Zalig zijn zij…
Gezinsmoment (4-14 jaar)
Serie: Zomer – zaligsprekingen
Deel 2
Wie zijn er gelukkig?
De Heere Jezus vertelt dat in Zijn bergrede:
een preek die Hij houdt vanaf een berg.
Hij noemt acht karaktereigenschappen van mensen
die gelukkig zijn: zalig zijn...
Voorbereiding
Print de kleur- en knutselplaat bergrede/zaligsprekingen van deze website
(www.bijbelsopvoeden.nl/materiaalvoorkinderen).

Vooraf
Kies of je de acht zaligsprekingen in één keer wilt behandelen, of dat je elke dag bij
één zaligspreking stil wilt staan. Dit gezinsmoment geeft voor beide mogelijkheden
handvatten.

Binnenkomer
Met jongere kinderen: Lees uit een zogenoemde ‘kinderbijbel’ het verhaal van de
bergrede. Laat de kinderen ondertussen de basisplaat bergrede/zaligsprekingen
inkleuren.
Met oudere kinderen: Laat de kinderen een lijstje maken als antwoord op de vraag:
wat voor soort mensen zijn echt gelukkig? Wanneer ben je gelukkig? (Vaak komt er
een rijtje als: als je rijk bent, gezond bent en dergelijke. Vergelijk hun lijstje met het
lijstje dat de Heere Jezus noemt).

Bijbel erbij
- Behandel je de acht zaligsprekingen in één keer, lees dan met elkaar Matthéüs 5:112.
- Behandel je elke zaligspreking afzonderlijk, gebruik dan de komende dagen het
volgende Bijbelleesrooster:
Zaligspreking 1: Mattheüs 5:1-3 en Lukas 18:9-14
Zaligspreking 2: Mattheüs 5:4 en Lukas 16:19-26
Zaligspreking 3: Mattheüs 5:5 en Mattheüs 11:25-30
Zaligspreking 4: Mattheüs 5:6 en Jesaja 38:9-20
Zaligspreking 5: Mattheüs 5:7 en Lukas 10:30-37
Zaligspreking 6: Mattheüs 5:8 en Galaten 5:14-26
Zaligspreking 7: Mattheüs 5:9 en Romeinen 12:10-21
Zaligspreking 8: Mattheüs 5:10-12 en Johannes 15:18-23

Bespreken
Bespreek bij elke zaligspreking drie vragen:
1. Wat zegt de Heere Jezus hier precies? Over welke karaktereigenschap gaat het
en wat belooft Hij hen?
2. Kun je een voorbeeld geven van iemand uit de Bijbel die zo leefde?
3. Wat betekent deze karaktereigenschap voor ons?

Zie onderaan dit document voor een korte omschrijving van de
antwoorden. Zie ook de kanttekeningen.

Bezig
Kleur na elke besproken zaligspreking een persoon in van de kleur- en knutselplaat
en plak deze bij de juiste omschrijving.

Besluiten
- Herhaal de acht zaligsprekingen. Je zou kunnen zeggen dat de Heere Jezus hier
een omschrijving geeft van het karakter van christenen. Matthew Henry: ‘Hij vertelt
wie echt gelukkig zijn, wat hun karakter is en waarin het geluk bestaat’.
- Hoe kun je deze karaktereigenschappen krijgen? (Je kunt dit niet aan jezelf geven.
Je kunt dit niet ergens leren. Je krijgt dit van de Heere en Hij leert je zo te leven.)
- Bij Wie moet je dus zijn en waarom bij Hem? (De Heere Jezus heeft in Zijn leven
steeds deze acht karaktereigenschappen laten zien. Hij leert je leven zoals Hij het
wil. Hij is het geheim van alle zaligsprekingen.)
- Waarom zou de Heere Jezus deze karaktereigenschappen dus noemen? Matthew
Henry: ‘Om je tot Christus te lokken in Wie alleen alle geluk te vinden is’.

1.Armen van geest
= geestelijke bedelaars. Ze bedelen niet om geld, maar om geestelijke dingen. Ze zijn
en hebben niets van zichzelf en vragen het aan de Heere.
Belofte: ze hebben en krijgen alles wat ze nodig hebben: een rijke Jezus.
Voorbeeld: Hizkia, tollenaar in de tempel
2.Treurenden
= mensen die verdriet hebben. Ze huilen niet omdat ze iemand op aarde missen
(bijvoorbeeld omdat deze persoon gestorven is), maar omdat ze de Heere missen. Ze
hebben droefheid naar God.
Belofte: God zal hen vertroosten.
Voorbeeld: Manasse in de gevangenis, David in sommige Psalmen
3.Zachtmoedigen
= mensen die zacht van gemoed zijn, dat is: vriendelijk, rustig, niet boos en agressief,
geduldig, tevreden.
Belofte: het zal goed gaan in hun leven.
Voorbeeld: Mozes
4.Hongerenden en dorstenden naar de gerechtigheid
= ze hebben geen honger naar eten en dorst naar drinken, maar naar datgene wat
nodig is waardoor het goed is [=recht ligt] tussen God en hun hart.
Belofte: God zal hen geven wat ze nodig hebben: de gerechtigheid van Christus. Dat is
alles wat Hij gedaan heeft om zondaren bij God terug te brengen.
Voorbeeld: Samaritaanse vrouw
5.Barmhartigen
= mensen met een brandend hart van liefde voor God en de naaste.
Belofte: het hart van God en de naaste zal branden van liefde voor hen.
Voorbeeld: Barmhartige Samaritaan, eerste christenen, Dorkas/Tabitha
6.Reinen van hart
= niet alleen aan de buitenkant leven ze zoals de Heere wil, maar ook van binnen [in
hun hart] is de zonde niet de baas. Leven met een goed geweten.
Belofte: de zonde zal niet tussen hen en God in staan, maar ze zullen heilig zijn en
daardoor omgang met God hebben.
Voorbeeld: Henoch
7.Vreedzamen
= vredestichters, vredemakers. Mensen die uit zijn op vrede met God en de naaste.
Belofte: God zal vrede geven en hen tot Zijn kinderen aannemen.
Voorbeeld: Paulus
8.Vervolgden vanwege de gerechtigheid
= als je leeft zoals de Heere Jezus hiervoor heeft gezegd, zul je vervolgd worden.
Mensen zullen je uitschelden en kwaad van je spreken.
Belofte: ze zullen volharden [=volhouden] en in de hemel komen
Voorbeeld: Stefanus

