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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Het Nieuwe Testament begint met zegeningen. Denk hierbij eerst aan de geboorte van de 

Heere Jezus. Maar ook aan het gedeelte van gisteren; de zaligsprekingen! De Heere Jezus 

onderwijst wie écht zalig en gelukkig zijn.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

De zaligsprekingen zijn bijzonder rijk aan inhoud en betekenis. Het is God Die zalig spreekt. 

Voor Gods kinderen bevat élke zaligspreking een rijke troost en belofte. Hieruit leren we dat 

de Heere niet alleen zalig maakt, maar dat Hij Zijn kinderen ook wil vertroosten. Alle 

beloften in Gods Woord zijn voor Gods kinderen ja en amen! Want, we lezen zo 

bemoedigend in 2 Korinthe 1:20 – Want zovele beloften Gods als er zijn , die zijn in Hem ja, 
en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons. De kanttekening leert hierbij: Namelijk 
in Christus Jezus. Want gelijk Christus altijd Dezelfde is in Gods beloften, die onveranderlijk 
zijn, alzo zijn alle beloften Gods van onze zaligheid ja, dat is, waarheid, en amen, dat is, 
gewisheid en vastigheid in Christus, omdat God in het nieuwe verbond geen beloften der 
zaligheid doet, noch volbrengt, dan in Christus en door Christus. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

De zaligsprekingen bevatten rijke lessen voor álle mensen. Niet alleen voor Gods kinderen, 

maar ook voor álle onbekeerden. In de zaligsprekingen worden álle mensen een spiegel 

voorgehouden. 

 

We lezen in vers 3: Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der 
hemelen. Gods kinderen zijn gelukkig. Ze zijn door Gods Geest van – rijk in zichzelf – arm in 

zichzelf geworden. Diegenen die arm van geest zijn kennen een gebroken hart. Het 

hoogmoedig hart is geknakt. Gods kinderen zijn in geestelijke zin arm in zichzelf en 

tegelijkertijd rijk in Christus. Jongelui, ben jij in geestelijk opzicht ook arm en rijk tegelijk? 

Dán geldt de belofte in deze tekst ook voor jou. Dan heb je toekomst en zul je eenmaal de 

hemel binnengaan.  
 

In vers 4 staat: Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. Jongelui, er staat 

niet: zalig zijn de vrolijken, maar er staat: zalig zijn die treuren. Hier worden diegenen 

gelukkig genoemd die treuren over hun zonden. Gods kinderen haten de zonde. In zondag 

33, in het stuk van de dankbaarheid, lezen we: Wat is de afsterving des ouden mensen? Het 
is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe 
langer hoe meer haten en vlieden. En in de volgende vraag: Wat is de opstanding des 
nieuwen mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust 
en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven. Gods kinderen kennen een 

treuren over de zonde maar ook een hartelijke vreugde in God. Ook in dit treuren ligt een 

rijke belofte. God zal ze vertroosten zoals we lezen in Jesaja 40:1 – Troost, troost Mijn volk, 
zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe dat haar 
strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des HEEREN 
dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Mag jij hierop ‘amen’ zeggen? 

 

In vers 5 lezen we: Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. In dit 

vers worden diegenen gelukkig genoemd die door Gods Geest zachtmoedig zijn geworden. 

Door genade hebben Gods kinderen leren buigen onder Zijn wil. Matthew Henry schrijft ook 



zo mooi: Zij kunnen terging verdragen zonder erdoor te ontvlammen; óf zwijgen óf een 
zacht antwoord geven. Zij zijn de zachtmoedigen, die liever twintig beledigingen zouden 
vergeven, dan er één wreken. Gods kinderen worden op deze aarde vaak bespot. Maar het 

zal hun ten diepste niet raken. Zij mogen weten zoals we zingen in Psalm 17:8 – 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!), ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in 
gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. De wetenschap het 

eigendom te zijn van de Heere Jezus, geeft ondanks alle omstandigheden rust in het hart. 

Psalm 37:11 spreekt hier ook treffend over: De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde 
erfelijk bezitten en zich verlustigen over groten vrede. Ook is de Heere Jezus hierin hét 

Voorbeeld geweest. In Mattheus 11:29 – staat ook zo mooi: Neemt Mijn juk op u, en leert van 
Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 

In het 6e vers staat: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen 
verzadigd worden. Gods kinderen zijn gelukkig, omdat zij eigen gerechtigheid hebben leren 

verachten. Gods kinderen zijn in geestelijke zin nieuwe mensen waarin iets van Gods beeld 

terugkomt. Ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus om vandaaruit te 

leven overeenkomstig Zijn wil. In de dagelijkse bekering verlangen ze telkens opnieuw naar 

Zijn gerechtigheid, Zijn nabijheid, Zijn gunst. De HEERE belooft dat Hij deze honger en dorst 

met Zichzelf zal verzadigen en lessen. 
 

In vers 7 staat: Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. De 

Heere Jezus noemt diegenen gelukkig die omzien naar anderen; die barmhartig zijn. Gods 

kinderen krijgen een oog voor hun naaste. Ze delen mee in verdriet en blijdschap van hun 

naaste. Gods kinderen krijgen de Heere hartelijk lief. Maar niet alleen de Heere, ze krijgen 

ook een oog voor hun naaste. Kinderen van God, die anderen barmhartigheid verlenen, zijn 

degenen die weten hoeveel barmhartigheid God hen heeft verleend. We lezen in Markus 

12:30 en 31 woorden van gelijke strekking: En gij zult den Heere uw God liefhebben uit 
geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit 
is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. Jongelui, hoe is dit in jullie leven? De 

Heere Jezus belooft dat Hij dezulken ook barmhartig zal zijn. 
 

In vers 8 lezen we: Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. De Heere Jezus 

spreekt diegenen gelukkig die gereinigd zijn en oprecht leven. Zij haten de zonde en 

vluchten weg voor alles wat zondig en onrein is. Gods kinderen kennen een hartelijk 

verlangen om in het reine met God en hun naaste te blijven. Het hart moet daarom dagelijks 

gereinigd worden door het bloed van Christus. Jongelui, zie je rijke belofte bij dit vers? Door 

het geloof mogen ze Christus zien en omhelzen. Ze mogen dagelijkse gebruik maken van 

Zijn bloed. Door deze belofte worden ze zelfs aangespoord. Alleen die rein van hart zijn 

zullen God zien.  

 

In het 9e vers staat: Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd 
worden. Degenen die rein van hart zijn, zijn ook vreedzaam. De vrucht van de reiniging is 

vrede tussen God en de ziel. De verticale vrede met God wordt zichtbaar in de horizontale 

vrede met de naaste. Allen die deze vrede kennen, worden door de Heere Jezus Gods 

kinderen genaamd. 
 

In de verzen 10-12 lezen we: Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want 
hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, 



en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw 
loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest 
zijn. Gelukkig zijn degenen die onrechtvaardig vervolgd worden omdat ze de Heere dienen. 

Denk bijvoorbeeld aan de christenvervolging van deze tijd. Denk bijvoorbeeld aan landen als 

Afghanistan, Noord-Korea, Somalië,  Libië enzovoort. Wat een rijke belofte voor Gods 

kinderen die om Zijn Naam vervolgd worden. Zij zullen eenmaal de hemel binnengaan! Maar 

wat bevat dit voor de mens ook een belangrijke les. 

 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘het volgen van de Heere Jezus.’ De Heere Jezus sprak 

niet alleen over de Zaligsprekingen. Hij leefde Zelf ook náár de Zaligsprekingen. Als we door 

het geloof op de Heere Jezus zien, dan zien we in Hem wat het betekent arm van geest, 

zachtmoedig en nederig te zijn. Je leert van Hem wat het betekent te treuren, om te zien 

naar gerechtigheid en zuiver van hart te zijn. Gods kinderen zijn volgelingen van de Heere 

Jezus. Als zij de Heere Jezus nauw volgen en dicht bij de Heere leven dan is er iets van de 

Heere zichtbaar. Je gaat dan naar Christus geuren. Hetgeen je hoort in de zaligsprekingen 

zie je dan terugkomen in het leven van Zijn kinderen. Luther zei het ook zo treffend: ‘Een 

christen is een kleine Christus voor zijn buren.’ Jongelui, kan dit van jou gezegd worden? 

Hoe sta jij ten opzichte van de zaligsprekingen?  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 11 en 12 staat: Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle 
kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijd en verheugt u; want uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. Dit heeft 

raakvlakken met Johannes 15:18 waar staat: Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer 
dan u gehaat heeft. 
 

Het bespot worden gebeurde ook eens met de dappere generaal van Koning Frederik. Op 

een keer had de koning een maaltijd bereidt voor aanzienlijke personen in het land. Onder 

hen behoorde ook generaal Von Zieten. Maar op die dag was er juist een kerkdienst, waarin 

het Heilig Avondmaal zou worden gehouden. De generaal wenste dit niet te verzuimen voor 

een diner in het paleis. Na enige tijd was er weer zo’n maaltijd, waarbij de generaal wel 

aanwezig kon zijn. Aan tafel kwam het verzuim van de vorige keer ter sprake. Minachtende 

woorden werden daarover gesproken en ook de koning zelf bespotte zijn generaal, omdat 

die het Avondmaal liever had dan de maaltijd van de koning. Toen stond de generaal op en 

zei eerbiedig: ‘Majesteit, u weet dat ik in een oorlog geen enkel gevaar heb gevreesd en mijn 

leven meermalen heb gewaagd voor u. Maar Eén is groter dan u, Die in de hemel woont en 

Wiens stem wij moeten gehoorzamen. En het Avondmaal van Jezus Christus is mij meer 

waard dan een maaltijd bij u; daarom heb ik de vorige maal bedankt voor uw uitnodiging. 

Vindt u dit een reden om mij te bespotten? Dat zij dan zo en dan verlaat ik u, want in een 

gezelschap dat mijn Heere Jezus bespot, wens ik niet langer te zijn. Maar weet: eenmaal 

komt er een dag, dat u aan de Koning der koningen rekenschap zult moeten geven van deze 

spot!’ En met een diepe buiging ging de generaal heen. Maar nog vóór hij bij de deur was, 

riep de koning hem terug, liep op hem toe, gaf hem zijn hand en betuigde hem zijn grote 

spijt over hetgeen voorgevallen was. De koning nam hem mee naar zijn privé vertrek en 

sinds die tijd is de generaal met de grootste achting behandeld. Nooit hebben ze hem meer 

bespot! 
 

 



Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In vers 1 en 2 lezen we: En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij 
nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem. En Zijn mond geopend hebbende, 
leerde Hij hen, zeggende… Veel mensen hebben de Heere Jezus opgezocht. De Heere Jezus 

zoekt een hoger plekje op de berg zodat Hij meer mensen kan bereiken. We lezen zo 

onderwijzend: en Zijn mond geopend hebbende… De Heere Jezus spreekt met gezag omdat 

Hij God is! In onze tijd is de Heere Jezus niet lichamelijk aanwezig. En toch is Hij aanwezig! 

Elke keer wanneer jij Gods Woord opent en leest hoor je Zijn stem, en alle zuivere preken 

naar Gods Woord is Zijn stem! Jongelui, dan hoor je niet een dominee, maar je hoort God 

spreken. Hij spreekt tot jou. Wees eerlijk, heb je zo weleens tijdens een preek geluisterd? 

In 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 staat: (…) als gij het woord der prediking Gods van ons 
ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het 
waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. Mag je dit aannemen van Zijn 

Woord kennen? Dan hoor je de dominee preken maar dan is het voor jouw waarneming 

zoals we in vers 2 lezen: en Zijn mond geopend hebbende… Jongelui, dit gebeurt ook nu nog 

steeds. Niet alleen tijdens een preek, maar ook tijdens het persoonlijk Bijbellezen. Heeft 

Gods Woord van Genesis t/m Openbaring absoluut gezag in jouw leven? Heb jij Zijn stem al 

eens echt gehoord? 

 

Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden; 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
(Psalm 95:4) 

 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 
 
 

 


