te komen… Wetjes en geboden die echter niet van Gods waren, 
maar terug te voeren op  ‘vlees’! Vleselijke kracht… En datvoerde tot zelfs geestelijke hoogmoed: 
dank Heer dat ik niet o ben als…! Maar was het niet bij juist die tollenaar dat het leven doorbrak? En 
waarom? Omdat deze zag dat hij volmaakt verdorven wa en vol gemaakt moest worden en dat dat 
slechts kon door en in totale overgave. 
Zoals zovele malen eerder gezegd: je ziet pas wie God in Jezus Christus is – Lam, als je waarachtig 
jezelf hebt geien – wolf!, ten diepste vijand van God. Terwijl je zelfs als je echt gebogen hebt met 
Paulus per dag moet toegeven: als ik het goede wil doen dan is het kwade in mij… 
Maar dat moet je leren zien en dat leer je alleen maar zien als Hij je de ogen voor jezelf mag 
openen… Maar hebben wij meer oog, als het daarom gaat, voor de ander (en oor!): ‘’t is te hopen dat 
hij/zij dit nu hoort!’ Maar Ik zeg u! Mijn schapen kennen mijn stem! En, hoe zit het dan met ons, wij die 
het voorrecht hebben aan diezelfde voeten van de Zoon van God te zitten als de discipeen en de 
scharen toentertijd? Horen wij voor onszelf? 
Weet u hoe Jezus keek, hoe Hij kijkt, als Hij door zijn Woord  dat scherp is spreekt? Bewogen en vol 
liefde! Het stond er in het door ons gelezen gedeelte over ‘de rijke jongeling’ niet bij in Mattheüs 19, 
maar wél in het parallel gedeelte te vinden in Marcus 10! Een gedeelte dat zo mooi aansluit op onze 
tekst. 

Het moet wel een heel oprechte knul geweest zijn. Eentje die heus wel wilde. In Marcus 1o staat 
bijvoorbeeld dat Hij voor Jezus op de knieën viel. Nou dat doe je niet zo maar. Hij wist bovendienwaar 
het doel van de mens te vinden was en wat de zin van God dienen ten diepste inhield: erven! 
Mattheüs spreekt over het ‘verwerven’van het eeuwige leven, Lucas, want ook daar komt deze 



geschiedenis voor (zo gewichtig is deze gebeurtenis!), en Marcus spreken over ‘erven’! Terwijl, zoals 
we straks zullen zien, ook Mattheüs dit op het oog moet hebben gehad – Jezus daar tenminste na het 
gebeuren met de rijke jongeling bij uitkwam ten aanzien van zijn eigen discipelen. 

Is er een betere, mooiere vraag denkbaar die je als mens kunt stellen - ééntje waarbij je wel op de 
knieën moet - dan deze: wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? We kunnen van dit 
gebeuren met de rijke jongeling leren, al was het alleen maar dat die jongeling zag dat het bij erven 
om meer gaat dan alleen maar ‘woord’, dat het ‘daad’ vraagt! 
En wat horen we Jezus antwoorden? Het gebod binnen menselijk bereik – zes. Tel ze maar in 
Mattheüs 19. Al zitten er daar een paar andere bij dan bij de oorspronkelijk ons bekende. De 
grondtoon is dezelfde: Ik zeg U, terwijl ook daar het zal gaan om: het leven door de Geest! 
Hebt u de jongeling horen antwoorden op de geboden dei Jezus hem noemde? We zouden ons 
persoonlijk, in het licht van de toe nu toe behandelde geboden (in de boodschap over de bergrede) 
eens moeten afvragen: zou ik het hem hebben kunnen nazeggen: Meester, dat alles heb ik in acht 
genomen van mijn jeugd af…? Laten we even inventariseren: 
1. Gij zult niet doodslaan – als blikken konden doden… gij zult niet doodverven, roddelen etc. 
2. Gij zult niet echtbreken – zalig de reinen van hart… naast reiniging de prijs betalen. 
3. Een ieder die zijn vrouw wegzendt – twee zijn beter dan één… het geheimenis beseffen.  
4. Gij zult uw eed gestand doen – uw ja ja en nee nee laten zijn. Leven in de waarheid, trouw op elk 
vlak – én stoffelijk én geestelijk. 
5. De boze niet weerstaan – de rechterwang toekeren; de weg van het Lam. 
6. Gij zult uw naaste liefhebben – tot en met de vijand… zegenen, bidden voor… 
 Kunnen we de jongeling nazeggen: Meester dat alles heb ik in acht genomen van mijn jeugd af? 

Weet u wat het bijzondere is? Jezus zet geen vraagteken achter wat de jongeling stelt. Nee, zegt 
Marcus ons:  En Jezus hem aanziende, kreeg hem lief…! Hoe kan het ook anders. Immers: alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dus ook die jongeling, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft! 

Zo kijkt Hij dus ook ons aan – ook deze zevende keer – als Hij ons net als die jongeling (die dan 
schijnbaar verder was dan ons) hetzelfde zevende gebod voorhoudt! Jezus zeide tot hem: indien gij 
volmaakt wilt zijn… oftewel: Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is… 

Ja maar Here Jezus wát bedoelt U dan in letterlijk Gods naam? Helemaal bij deze jongen? Is het een 
wonder dat hij ‘bedroefd heenging’? IK ben nog niet eens zover als hij, om het met Paulus te zeggen: 
IK ben één van de ergste zondaren! Zie ik dat werkelijk? Dán zie ik dat ik mezelf volkomen, zoals al 
gezegd, kwijt moet – heel het hart! Het ging Jezus en het gaat Jezus toch om meer dan de dode 
letter!? Hij wil héél je hart, daar volkomen woning maken! Alleen dan zal er alles – alles! -  uitmoeten. 
Alles schade achten! Had Jezus het hart van de jongeling? Heeft Jezus het mijne? Het zijne had Hij 
niet, o hij was niet ver van het Koninkrijk, maar kon er niet binnengaan om te erven omdat zijn hart 
vast zat aan… zijn geld. 
Volmaakt betekent heus niet perfect. Wij worden dat hier nooit. Onvolkomen is ons kennen, ons 
profeteren, ons zijn…, maar: is ons zijn wel volkomen gericht op het volmaakte? Beantwoorden wij 
Gods liefde wel met al de liefde van ons hart? Niet met vleselijke liefde. Het ‘ik’ kan, zagen we in de 
vorige preek, niet liefhebben. Hij wel: en de liefde is door de Heilige Geest in onze harten uitgestort… 
Is ze dat? Hechten wij aan het goede? De wortel van alle kwaad is… de geldzucht. Liever goed 
doortimmerde eigen huizen dan helemaal gaan voor God en Zijn huis?! Twe verdienen, meer 
verdienen, eigen huis, eigen budget… Het mag allemaal van Jezus, Hij wil je daarin en daarmee zelfs 
zegenen, maar…. Zet je hart er niet op!! Waar je schat is daar zal ook je hart zijn! 

Is Hij mijn alles? Mijn hart voor Hem? Des Heren ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te 
staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat! 
De jongeling ging bedroefd weg… U en ik zullen eveneens moeten kiezn ook al val je voor Hem op de 
knieën en neom je Hem goede Meester! Kiezen volmaakt – consequent – voor Hem! Christus heeft de 
inhoud van ware volmaaktheid geopenbaard! Zie naar Goede Vrijdag en Pasen, zie naar de tafel van 
de Heer. Of is het voor u bedekt, loop je eraan voorbij omdat het zo moeilijk is om Zijn geboden te 



houden, zit er iets anders dan alleen liefde voor Hem in je hart?Jegens de getrouwe toont Gij U 
getrouw - aan de laatste avondmaalstafel nam Hij het brood en brak, Hij vulde de beker – jegens de 
onberispelijke toont Gij U onberispelijk. Dat is aan wie in antwoord op Zijn offer zich stelt tot een Gode 
levend, heilig, welgevallig offer. Ik zeg u in de naam des Heren: er is maar één weg naar het kruis (Zijn 
gang volgen) én er is maar één weg van het kruis (per dag meegekruisigd leven). De laatste moet, wil 
je erven – delen in het bruiloftsmaal, volgen in daad op de eerste! Wie de eerste kent en de tweede 
niet kent of weigert, die is onvolmaakt, onvolwassen, die is nog steeds niet toe aan het vaste voedsel. 
Maar dat is een wijsheid waar voor je rijp moet zijn. Toch zegt Gods Woord een iedervan ons: Laten 
wij ons richten op het volkomene – het volmaakte. Hij die de vader van alle gelovigen opriep om zich 
daarop te richten, doet het ook ons: Ik ben God, de Almachtige, wandelt voor Mijn aangezicht en wees 
volmaakt (Gen. 17:1). 
Hij wil het ons maken, mits wij als Paulus tot waarachtige en daadwerkelijke erkentenis komen van de 
eigen onvolkomenheid om volmaakt te worden… Wie waarachtig is wedergeboren (bent u dat?) die 
heeft een volmaaktheid ‘die’, zoals Andrew Murray terecht opmerkt in zijn boek ‘Weest volmaakt’, 
‘wacht om volmaakt te worden’. Te weinigen begrijpen Paulus in Filippenzen 3 als hij enerzijds zegt 
‘niet dat ik reeds volmaakt zou zijn’ en anderzijds ‘wij dan die volmaakt zijn’. 
Ik vrees dat het de goedkope genadetheologie is, die het verwijt te maken valt een ‘fauteuil-
christendom’ gekweekt te hebben onder het motto: eens behouden altijd behouden en sowieso een 
moeiteloze opname op de wolken verzekerd!  
Nu, Paulus is deze, soms zelfs aan arrogantie grenzende, zelfvoldaanheid absoluut vreemd. Wat hij in 
die schijnbare aangehaalde tegenstelling namens Gods Geest wil zeggen, is wat Andrew Murray als 
volgt verwoordt: De mens die zich de hoogste volmaaktheid tot doel heeft gesteld en die zijn gehele 
hart en leven gegeven heeft om haar te verkrijgen, wordt door God tot de volmaakten gerekend.Hoe 
weinigen hebben begrip dat het hun plicht is niet alleen godsdienstig te zijn, maar zo uiterst 
godsdienstig te zijn, zo vol van genade en heiligheid, als God in staat is hen te maken. De woorden 
van Paulus ‘Laten wij dan allen die volmaakt zijn’ veronderstellen dus allereerst een volkomen 
overgave, want alleen die zich volkomen heeft overgegeven, kan het tweede gedeelte van zijn 
woorden reëel vatten en tot werkelijkheid maken: ‘aldus gezind zijn’.  
Hoe gezind zijn wij? Mag Hij het openbaren als het ‘aardsgezind’ is, vleselijk, ‘IK’-gericht? Of hebben 
wij ‘de zin van Christus’ die, ondanks dat Hij volmaakt was, tot volmaaktheid moest komen: Het 
voegde Hem (God de Vader) dat Hij de Leidsman hunner behoudenis door (hoor!) l ij d e n  heen zou 
volmaken (Hebr. 2:10)! Hij heeft gehoorzaamheid geleerd door het lijden! Zie het Lam! 
Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij wanneer wij ieder mens terecht wijzen en 
ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor 
span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking die in mij werkt met kracht… 

Mag Pasen 2017 voor ieder van ons worden: Opdat gelijk Hij is, ook wij zijn in deze wereld. 
Het kruis – het kruis alleen, de weg van het kruis per dag, geeft de volmaaktheid, de kroon! 
Voorwaar, Ik zeg u, gij die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op 
de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te 
richten. 
 
Komen we tot slot even terug op ‘erven’.  
Gods aanbod van de erfenis laat zich niet bedelingstheoretisch inperken! Een ieder mag erven, delen 
in Zijn troon. 
Er is maar één voorwaarde, het zevende gebod als realitiet voor en in je leven, in en door Jezus 
Christus. Hij nodigt. 
Komt allen die…! 
Wat zal ik kiezen? 
 

Amen.    
  
  


