
Jesus: his promising and problematic message 
 

Sermon on Matthew 5 – 7, 
focussed on 5:17: 

`Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets, 
I have not come to abolish them but to fulfil them.’ 

 
Purpose of this sermon: 
By proclaiming and explaining Gods Word through His Spirit:  

to illuminate your mind,  
break your heart and  
empower your hands, your whole body to live for our Lord Jesus Christ. 

 
I. Illuminating: Jesus’ message is a covenant message 

• Sermon on the mount: famous, but often misunderstood as an idealistic message. 

• On the mountain: The King unfolds the covenant. This helps to understand its nature and unity. 

• Overview of the sermon: 
o 5:2-12  The People of the covenant: who are the people of the King? See 5:3 
o 5:13-16  The Purpose of the covenant: world glorifying your Father. 
o 5:17-20  The Position of the old covenant now there is a new one.  
o 5:21-48  The Prohibitions and expectations of the people. 
o 6-7:11  The Provisions of the King – how His Father will be their Father. 
o 7:12-27  The Perspectives for the future: warnings/blessings. 
o 7:28  `Who had authority’: King/covenant-nature of the sermon 

 
II. Heart-breaking: the way this covenant will be realised 

• The nature of the new covenant: promising and problematic 

• Not only there and then, but also here and now: dilemma (escape or try?) 

• Observe our text: fulfil: 
o Maintained (no abolition, to the contrary: no iota or dot passes!)  
o Manifested (no longer shadowy descriptions, but reality) 
o Mediated (Jesus will take the curse of His people. Jesus will share His righteousness) 

• This should break our hearts. We must come to Jesus as poor in spirit to inherit the Kingdom. 
 
III. Empowering: hands and bodies consecrated to live for our Lord Jesus Christ 

• Example: when you become angry with someone tomorrow. 

• What we should not do: escape / try 

• What we must do: turn to Jesus 
o Acknowledge our problem and humble ourselves 
o Acknowledge Christ’s righteousness and trust Him 
o Ask for the holy Spirit, not to improve your old nature, but to feed the new 

  



Jezus: zijn veelbelovende maar ook lastige boodschap. 
 
Preek over Mattheüs 5-7, gericht op 5:17: Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te 
schaffen, ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen. 
 
Doel van deze preek: 
Dat als het Woord van God gepreekt en uitgelegd wordt door de Heilige Geest: 

je verstand verlicht wordt (je gaat het begrijpen) 
je hart breekt (het raakt je) 
je handen kracht krijgen, je gaat met heel je lijf onze Heere Jezus Christus dienen 

 
I. Verhelderend: Jezus’ boodschap is een verbondsboodschap. 

• De bergrede is beroemd, maar vaak niet goed begrepen, als een soort `ideaal’ 

• Op de berg: de Koning gaat duidelijk maken wat het verbond is. Als je het zo leest ga je begrijpen 
wat de Bergrede voor soort tekst is en zie je dat het één boodschap is. 

• Overzicht van de Bergrede: 
o 5:2-12  De mensen van het verbond: wie zijn de mensen van de koning? 5:3 
o 5:13-16  Het doel van het verbond: de wereld eert je Vader in de hemel. 
o 5:17-20  De plaats van het oude verbond ten opzichte van het nieuwe. 
o 5:21-48  De verboden en verwachtingen voor het volk 
o 6-7:11  De voorzieningen van de koning – hoe Zijn Vader hun Vader zal zijn 
o 7:12-27  De vooruitzichten voor de toekomst – waarschuwingen/zegeningen. 
o Let op 7:28: ̀ als gezaghebbende’  Dit bevestigt dat dit het verbond van de Koning is, geen 

idealisme. 
 

II. Je hart breekt: de manier waarop het verbond werkelijkheid wordt 

• Het verbond is veelbelovend maar ook veeleisend 

• Niet alleen daar en toen, maar ook hier en nu: moet je ervoor weglopen of het proberen? 

• Let goed op onze tekst: vervullen: 
o Gehandhaafd (geen afschaffing, in tegendeel, geen tittel of jota wordt geschrapt!) 
o Getoond (niet langer schaduwachtige beschrijvingen, maar werkelijkheid) 
o Gegeven (Jezus zal de vloek van Zijn volk op zich nemen en Zijn gerechtigheid delen) 

• Dit zou onze harten moeten breken. We moeten arm van geest naar Jezus gaan om het Koninkrijk 
te erven, te krijgen. 
 

III. Kracht krijgen: je handen, je lijf toegewijd om te leven voor onze Heere Jezus Christus 

• Voorbeeld: als je morgen erg boos op iemand wordt. 

• Wat we niet moeten doen: weglopen voor wat Jezus zegt, of: het maar proberen 

• Wat we moeten doen: ermee naar Jezus gaan 
o Ons probleem erkennen, eerlijk en nederig 
o Jezus’ goedheid en rechtvaardigheid erkennen, Hem vertrouwen 
o Vragen om de Heilige Geest, niet je oude natuur verbeteren, maar vragen dat Hij de 

nieuwe mens wil voeden en versterken 


