


Psalm 119:103 Hoe zoet zijn Uw woorden voor 
mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn 
mond. 



Psalm 119:103 (BGT) Ik geniet als ik uw woorden 
hoor. Dat is voor mij het allermooiste.



Vragen? Mail deze dan voorafgaand aan de 
volgende avond naar wim@grandia-cpw.nl

mailto:wim@grandia-cpw.nl


DE BERGREDE
Twaalf lessen van Jezus over 

discipelschap in de praktijk



DE ZALIGSPREKINGEN
Wat Jezus ons leert over

‘echt gelukkig worden’



▪ Niet bedoeld als een beschrijving van hoe je 
een discipel van Jezus kunt worden

▪ Wel bedoeld als een omschrijving van waar je 
een discipel van Jezus aan kunt herkennen



▪ Zaligverklaring

▪ Heiligverklaring



▪ Gelukkig te prijzen / Blessed are / vol vreugde

▪ Je bent te feliciteren…



▪ BGT: Het echte geluk is voor…

▪ BB: Het is heerlijk voor je…



▪ Wereldse ideeën over geluk gaan op z’n kop

▪ Contradicties in terminis 

▪ Elke gedachte heeft meerdere lagen

▪ Het één is het gevolg van het ander



Matteüs 5:1 Toen Jezus de menigte zag, ging 
Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. 2 En Hij opende 
Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:



3 Zalig zijn de armen van geest, want van hen is 
het Koninkrijk der hemelen.



(NBV) Gelukkig wie nederig van hart zijn

(GNB) Gelukkig zij die zich arm weten voor God



▪ Het heeft alles te maken met het besef dat je 
God niets aan te bieden hebt

▪ Wie God ontmoet, ontdekt hoe groot Hij is en 
hoe klein hij zelf is



Lucas 18:11 (NBV) De farizeeër stond trots 
rechtop. En hij begon te bidden: ‘God, ik dank 
U dat ik niet ben zoals de andere mensen.’



Lucas 18:13 De tollenaar bleef op een afstand 
staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de 
hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: 
‘O God, wees mij, de zondaar, genadig.’



14 Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug 
naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want 
ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden 
en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.



Matteüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest, want 
van hen is het Koninkrijk der hemelen.



Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van 
onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 
heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse 
gewesten in Christus…



Matteüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij 
zullen vertroost worden.



▪ Een hele sterke vorm van verdriet, die te 
maken heeft met geestelijk treuren

▪ Als gevolg van de ontdekking hoe arm en 
naakt we zijn voor God



2 Korintiërs 7:10 Want de droefheid die overeen-
komstig de wil van God is, brengt een onberou-
welijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de 
droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. 



Jacobus 4:9 Besef uw ellendige staat en treur en 
huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren 
en uw blijdschap in droefheid. 10 Verneder u 
voor de Heere, en Hij zal u verhogen.



Matteüs 5:4 Zalig zijn zij die treuren, want zij 
zullen vertroost worden.



Matteüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want 
zij zullen de aarde beërven.



▪ Vriendelijk van aard, mild, zacht van gemoed 

▪ Een mooie combinatie van zacht en moedig



Numeri 12:3 Maar de man Mozes was zeer 
zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de 
aardbodem waren.



Matteüs 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; 
en u zult rust vinden voor uw ziel…



Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.



Matteüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen, want 
zij zullen de aarde beërven.



▪ Brutale mensen hebben de halve wereld?

▪ De hele aarde is voor de zachtmoedigen!



Openbaring 5:10 En U hebt ons voor onze God 
gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen 
als koningen regeren over de aarde.



Matteüs 5:6 Zalig zijn zij die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen 
verzadigd worden.



▪ Een uitdrukking van zeer sterk geestelijk 
verlangen

▪ Het gevolg van de eerste drie zaligsprekingen 
is honger en dorst



1 Korintiërs 1:30 Maar uit Hem bent u in Christus
Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van 
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing.



Johannes 6:35 Jezus zei tegen hen: Ik ben het 
Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist 
geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal 
nooit meer dorst hebben.
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