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Om samen te kunnen leven, moeten mensen bepaalde 
regels of standaarden naleven. Denk maar aan een familie met 
een aantal kinderen. Wat zou er gebeuren als de ouderen 
werden toegelaten om lawaai te maken? Niemand zou rust 
hebben. Daarom is het nodig dat er standaarden zijn in het 
leven.  

 
Standaarden zijn ook nodig als iemand een specifiek doel 

wil bereiken. Atleten, bijvoorbeeld, volgen de instructies van 
hun trainer. Hun doel is om vaardigheden en kracht te 
ontwikkelen, zodat ze de prijs kunnen winnen. Nu je een 
Christen bent, heb je een nieuw doel: de persoon te worden 
naar het hart van uwhemelse Vader. Dit is een andere reden 
waarom je standaarden nodig hebt. 

 
Het plan van uw hemelse Vader is om je deel te maken van 

Zijn familie en de doelen te bereiken die Hij voor uwleven 
heeft. Deze les beschrijft de nieuwe standaarden die God heeft 
gegeven om je te helpen. Het naleven van deze standaarden zal 
u veel voordeel opleveren.  





 

Les Overzicht 

A. Wie Bepaalt de Standaarden? 

B. Waar Kan Je de Standaarden Vinden? 

C. Hoe Kan Je de Standarden Bereiken? 

D. Standaarden voor Succes. 

Les Doelen 
 
1.  Beschrijf de standaarden die God voor u heeft. 
 

2.  Leg uit hoe je de standaarden van God kunt naleven. 
 

3.  Vermeld de resultaten die zullen komen wanneer je voldoet aan 
de standaarden van God. 
 

4.  Beschrijf een succesvol leven. 
 
A. WIE BEPAALT DE STANDAARDEN? 
Doel 1. Beschrijf de standaarden die God voor u heeft.  

In een huis bepalen de ouders de standaarden over hoe hun 
kinderen zich moeten gedragen. De kinderen leren al gauw dat ze 
moeten leven naar deze standaarden. Wanneer ze de regels niet 
nakomen, corrigeren hun ouders ze. Als ze koppig zijn en 
weigeren te gehoorzamen, kunnen hun ouders ze disciplineren. 
Ondanks het feit dat de kinderen nog steeds deel zijn van de 
familie, brengt hun ongehoorzaamheid ze in problemen en moeten 
ze voor de consequenties instaan. 

Onze Hemelse Vader heeft de standaarden voor Zijn kinderen 
bepaald, die ze mogen en niet mogen doen. Soms moet ook Hij 
ook Zijn kinderen disciplineren. 
 

Opdracht 
 
1  De standaarden in een goed geordend huis worden bepaald door 
die 
a) kinderen. 
b) buren. 
c) ouders. 



 
2  Hoe we ons dienen te gedragen als Christenen wordt 
bepaald door 
a)  onze hemelse Vader. 
b)  de cultuur waarin we leven. 
c)  ons. 
 
 
B. WAAR KAN JE DE STANDAARDEN      
VINDEN? 
Doel 2. Leg uit hoe je de standaarden van God kunt 
naleven. 

Door de gedragingen van iemand te observeren, kunnen we 
erachter komen wat zijn of haar standaarden zijn. Hoe komen 
we erachter wat de standaarden van een Christen zijn? We 
ontdekken deze door te observeren hoe Jezus Christus op aarde 
leefde. De Bijbel geeft ons de beschrijving van Zijn leven. Hij 
is ons volmaakt voorbeeld en rolmodel voor het leven. 

We ontdekken ook Christelijke standaarden door te 
bestuderen wat Jezus over ze zei. In de “Bergrede” (Mattheus 
5–7), beschrijft Jezus de standaarden voor een Christen. Dit 
waren Zijn eigen standaarden. Door Zijn kracht welke in ons 
werkt, kunnen ze ook deel van ons worden. 

Jezus begon Zijn onderwijzing door te vertellen over 
de speciale zegeningen die God schenkt aan degenen die 
Zijn standaarden naleven, Hij vervolgde met andere 
belangrijke lessen. Hier zijn enkele dingen die Hij zei:  

 
De Bergrede 

Mattheus 5–7 
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het 
koninkrijk van de hemel. (Mattheus 5:3) 
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
(Mattheus 5:4) 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land 
bezitten. (Mattheus 5:5) 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. (Mattheus 5:6) 



 
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. (Mattheus 5:7) 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God 
zien. (Mattheus 5:8) 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van 
God genoemd worden. (Mattheus 5:9) 
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
(Mattheus 5:10) 

Jullie zijn het licht in de wereld…Zo moet jullie licht 
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en 
eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. (Mattheus  5:14, 16) 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Een oog voor een oog en 
een tand voor een tand." En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen 
wie kwaad doet” (Mattheus 5:38-39) 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je 
naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: heb 
je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen 
dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de 
hemel. (Mattheus 5:43-45) 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest 
vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel 
schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar 
zal ook je hart zijn. (Mattheus 6:19-21) 

Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” 
of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we 
ons kleden?” - dat zijn allemaal dingen die de heidenen 
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 
nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je 
erbij gegeven worden (Mattheus 6: 31-33). 
 
 
 



 

Opdracht 
 
3  Het perfecte voorbeeld voor uwnieuwe leven kan je 

vinden in 
a)  uwvoorganger. 
b)  de heiligen van de kerk. 
c)  Jezus Christus. 
 

4  Hieronder staan een paar uitspraken. Omcirkel de letter 
voor elk antwoord dat overeenkomt met Jezus’ onderwijs in de 
verzen die u hebt gelezen uit “de Bergrede”.  
a)  Als een andere Christen in nood is, moet ik hem of 

haar helpen en niet al mijn geld voor mijzelf houden. 
b)  Als iemand leugens over mij vertelt, heb ik het recht 

om die persoon te haten. 
c)  Als iemand mij probeert te beroven, heb ik het recht 

om die persoon te slaan en een ongeluk te geven. 
d)  Als ik mijn werk verlies omdat ik een Christen ben 

geworden, mag ik blij zijn, want God zorgt nog steeds 
voor mij. 
 

Jezus gaf ons een fundament hoe we anderen moeten 
behandelen. Veel mensen noemen het de Gouden Regel. 
“Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze 
jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de 
Profeten.” (Mattheus 7:12). 

Natuurlijk willen we het allemaal er over eens zijn dat 
mensen anderen niet slecht moeten behandelen. Veel 
religieuze leiders hebben dit gezegd. Maar de Gouden 
Regel gaat veel verder. Jezus zegt dat wij actief moeten 
zijn in het goed doen tegen anderen. We moeten de eerste 
zijn om hun die behandeling te geven die wij zelf zouden 
willen hebben. 

Wij moeten niet trots, egoïstisch, ruziezoekend of 
kritisch zijn. We moeten geen plaats maken, zelfs niet in 
gedachten, voor onwettige liefdesrelaties of zondige 
verlangens.  
 
 



 
Onze eerste verlangen moet zijn om God tevreden te 

stellen. We kunnen het maken van aardse rijkdom niet tot 
ons doel maken en God tegelijkertijd dienen; maar als we 
Hem voorop stellen, zal Hij ervoor zorgen dat al onze 
behoeften worden vervuld. Bovendien zal alles wat we 
doen voor Hem worden beloond met eeuwige schatten. 
 
Opdracht 
 
5  Degenen die de Gouden Regel het meest gehoorzamen 
zijn degenen die: 
a) wachten tot anderen goed doen voor hun en dan pas iets 
goeds voor hen doen in ruil daarvoor.  
b) naar manieren zoeken om goed te doen voor anderen.  
c) manieren vinden om te krijgen wat ze willen voor 
zichzelf.  
 
6   Zijn er enkele manieren waarop u handelt die niet 
overeenkomen met de lessen van Jezus? Onderstreep elke 
zin die aangeeft, waar je een verandering in zou willen 
brengen.  
a) Vergeef mensen die u hebben verkeerd hebben behandeld.  
b) Geef overvloedig aan degenen in nood.  
c) Bid voor degenen die u afstoten, omdat u een Christen bent.  
d) Denk aan goede dingen om te doen voor anderen en doe het. 
e) Streef naar vrede in uw gezin en de  gemeenschap. 
 
C. HOE KAN JE DE STANDARDEN 
BEREIKEN? 
Doel 3. Vermeld de resultaten die zullen komen wanneer je 
voldoet aan de standaarden van God.  
 

Jezus wist dat niemand in staat zou zijn om deze 
standaarden na te leven, tenzij hij of zij dit doet met de 
hulp van God. Daarom leerde Hij Zijn discipelen om hun 
Hemelse Vader te vragen om hulp. In les 5 heb je geleerd 
over het modelgebed “het Onze Vader”. Welke hulp geeft 
God aan u? 
 



 
Jij kunt als uwhemelse Vader zijn, omdat u Zijn leven 

deelt. Hoe? UwVader heeft zijn Heilige Geest gestuurd om 
in u te wonen. Op deze manier heeft Hij Zijn eigen leven 
gedeeld met u. Maak u geen zorgen over hoe u moet leven 
zoals God van u verwacht. Hij zal u helpen. Hierover zal u 
in de volgende les meer leren.  

Opdracht 
 

7  Herlees “het onze Vader” in les 5. In dit modelgebed 
leerde Jezus ons om te bidden tot 
a)  de heiligen. 
b)  God, onze hemelse Vader. 
c)  onze voorouders. 
 
 
D. STANDAARDEN VOOR SUCCES 
Doel 4. Beschrijf een succesvol leven. 
 

Jezus laat ons weten dat Zijn instructies het voorbeeld 
zijn voor een succesvol leven. Ons leven is als een 
gebouw. Onze gedachten, woorden en handelingen zijn de 
stenen van dit gebouw. Naar gelang we deze stenen 
bouwen op het fundament van Zijn onderwijzingen, zullen 
we een karakter krijgen die de testen van het leven kan 
doorstaan. 
 

Wie wil leven zoals hij of zij maar hebben wil, 
zonder de standaarden van Jezus op te volgen, wordt een 
mislukkeling en zal niet in staat zijn weerstand te bieden 
tegen de stormen. Als jij een succesvol Christen wil 
zijn, bouw uwleven op het fundament van Christus’ 
onderwijs en volg Zijn standaarden. De Heilige Geest 
zal je helpen.  

 
Opdracht 
 
8  Jezus leert ons dat echt succes zal komen wanneer wij 
a)  ons leven bouwen op Zijn onderwijs. 
b)  weten wat Hij heeft gezegd over blijdschap. 
c)  elke dag veel gebeden herhalen.



 
 

 

     Antwoorden op de Studievragen 
 
4  Opties a) en d) komen overeen met Jezus’ onderwijs. 

 

1  c) ouders. 
 

5  b) naar manieren zoeken om goed te doen voor anderen. 
 

2  a) onze hemelse Vader. 
 

7  b) God, onze hemelse Vader. 
 

3  c) Jezus Christus. 
 

8  a) ons leven bouwen op Zijn onderwijs. 
 


