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Jezus was een geweldige leraar �
de beste ooit.  Grote groepen mensen 
luisterden naar Hem.  Jezus vertelde 

hen dat ze liefdevol, goed en 
vriendelijk moesten zijn.



Anderen haatten hen 
misschien, of deden hen 
pijn, maar God zou voor 
hen zorgen.



Jezus onderwees 
hen over vele 
dingen.  Hij zei dat 
de mensen van God 
de aarde 
verlichten zoals 
een kaars een huis 
licht maakt.  Wat 
maakt een kaars 
een verschil in een 
donkere kamer!



De mensen die naar Jezus luisterden, geloofden dat 
het goed was om wraak te nemen.  �Oog om oog, 
tand om tand.� Maar Jezus leerde hen over 
vriendelijkheid, 
vergeving en 
liefde, zelfs 
voor je 
vijanden.



In de dagen van Jezus waren er  
mensen die zich heel heilig 

voordeden.  Als ze geld gaven aan 
bedelaars, zorgden ze ervoor dat 
iemand op een trompet blies, zodat 
iedereen het zou zien.  �Geef in het 

geheim, en God zal je 
belonen,�

zei 
Jezus.



Jezus onderwees hen hetzelfde over gebed.  
Sommige mensen baden op drukke hoeken van de 
straten zodat iedereen hen kon horen.  Het maakte 

hen niet uit wat God van hen dacht. 
Zij vonden het belangrijk wat 
andere mensen van hen dachten.  
Jezus noemde hen huichelaars 
� ze waren 

schijnheilig.



Jezus gebruikte vaak voorbeelden uit de natuur om 
zijn lessen toe te lichten.  Hij wees bijvoorbeeld  

naar de vogels.  �Jullie hemelse Vader geeft 
ze te eten,� zei Hij.  �Maak je geen zorgen.  

God wil ook voor 
jullie eten zorgen.�



�Zelfs de rijke koning Salomo was niet zo goed 
gekleed als deze lelies,� vervolgde Jezus.  �Als God 
het gras in het veld kleedt, zal Hij ook jullie dan niet 
kleden?� Jezus leerde de mensen dat ze op God 
konden vertrouwen voor hun dagelijkse behoeften.



�Als je je eigen 
broeder oordeelt, 
is het alsof je een 
splinter uit zijn 
oog probeert te 
halen terwijl je 
zelf een balk in 
je oog hebt,� zei 
Jezus.  Misschien 
lachten de mensen.  
Maar ze moesten 
nadenken over de 
betekenis van wat 
Hij zei.



Jezus zei dat 
mensen God om 
hulp moesten 
vragen.  Geven 
vaders op aarde 
een steen aan hun 
kinderen als die 
om brood vragen?  
Nee!  Ze geven
goede dingen.  
God geeft ook 
goede dingen aan 
hen die Hem daar 
om vragen.



Jezus, de grote leraar, waarschuwde voor valse 
leraren.  �Ze kleden zich als schapen,� zei Jezus.  

�Maar van binnen zijn het wolven!�
Hij zei dat je een valse leraar kunt 
herkennen aan hoe ze hun leven 

leiden.



In het verhaal dat Hij vertelde, liet Jezus zien dat 
mensen die Gods Woord gehoorzamen zijn als een 

man die zijn huis op een 
rots bouwde.  Een 

vreselijke storm 
kwam.  Toen de 
storm voorbij was, 

stond het huis nog 
steeds stevig 
vast op de grond.



Maar een dwaze man bouwde zijn huis op het 
zand.  Toen de storm kwam, viel het huis in elkaar 
vanwege de slechte fundering.  Jezus zei dat 
mensen die Gods Woord niet gehoorzamen, zijn 
als die man.



De mensen waren verbaasd over de woorden 
van Jezus.  Ze hadden nog nooit zulke 
dingen gehoord.  Nu wisten ze dat 
het niet genoeg was om alleen Gods 
Woord te horen.  Ze moesten 
Hem ook elke dag 
gehoorzaam zijn.



�Jezus de Geweldige Leraar�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Matthëus 5-7, Lucas 6

�Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven.�

PSALM 119:130 
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Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de
gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer

levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit

doen.  Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij
zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het
volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij

gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang
en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  Help mij

te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


