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Hallo allemaal, 

Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken (de 

zogenaamde zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn. 

Wanneer is iemand gelukkig? 

 

 

 

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.  

Want voor hen is Gods nieuwe wereld.  

MATTEUS 5:3 

 

 

 



                                                                                                                 

Echt geluk! 

Bij Matteüs 5:1-12 

 

 

 

 

We zijn al een paar dagen onderweg, helemaal van Jeruzalem naar Galilea. We hebben gehoord dat 

Jezus daar is! Mijn moeder is ziek. Al een paar maanden. Ze is moe, ze ligt bijna altijd op bed, en ze 

kan bijna niks.  

Maar we hebben gehoord dat er een man is die iedereen beter kan maken: Jezus. En daarom heeft 

mijn vader mijn moeder op de ezel getild, en zijn we op weg gegaan naar Galilea. Het duurt lang. We 

moeten steeds stoppen, omdat mijn moeder te veel pijn heeft. Stel je voor, denk ik, terwijl we 

verdergaan over de stoffige landweggetjes, als we de heuvels beklimmen. Stel je voor dat mama 

weer beter is. Dat ze niet meer zo vaak op bed ligt. Dat ze geen pijn meer heeft. Dat ze weer danst en 

weer grapjes maakt en verhalen vertelt, net zoals vroeger. Wat zou ik dan blij zijn. Wat zou mijn 

vader blij zijn. Wat zouden we allemaal blij zijn.  

Eindelijk komen we in Galilea. We hoeven de weg niet te vragen. Want we zien heel veel mensen die 

naar Jezus onderweg zijn. Mensen die ziek zijn, mensen die niet kunnen lopen of blind zijn. We 

klimmen een berg op. Boven op de berg is Jezus, zeggen ze. Ik kan niet wachten om hem te zien. Ik 

kan niet wachten tot hij mijn moeder weer beter maakt.  

Mijn vader zet de ezel vast bij een boom, en tilt mijn moeder eraf. Het laatste stukje draagt hij haar 

op zijn rug. Eindelijk. Daar is Jezus.  

Hij zit op een steen, boven op de berg. Hij is iets aan het vertellen. We mogen hem niet storen, nu. 

Mijn vader laat mijn moeder voorzichtig in het gras zakken en gaat naast haar zitten. Hij hijgt. Hij ziet 

er moe uit. Ik ga met mijn rug tegen een steen zitten. En ik luister naar Jezus.  

‘Ik wil jullie wat vertellen,’ zegt Jezus. ‘Weet je wie echt gelukkig zijn?’ Makkelijke vraag natuurlijk. 

Dat weet ik zelfs. Echt gelukkig? Dat zijn de mensen die gezond zijn. Die geen pijn hebben. De 

mensen die veel geld hebben. Die in een mooi huis wonen. ‘Het echte geluk,’ zegt Jezus, ‘is voor de 

mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want die mensen mogen wonen in Gods nieuwe, mooie 

wereld. Weet je wie echt gelukkig zijn? De mensen die nu verdriet hebben.’ Wat? Wat zegt Jezus 

daar? Heb je geluk als je verdrietig bent? Ik wil opspringen. Ik wil zeggen: ‘Jezus, dat klopt niet!’ Maar 

ik zeg niks. Ik luister.  

‘Het echte geluk is voor jou die verdriet hebt,’ zegt Jezus, en het lijkt wel of hij het tegen mij heeft. 

‘Want God zal je troosten. God zal ervoor zorgen dat al je verdriet verdwijnt. Het geluk is voor jou die 

vriendelijk bent. Voor jou die doet wat God wil. Het geluk is voor jou die goed bent voor andere 

mensen. Het geluk is voor jou die eerlijk bent. Jij mag straks in Gods nieuwe wereld wonen. Nu heb je 

het misschien nog moeilijk. Maar als je bij mij hoort, zul je gelukkig zijn. Gods nieuwe wereld is er 

voor jou. Jij mag er wonen.’ 

 ‘Zou dat waar zijn?’ denk ik. Ik kijk naar mijn vader en moeder. Ze houden elkaars hand vast. Ze 

glimlachen. Het lijkt wel of ze blij zijn. Ik kan niet wachten tot we straks naar Jezus toe kunnen. Ik kan 

niet wachten tot Jezus mijn moeder beter maakt. Maar ik merk dat ik ook glimlach. Nu al. Want het 

echte geluk, dat is voor ons. Voor mijn vader en moeder, voor mij. We zijn vaak verdrietig. Maar we 

weten nu: het komt goed. God zelf zal ons troosten. Want we horen bij hem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen in Matteüs  

Jezus vertelt over het echte geluk terwijl hij 

op een berg zit. In de verhalen van Matteüs 

lijkt een berg een speciale betekenis voor 

Jezus te hebben. Jezus bidt namelijk vaak op 

een berg (14:23), en zieke mensen worden 

op een berg genezen (15:29).  

Ook is de berg een plek waar belangrijke 

mensen iets bekendmaken over Jezus (17:1). 

En er wordt vaak onderwijs gegeven op een 

berg (24:3).  

Voor de mensen in die tijd was een berg een 

manier om iets dichter bij de hemel te zijn, 

en dus dichter bij God. Vandaar dat er ook 

zulke ‘hemelse’ dingen gebeuren. 

De zittende leraar  

Als jij in de klas zit, dan staat je leraar 

vaak voor de klas als hij of zij iets uitlegt. 

Als Jezus de berg op gaat om de mensen 

iets uit te leggen, gaat hij zitten. Dat was 

in die tijd gewoon. Jezus zegt later in 

Matteüs bijvoorbeeld dat de wetsleraren 

en farizeeën op ‘de stoel van Mozes’ 

uitleg geven hoe je je aan de wet moet 

houden (Matteüs 23:1, Nieuwe 

Bijbelvertaling). 

https://www.youtube.com/watch?v=wC0NNzvvhRU
https://www.youtube.com/watch?v=wj77kkAMnfI


 

 

 

 

Het echte geluk  

Jezus praat over ‘het echte geluk’. Kleur de plaatjes waaruit blijkt wat Jezus als het echte geluk ziet.  

Wat heb je nodig?  

- de plaatjes hieronder en de bloem op de volgende bladzijde (vraag of dit geprint kan worden) 

- scharen of prikpennen en priklappen  

- kleurpotloden of viltstiften  

- lijm  

 

Aan de slag:  

- Kleur de plaatjes in de harten. 

- Knip of prik de harten uit.  

- Plak de harten op de lege harten van de bloem. 

-Bekijk de plaatjes: zijn de mensen gelukkig? 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

Jezus zit op een berg en vertelt over het echte geluk. Als je God nodig hebt, is Gods nieuwe wereld 

voor jou. Dat is echt geluk! Zoek de zeven verschillen waarbij iets te zien is van echt geluk of juist 

niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bronvermelding: Bijbelbasics 
 

 

 

Goede God,  

We horen verhalen van Jezus.  

Hij vertelt hoe een leven met God eruitziet.  

Vandaag horen we dat een leven met U echt geluk brengt.  

Het geluk van Uw nieuwe wereld.  

Wilt U ons helpen om dat geluk te delen met andere mensen?  

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Laat zien wie je echt bent 


