Zaligsprekingen
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen
om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
1

Algemeen:
Begin van Jezus bediening.
De zaligspreking staat in de bergrede.
Hij sprak tegen mensen die zijn discipelen al waren.
Hoge standaard besproken. Een soort ideaal voor alle christenen.
Het beschrijft hoe wedergeboren christenen zijn (of zouden moeten zijn)
Eerste 2 kort samenvatten:
1. gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel
2. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden
“Gelukkig” meer iets van Gezegend
Arm van geest is het erkennen van ons geestelijke bankroet. We zijn zondaren, en we
verdienen de straf die daarvoor staat. We hebben niets wat we God kunnen geven.
(back-up: op 3:17-22). Alleen in deze staat kunnen we de genade die God geeft
aannemen. We zijn afhankelijk van God.
In deze context is het treuren over het verlies van zelfrespect, gerechtigheid en
onschuld. Het treuren over zonde doen. We zullen getroost worden, degenen die treuren
over zonden zullen getroost worden door de vrije genade die God geeft. Als we treuren
over de gevolgen van zonde in de wereld zullen we getroost worden op de dag dat Jezus
terugkomt (op 7:17)
Rom7: 21-25 “Godly sorrow” 2 kor7:10
3. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten
 Zou je graag zachtmoedig genoemd willen worden? Waarom wel of niet?
 Dit is de derde eigenschap die Jezus noemt, wat zijn de verschillen en
overeenkomsten met de voorgaande? Trots
 Wat is opvallend aan deze zaligspreking?
 Waarom wordt zachtmoedigheid niet zo gewaardeerd als
karaktereigenschap? Niet gewaardeerd, is dat in de wereld, als in over je
heen laten lopen?
 Hoe zie je deze eigenschap bij Jezus terugkomen? (mat 11:29)
“goede” zachtmoedigheid naar anderen toe wordt gekenmerkt door een goed
en echt of realistisch zelfbeeld.
 Ken je mensen die zachtmoedig zijn? Wat maakt ze “aantrekkelijk”?
 Heb jij een goed en echt of realistisch zelfbeeld?
 Wat betekent het voor jou dat de zachtmoedigen het land zullen bezitten?
In het oude testament wordt in psalm 37 ook gesproken over de zachtmoedigen en hun
vertrouwen in God.
 Als je naar de werkwoorden kijkt, hoe beschrijft dat zachtmoedigheid?
 Ergeren wordt 3 keer genoemd in dit stukje, is ergeren in strijd met
zachtmoedigheid?
 Wat is de relatie tussen zachtmoedigheid en vertrouwen op God?
o.a. in vers 9 zie je het land bezitten ook weer terugkomen.




Wat belooft God aan de zachtmoedigen?
Welke belofte spreekt jou het meeste aan?

Waar moet jouw beeld van zachtmoedigheid worden bijgesteld, is het een eigenschap
waar je naar wilt streven?
Waar moet je meer op God vertrouwen en “minder” voor jezelf opkomen?
wanneer heb je moeite met zachtmoedigheid?
4. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden
 Wat betekent het om te hongeren en dorsten naar gerechtigheid denk je?
 Hoe kunnen we vervuld worden en toch honger en dorst blijven hebben?(op 7:1617)
 Leidt ongerechtigheid tot onvrede? Waarom?
In de bijbel wordt vaak over gerechtigheid gesproken. Er zijn in het algemeen 3 soorten
te onderscheiden. Juridisch, moreel en sociaal. Moreel is een innerlijke gerechtigheid van
het hart verstand en motivatie. Juridisch is het recht dat we door Jezus hebben om tot
God te komen. De bijbelse gerechtigheid omvat alle 3 de aspecten, christenen verlangen
en streven ook op het sociale vlak in de samenleving naar gerechtigheid.
 Hoe reageer je op ongerechtigheid?
 In welke gebieden in je leven is het makkelijk en in welke gebieden is het lastig
om ongerechtigheid te herkennen?
 Waar moeten we voor oppassen als we jagen naar gerechtigheid?
Rom 9:30-10:4
 Wat zijn de verschillen tussen gerechtigheid door de wet en gerechtigheid door
geloof
 Waarom is eigen gerechtigheid proberen te bereiken door de wet zinloos?
 De gerechtigheid waar paulus hier over schrijft is juridisch, die christenen al
hebben ontvangen door Jezus aan te nemen. Hoe kunnen deze christenen
vervallen in rechtvaardigheid waarbij het om daden gaat?
 Wat is het verschil tussen rechtvaardigheid door de wet en de gerechtigheid die
Jezus beschrijft?
Hoe staat jouw honger naar gerechtigheid er op dit moment voor?
In welk deel van de samenleving zou je meer gerechtigheid willen zien?
In welke delen van je karakter verlang je naar meer gerechtigheid?
In welke situaties verlang je teveel naar gerechtigheid om dingen aan God over te laten?
Of draait het hier helemaal niet om dat je als mens vaak zoekt naar gerechtigheid maar
dat je sommige dingen ook gewoon aan God moet over laten?

