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De Bergrede van Jezus

1. Elke dag de gelukkigprijzingen
2. De LuisterGelukkigprijzingen
3. Wat betekent ‘gelukkig’?
4. Welke belofte hebben de 

gelukkigprijzingen?
5. Wat is de boodschap van de acht 

gelukkigprijzingen?
6. Waarom staat nederigheid voorop?



Elke dag de gelukkigprijzingen

‘Mijn dagelijkse geestelijke oefening’

1. Tien minuten verstillen (ik ben hier nu in U)
2. Jezusgebed (Heer Jezus Christus, Zoon van God, 

ontferm U over mij)
3. De acht gelukkigprijzingen (gelukkig wie…)
4. Jezusgebed
5. Het Onze Vader (Onze vader die in de hemel is)
6. Jezusgebed
7. 2 Korintiërs 3 vers 18 (Wij allen die…)
8. Jezusgebed



2 Korintiërs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 
van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer 
door de Geest van de Heer naar de luister van 
dat beeld worden veranderd. (NBV 2004)

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister 
van de Heer weerspiegeld zien*, zullen door de 
Geest van de Heer meer en meer naar de luister 
van dat beeld worden veranderd. (NBV21)

* Ook mogelijk is de vertaling: ‘de luister van de 
Heer weerspiegelen’.



De Bergrede van Jezus

De LuisterGelukkigprijzingen

We luisteren naar de gelukkigprijzingen, 
steeds met een halve minuut stilte tussen de 
afzonderlijke gelukkigprijzingen.



Wat betekent ‘gelukkig’?

1. MAKARIOS!
2. Gelukkig… (Happy)
3. Zalig…
4. Goed op weg…
5. Bloeiend… (Flourishing)
6. Gezegend… (Blessed)
7. Shalom…
8. Het echte geluk...



Wat betekent ‘gelukkig’?

MAKARIOS! ְׁשֵֽרי ַא֥

Psalm 1:1 
- Gelukkig de mens die vreugde 

vindt in de wet van de Heer!
Psalm 2:12
- Gelukkig wie schuilen bij hem!



Wat betekent ‘gelukkig’?

MAKARIOS! ְׁשֵֽרי ַא֥
- Geen: nieuwe wet
- Geen: verdienmodel (beloning…)
- Wel: uitnodiging tot bloeiend 

leven - zo ziet het mensenleven eruit 
dat tot bloei komt omdat God er 
centraal in staat. Het koninkrijk van 
God komt (op ongedachte wijze) 
tevoorschijn in nederigheid etc.



Wat is de belofte van de acht 
gelukkigprijzingen?

protasis en apodosis: want…
1. voor hen is het koninkrijk van de hemel
2. zij zullen getroost worden
3. zij zullen de aarde bezitten
4. zij zullen verzadigd worden
5. zij zullen barmhartigheid ondervinden
6. zij zullen God zien
7. zij zullen kinderen van God genoemd worden
8. voor hen is het koninkrijk van de hemel



Wat is de boodschap van de acht 
gelukkigprijzingen?

Acht paradoxale beloftes die leren om 
levensbloei (ware humaniteit) te zoeken 
op plekken waar je het niet zou 
verwachten.
In je zwakheid ben je sterk.



Wat is de boodschap van de acht 
gelukkigprijzingen?

Paulus in 2 Korintiers 12:9-10
“Maar de Heer zei: ‘Je hebt niet meer dan 
mijn  genade  nodig, want kracht wordt zichtbaar 
in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever 
voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht 
van  Christus  in mij zichtbaar wordt. 
Omdat  Christus  mij kracht schenkt, schep ik 
vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, 
vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik 
sterk.”



Wat is de boodschap van de acht 
gelukkigprijzingen?
1. nederigheid 
2. kwetsbaarheid
3. zachtmoedigheid 
4. integriteit
5. barmhartigheid 
6. zuiverheid
7. vredelievendheid 
8. standvastigheid
Waar deze acht deugden geleefd worden, komt 
het koninkrijk van God tevoorschijn.



Wat is de boodschap van de acht 
gelukkigprijzingen?

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want 
voor hen is het koninkrijk van de hemel.
(NBV21)

Het echte geluk is voor mensen die weten 
dat ze God nodig hebben. Want voor hen is 
Gods nieuwe wereld. 
(BGT)
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