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1. ’n Koninkryksburger/Jesus-volgeling – Waar begin dit? 

Skriflesing: Matteus 5:1-12 
 

Twee aspekte: 
a. Aan die begin van Jesus se openbare bediening (inleiding) 

b. Jesus praat spesifiek met sy dissipels 
 

Jesus stel ‘n totaal nuwe en andersoortige lewenswyse aan die orde – 
nl. om as koninkryksburger te leef! 

 

Skriflesing: Matt. 5:1-12 (2020) 
1

 Toe Jesus die skare sien, het Hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan 
sit, en sy dissipels het na Hom gekom.

 2 Hy het begin praat en hulle geleer 
en gesê: 3 “Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die 
koninkryk van die hemele. 
4 Gelukkig is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 
5 Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. 
6 Gelukkig is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal 
versadig word. 
7

 Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. 
8

 Gelukkig is dié wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. 
9

 Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem 
word. 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle 
behoort die koninkryk van die hemele. 
11

 Gelukkig is julle wanneer die mense julle om My ontwil beledig en vervolg 
en vals beskuldig van alles wat sleg is. 
12

 Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het 
immers die profete vóór julle net so vervolg.” 

 
(Nuwe Lewende Vertaling) 
1 Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het Hy teen die berg 
uitgeklim. Toe Hy gaan sit, kom sy dissipels na Hom toe. 
2 Hy het begin om hulle soos volg te onderrig: 3 “Gelukkig is dié mense wat 
weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is húlle 
deel. 
4 Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. 
5

 Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie 
wees. 
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6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want Hy sal 
hulle hartsverlange bevredig. 
7 Gelukkig is dié wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God 
sal Hom oor húlle ontferm. 
8 Gelukkig is dié wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir 
God sien. 
9

 Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: ‘Julle is mý 
kinders.’ 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want 
die koninkryk van die hemele is húlle deel. 
11

 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande 
leuens oor julle versprei word omdat julle my dissipels is. 12

 Wees bly, ja, 
jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het 
hulle die profete voor julle ook vervolg.” 
 

Griekse woord “makarioi” = salig of geseënd of gelukkig 
 

• Ten diepste lê ware geluk daarin dat ek Jesus as my Verlosser en 
Here vind, en my lewe totaal aan Hom oorgee, en dat ek dan leef as ‘n 
burger van God se Koninkryk op hierdie aarde. 

 

• Ware geluk lê daarin dat ek weet dat ek liggaam en siel, nou en vir 
ewig, aan Jesus behoort en dat Hy my so bewaar dat daar geen haar 
van my hoof sal val sonder die wil van my Vader nie! 

 

• Jesus sê dat mense wat alles so prysgee om Hom te volg, wat die volle 
keuse vir Hom en Sy Koninkryk maak, is die eintlike geseëndes. 
 

• Ware geluk lê juis in die beloftes wat Jesus hier maak. (In die 2de 
deel.) 
 

• Ware geluk/seën is die byproduk wanneer ek aan Jesus oorgee en 
vir Hom leef, want dan word God se beloftes in my lewe waar! 
 

Dr. Coenie Burger  (“Vreemde Geluk”): 
Die 1ste en 8ste saligspreking word gesien as inleiding en slot en die 
middelste 6 word dan gesien as 3 groepe van 2 elk wat telkens die binne 
en buitekant van dieselfde saak beskryf. 
 

1. Die begin van die seën (ware geluk): Die besef van ons 
afhanklikheid van God!  
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‘n Geseënde lewe begin wanneer ‘n mens besef dat jy God nodig het en 
nie sonder Hom kan leef nie – en die besef net al hoe sterker groei. 

 

2. Eerste gevolg (na binne): Treur oor die stukkende lewe: 
As mens se lewe regtig oopgaan vir God, begin jy met ander oë na die 
wêreld kyk. Jy sien die stukkendheid, leegheid & lyding raak en dit raak 
jou!  

 

3. Eerste gevolg (na buite): Sagmoedigheid teenoor mense: 
As jy na binne treur oor die stukkendheid van die lewe, dan begin jy sag 
met mense om jou optree 

 

4. Tweede gevolg (na binne): Honger en Dors na wat reg is 
(geregtigheid): Afhanklikheid van God open nie net ons oë vir die 
stukkendheid van die lewe nie (treur), maar skep ook in ons ‘n diep 
begeerte (honger en dors) dat dit anders kan wees! 

 

5. Tweede gevolg (na buite): Barmhartigheid: 
Wanneer ons werklik ‘n begeerte het dat dinge reggestel sal word soos 
wat God wil hê, dan word dit na buite sigbaar in ‘n lewe van 
barmhartigheid en liefde. 

 

6. Derde gevolg (na binne): ‘n Rein Hart: 
As mens die diepte van ons lewensnood besef en werklik die begeerte 
het dat dit anders sal wees, lei dit tot ‘n nuwe, positiewe lewenstoewyding 
aan God alleen. 

 

7. Derde gevolg (na buite): Vredemaker: 
‘n Mens wie se hart aan Jesus alleen behoort, se lewe staan in diens van 
die totale vrede (sjaloom) wat God oor die wêreld wil bring. 

 

8. Die toets vir ons afhanklikheid: Vervolging; 
In die laaste saligspreking word die vraag gevra hoe ernstig ons oor die 
seën (ons afhanklikheid van en toewyding aan God) is. As dit ‘n ware 
lewensoorgawe is, en totale toewyding aan God en sy koninkryk is, sal 
ons ongemaklik leef in hierdie wêreldse koninkryk en vervolging op 
allerhande maniere en vorme beleef, maar dit sal steeds nie ons seën en 
ware geluk van ons kan wegneem nie! 
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GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5: 1-12 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
 
 

5. Vra: Wat is die dinge wat mense gewoonlik beskou as dít wat hulle 

gelukkig sal maak?  Maak ‘n lysie daarvan. 
 
 
 
 
6. Hoe verskil hierdie lysie van vraag 5 met wie Jesus sê gelukkig is? 
Bespreek. 
 
 
 
7. Lees Matteus 16:24-26. Wat wil hierdie gedeelte vir ons sê? 
Hoe help hierdie gedeelte ons om Matteus 5:3-10 te verstaan? 
 
 
 
8. Wat maak dit vir ‘n mens moontlik om ‘n Koninkryksburger te kan 
wees? Gesels daaroor. 
 
 
 
9. Formuleer in ‘n sin of twee wat die boodskap van hierdie gedeelte vir 
jou is. Deel dit dan met die groep. 
 
 
 
 
10. Bid vir mekaar en vir die gemeente. 
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2. ’n Jesus-volgeling weet hoe afhanklik hy/sy van God is? 

Skriflesing: Matteus 5:3 & Jesaja 61:1-3 
 

Twee aspekte: 
a. Aan die begin van Jesus se openbare bediening (inleiding) 
b. Jesus praat spesifiek met sy dissipels 
 

Jesus stel ‘n totale nuwe en andersoortige lewenswyse aan die orde –  
nl. om as koninkryksburger te leef! 
 

Skriflesing: Matt 5:3 (2020) 
“Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk 
van die hemele. 
 

Jesaja 61:1-3 
1Die Gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf 
het. Hy het my gestuur om 'n goeie boodskap te bring aan magteloses, 
om dié met gebroke harte se wonde te verbind, om dié wat weggevoer is 
se vrylating aan te kondig en bevryding vir dié  wat geboei is, 2om die 
genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak, om 
almal wat rou, te troos, 3om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir 
hulle •tulbande te gee in plaas van stof, vreugde-olie in plaas van rou, 
klere vir lofprysing in plaas van 'n verslae gees. Hulle sal genoem word: 
terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om Hom te verheerlik. 
 
 
Griekse woord “makarioi” = salig of geseënd of gelukkig  
 

Wanneer Jesus hierdie saligspreking uitspreek dan het hy heel 
waarskynlik die mense van Jesaja 61 in gedagte. 
 
Die armes van gees in Jesaja se tyd: 

- ‘n Handjievol gelowiges van oud wat aan God getrou gebly het toe 
die volk afvallig geword het. 

- Hulle het saam met die volk gely en tog het hulle bly glo dat die 
Messias sal kom om vir hulle ware geluk te bring 

- Hulle geloof was gekenmerk deur ‘n soort gebrokenheid: 
“magteloosheid”, “nood”, “hartseer” 

- Hulle het geweet dat hulle God in hulle lewens nodig het; meer 
nodig as enige iets anders. 
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Die armes van gees in ons tyd: 
 
Matt 5:3: “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, 
 
1. Dit is dié wat weet hoe groot hulle nood is. 

- Jesus praat van mense wat desperaat is, wat sukkel om reg te kom 
in die lewe. 

- Daar is dikwels by die mense ‘n soort verleentheid, verslaenheid, 
redeloosheid met die lewe en met hulle self. 

- Rede vir radeloosheid hou gewoonlik verband met een of ander 
werklike lewensnood of probleem. 
 

2. Dit is dié wat met hulle nood na God toe gaan 
 

- Hulle verwag hulle hulp en hulle redding nie van hulself nie, ook nie 
van ander nie, maar van God alleen. 
 

Joh. 6:68: “Simon Petrus het Hom geantwoord: “Here, na wie toe sal ons 
gaan? U het woorde van die ewige lewe.” 
 
3. Dit is dié wat besef dat hulle niks van God verdien nie. 

 
- Hulle weet hulle het geen reg op God se seën en hulp nie, hulle kan 

nie daarop aanspraak maak nie en daarom kan hulle geen eise aan 
Hom stel nie. 

 
Die gelykenis van die Ryk Dwaas in Lukas 12 dien as ‘n 
waarskuwing aan die wat “dink” hulle in beheer van hulle eie lewe 
is. 
 

Die belofte van die koninkryk behoort aan dié wat hulle afhanklikheid van 
God ken en aan Hom oorgee! Hulle ervaar ‘n diep vrede dat “alles reg is, 
al is alles ook verkeerd.” (Lewis Smedes). 

 
 
 

BEPREKINGSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
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2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5:3, Jesaja 6:1-3 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
 
5. Die eerste beskrywing vir die wat arm van gees is, is mense wat weet 
hoe groot hulle nood is.  
 
Lees: Mark 10:46-48, Luk 15:11-16, 2 Kor 12:7- 10.  
 
Wat veroorsaak dat ‘n mens radeloos voel/ jou afhanklikheid besef? Hoe 
gebruik God hierdie ervarings in ons lewens? (Deel gerus ‘n persoonlike 
getuienis as jy gemaklik voel.) 
 
 
 
6.Die tweede beskrywing vir die wat arm van gees is is dat dit mense is 
wat na God toe gaan met hulle nood. 
 
Watter maniere/tegnieke gebruik mense om die nood in hulle lewe uit te 
doof? Hoekom is hierdie maniere/tegnieke so aanloklik? 
 
 
 
7. Die derde beskrywing vir die wat arm van gees is, is dat dit mense is 
wat weet dat hulle niks van God verdien nie, dat hulle totaal afhanklik van 
hom is. 
 
7.1 Wat beteken dit om God so te nader?  
 
 
 
 
7.2 Hoekom sukkel ons so baie met oorgee aan die Here en Hom totaal 
met ons lewens te vertrou? 
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7.3 Watter verskil sal dit in jou lewe prakties maak as jy totaal oorgee? 
 
 
 
 
8. Formuleer in ‘n sin of twee die boodskap wat hierdie oordenking nou vir 
u bring. Deel dit met die groep. 
 
 
 
 
 
9. Bid vir mekaar en vir die gemeente. 
 
 

3. ’n Jesus-volgeling het oë wat kan sien en ‘n hart wat kan 
voel (treur). 

Skriflesing: Romeine 8:18-25, 35-39; Matteus 5:4 
 
Jesus stel ‘n totale nuwe en andersoortige lewenswyse aan die orde –  
nl. om as koninkryksburger te leef! 
 

Skriflesing: Romeine 8:18-25 (2020) 
18Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word 
met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. 
19Met vurige verlange wag die skepping daarop dat die kinders van God 
openlik bekend gemaak sal word. 20-21Want die skepping is onderwerp 
aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur Hom wat dit 
daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word 
van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike 
vryheid van die kinders van God. 22Ons weet immers dat die ganse 
skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. 23En 
nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste 
gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot 
kinders, die bevryding van ons liggame. 24Ons is immers verlos in hoop. 
Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie; want wie 
hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? 25Maar as ons hoop op dit wat 
ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. 
 

Romeine 8:35-39 (2020) 
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35Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaarkry of benoudheid 
of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 36Soos daar 
geskryf staan: “Ter wille van U word ons die hele tyd aan die dood  
uitgelewer, word ons as slagskape beskou.”37Maar in dit alles is ons selfs 
meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het. 38Ek is 
immers daarvan oortuig dat nóg dood, nóg lewe, nóg engele, nóg magte, 
nóg teenswoordige nóg toekomstige gebeure, nóg kragte, 39nóg hoogte, 
nóg diepte, nóg enigiets anders in die skepping, ons sal kan skei van die 
liefde van God in Christus Jesus, ons Here. 
 
Matteus 5:4 (2020) 
Gelukkig is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 
 

Die seën wat Jesus aan sy volgelinge wil gee begin by die besef van 
hulle afhanklikheid van God. Die eerste gevolg na binne is om te “treur”. 

 
Lyding en pyn is iets waarvoor mense natuurlik terugdeins. Ons is bang 
daarvoor. Ons wil dit nie hê nie! Ons normale reaksie is om sover 
moontlik daarvan weg te bly! 
 
Wanneer ons ons lewens oopgemaak het vir die Here leer Hy ons 
om terug te draai na die lewe en daarna te kyk met oë wat kan sien 
en met ‘n hart wat kan voel! 
 
1. Ons sien die gebrokenheid van die wêreld raak 

 
Ons begin besef dat daar nie maklike en vinnige oplossings is vir die 
probleme in die wêreld nie. Ons word so oorval deur die treurigheid en 
hartseer totdat dit uiteindelik ‘n vaste deel van ons lewens word. 
 
Rom. 8:22 Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam 
met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer.   
 

2. Ons sien ons eie gebrokenheid raak. 
 
Ons begin na ons eie sonde en gebrokenheid kyk met die oë van Jesus. 
Ons harte begin breek vir die dinge wat God se hart breek. 
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2 Kor. 7:10 Want die droefheid, volgens die wil van God, bewerk inkeer, 
wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie; maar 
wêreldse droefheid lei tot die dood. 

 
3. Ons sien ander se gebrokenheid en lyding raak. 

 
As Jesus-volgelinge leer ons om met ander oë (sagte oë) na die 
gebrokenheid en lyding van ander te kyk. 
 
1 Kor. 12:26 As een ledemaat ly, ly al die ledemate saam; as een 
ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. 
 

Terwyl ons baie het om oor te treur in die lewe, beloof die Here Jesus om 
ons ook te troos. Ons grootste troos lê in die kruis en die oop graf. 

 
 
Twee aspekte aan die troos wat Jesus beloof: 
 
2. Jesus troos ons deur vir ons hoop te gee vir ons toekoms. 
 
“Ons kyk vorentoe en sien uit met verwagting na daardie dag wanneer 
God alles weer gaan heel maak.” 
 
Rom. 8:23 En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as 
God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons 
aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. 
 
Rom. 8:18 Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk 
kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te 
word nie. 
 
2. Jesus troos ons deur ons huidige lewe meer draaglik te maak. 
 
As ‘n volgeling van Jesus leef ek met ‘n vaste sekerheid dat niks my van 
die liefde van Christus kan skei nie. Dat my Vader in beheer is en dat my 
Vader my vashou! 
 
Rom. 8: 38-39 Ek is immers daarvan oortuig dat nóg dood, nóg lewe, nóg 
engele, nóg magte, nóg teenswoordige nóg toekomstige gebeure, nóg 
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kragte,  nóg hoogte, nóg diepte, nóg enigiets anders in die skepping, ons 
sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. 
 
 

“Die seën wat Jesus beloof in die saligspreking is iets wat ons 
dikwels op ‘n ongelooflike wyse in die pyn en gebrokenheid van die 
lewe leer ken.” 

 
 
 

BEPREKINGSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Romeine 8:18-25; 35-39, Matteus 5:4 

 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
 
 
5. Wat maak dit vir mense moeilik om lyding te aanskou? Hoekom 
probeer mense so hard om hulself af te sluit van die gebrokenheid in die 
wêreld? Wat is die gevolge daarvan? 
 
 
 
6. Bespreek: Hoe verstaan u die belofte “hulle sal vertroos word” in Matt 
5:4? 
 
 
7. Hoe sou u daaglikse lewe positief of negatief verander as u meer oop 
sou wees vir u eie gebrokenheid en dié van die mense rondom u? 
 
 
 
8. Kan u indink dat daar ‘n soort treurigheid is wat geseënd kan wees vir 
‘n mens? 
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9.1. Dink u dat die troos van die evangelie u werklik sal kan vertroos in 
lyding?  
 
 
 
9.2 Hoe maak die kruis en opstanding ‘n verskil in hoe ek die 
gebrokenheid van die wêreld, ander, en myself hanteer? 
 
 
 
 
10. Formuleer in ‘n sin of twee die boodskap wat hierdie oordenking nou 
vir u bring. Deel dit met die groep. 
 
 
11. Bid vir mekaar en vir die gemeente. 
 

 

4. ’n Jesus-volgeling gaan anders om met mense 
(sagmoedig). 

Skriflesing: Matteus 5:5 
 

Skriflesing: Matt 5:1-12 (2020) 
1 Toe Jesus die skare sien, het Hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan 
sit, en sy dissipels het na Hom gekom. 2 Hy het begin praat en hulle 
geleer en gesê: 
3 “Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die •koninkryk 
van die hemele. 
4 Gelukkig is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 
5 Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. 
6 Gelukkig is dié wat honger en dors na •geregtigheid, want hulle sal 
versadig word. 
7 Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. 
8 Gelukkig is dié wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. 
9 Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem 
word. 
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10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan 
hulle behoort die koninkryk van die hemele. 
11 Gelukkig is julle wanneer die mense julle om My ontwil beledig en 
vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. 
12 Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het 
immers die profete vóór julle net so vervolg.” 
 
Om ‘n Koninkryksburger / Jesus-volgeling te wees, is radikaal anders as 
om as burger van hierdie wêreld te leef! 
In Matt 5:1-10 word die besondere karakter van iemand wat aan Jesus 
behoort beskryf EN word duidelik uitgespel dat DIT eintlik die lewe is wat 
die moeite werd is om te leef!  
Dit is die lewe wat ’n mens regtig geseënd/ “blessed” / gelukkig maak! 
 
Die wonderlike geluk (makarioi) wat Jesus hier Sy volgelinge toesê, is 
die geskenk wat God deur Jesus gee vir elkeen wat aan Hom behoort en 
as Sy volgeling leef! 
Ef 1:3b (NLV) “Deur wat Christus gedoen het, het Hy ons geseën met 
elke geestelike seëning wat daar in die hemelsfere is.” 
 
Matteus 5:5 
“Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf.”(2020) 
“Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle 
erfporsie wees.”(NLV) 
 
A. Iemand wat werklik sy/haar lewe aan Jesus oorgegee het, weet hoe 
afhanklik hy/sy van God is en het dan ‘n oog vir die stukkendheid van die 
lewe en mense om jou. Dit maak dat jy treur oor die sonde en die gevolge 
van die sonde. (Verlede Sondag) 
Die effek hiervan na buite, is dat jy ook met ander oë na mense begin 
kyk en sag met hulle optree!  
 
B. Sagmoedigheid is nie om ruggraatloos of papbroekig te wees nie!  
Sagmoedigheid is ‘n eienskap van Jesus (Matt 11:29 “Neem my juk op 
julle, en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle 
sal rus vind vir julle gemoed”).  
Moses was die sagmoedigste mens (Num 12:3 “Moses was 'n uiters 
sagmoedige man, meer as enigiemand anders op die aarde.” (83)) 
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‘n Sagmoedige mens is ‘n mens wat nie staan op sy (aardse) regte nie, 
maar wat bereid is om daarvan afstand te doen ter wille van God se 
Koninkryk! 
In sagmoedigheid is ‘n baie diep en egte onselfsugtigheid! 
 
C. Ware Jesus-Sagmoedigheid is net moontlik vir iemand wat ‘n 
Koninkryksburger is. ‘n Mens kan net werklik sag, vriendelik en 
onselfsugtig met mense omgaan en jou eie-regte vrywillig opoffer as jy 
werklik weet dat jy aan ‘n liefdevolle Vader behoort wat presies weet wat 
jy nodig het en wat in al jou behoeftes sal voorsien na die rykdom van Sy 
genade!  
Dan kan ek radikaal leef uit die oorvloed en versorging van my hemelse 
Pappa! 
 
D. Sagmoedige mense, Koninkryksburgers, is regtig geseënd omdat 
Jesus beloof en bevestig dat ons die aarde sal beërwe! 
Ja, ons beleef reeds nou die versorging van my Vader op soveel gebiede, 
maar dit is steeds te midde van ‘n stukkende en gebroke wêreld, dit is 
steeds te midde van vervolging en lyding wat God se kinders ervaar! 
Maar ek weet vir seker dat wat op my wag alles verreweg oortref – 
daarom is dit altyd die moeite werd! (1 Kor. 15:19) 
 

BESPREKINGSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5:1-12 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
 
 
5. Vra: (Hoe) het verlede week se studie jou gehelp om anders na die 
wêreld en mense om jou te kyk? 
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6. “Sagmoedigheid” en ‘n “sagmoedige Neelsie” kan maklik ‘n negatiewe  
konnotasie hê. Deel met mekaar hoe JY die term verstaan. 
 
 
7. Uit die Bybel leer ons dat Moses sagmoedig was en ook Jesus. 
Hoe help hierdie wete ons om beter te verstaan wat die Bybel bedoel met 
sagmoedigheid? Lees Matt. 11:28-30 en 26:51-54. 
 
Probeer ‘n beskrywing gee van hoe JY die Bybelse begrip van 
sagmoedigheid verstaan. 
 
 
 
8. Wat is nodig vir ‘n mens om werklik sagmoedig te wees soos die 
Bybel bedoel, en soos wat Jesus was? 
 
 
 
 
9. Sê eerlik vir mekaar of jy regtig dink dat sagmoedigheid ‘n goeie en 
sinvolle manier van lewe is. Dink jy dat dit regtig kan werk om so te leef? 
Hoekom sê jy so? 
 
 
 
10. Waarom is iemand regtig gelukkig / geseënd wat die (nuwe) aarde 
gaan beërwe? 
Gesels met mekaar daaroor. 
 
Wat is JOU verwagting van die nuwe aarde? Sien jy regtig uit daarna? 
Hoekom? 
 
 
 
 
11. Bid vir mekaar en vir die gemeente en vir so baie 
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5. ’n Jesus volgeling leef vir wat reg is volgens God se 
maatstaf en behandel mense só. 

Skriflesing: Matteus 5:6-7 
Skriflesing: Matt. 5:1-12 (NLV) 
1 Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het Hy teen die berg 
uitgeklim. Toe Hy gaan sit, kom sy dissipels na Hom toe. 
2 Hy het begin om hulle soos volg te onderrig: 
3

 “Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die 
koninkryk van die hemele is húlle deel. 
4 Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. 
5

 Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie 
wees. 
6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want Hy 
sal hulle hartsverlange bevredig. 
7 Gelukkig is dié wat met ontferming uitreik na mense in nood, want 
God sal Hom oor húlle ontferm. 
8 Gelukkig is dié wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir 
God sien. 
9

 Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: ‘Julle is mý 
kinders.’ 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want 
die koninkryk van die hemele is húlle deel. 
11

 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande 
leuens oor julle versprei word omdat julle my dissipels is. 12

 Wees bly, ja, 
jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het 
hulle die profete voor julle ook vervolg.” 
 

‘n Skema om die saligspreke in te deel (dr Coenie Burger): 
 

1. Die begin van die seën (ware geluk):  
Die besef van ons afhanklikheid van God!  
‘n Geseënde lewe begin wanneer ‘n mens besef dat jy God nodig het en 
nie sonder Hom kan leef nie – en die besef net al hoe sterker groei. 
 

2. Eerste gevolg (na binne): Treur oor die stukkende lewe: 
As mens se lewe regtig oopgaan vir God, begin jy met ander oë na die 
wêreld kyk. Jy sien die stukkendheid, leegheid & lyding en dit raak jou!  
 

3. Eerste gevolg (na buite): Sagmoedigheid teenoor mense: 
As jy na binne treur oor die stukkendheid van die lewe, dan begin jy sag 
met mense om jou optree 
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4. Tweede gevolg (na binne): Honger en Dors na wat reg is 
(geregtigheid): Afhanklikheid van God open nie net ons oë vir die 
stukkendheid van die lewe nie (treur), maar skep ook in ons ‘n diep 
begeerte (honger en dors) dat dit anders kan wees! 
 

5. Tweede gevolg (na buite): Barmhartigheid: 
Wanneer ons werklik ‘n begeerte het dat dinge reggestel sal word soos 
wat God wil hê, dan word dit na buite sigbaar in ‘n lewe van 
barmhartigheid en liefde. 
 

6. Derde gevolg (na binne): ‘n Rein Hart: 
As mens die diepte van ons lewensnood besef en werklik die begeerte 
het dat dit anders sal wees, lei dit tot ‘n nuwe, positiewe lewenstoewyding 
aan God alleen. 
 

7. Derde gevolg (na buite): Vredemaker: 
‘n Mens wie se hart aan Jesus alleen behoort, se lewe staan in diens van 
die totale vrede (sjaloom) wat God oor die wêreld wil bring. 
 

8. Die toets vir ons afhanklikheid: Vervolging; 
As daar ‘n ware lewensoorgawe is, en totale toewyding aan God en sy 
koninkryk, sal ons ongemaklik leef in hierdie wêreldse koninkryk en 
vervolging op allerhande maniere en vorme beleef, maar dit sal steeds 
nie ons seën en ware geluk van ons kan wegneem nie! 
 

VIERDE en VYFDE saligspreke. 
Matt 5:6-7 (2020)  6 Gelukkig is dié wat honger en dors na 
geregtigheid, want hulle sal versadig word. 7 Gelukkig is die 
barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. 
(NLV)  6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, 
want Hy sal hulle hartsverlange bevredig. 
7 Gelukkig is dié wat met ontferming uitreik na mense in nood, want 
God sal Hom oor húlle ontferm. 
 

A. Met “honger en dors...” verwys Jesus na die diepste dryfveer van 
ons lewe. Dit wat my lewe moet vul en gelukkig maak. 
 

Twee begrippe wat sentraal aan die Evangelie is:  
“geregtigheid” en “barmhartigheid.” 
 

Matt 23:23 “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars! 
Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens 
die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: geregtigheid, 
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barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens 
doen en die ander nie nalaat nie.” (83)  
 

Amos 5 :24 “Maar laat die reg en die geregtigheid te voorskyn kom, laat 
dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom.” (83) 
 

DRIE betekenisse van die woord “geregtigheid” in vers 6.  
 

a. Om in die regte verhouding met God te kom. (deur Jesus Christus) 
 

b. Dat ek sal lewe volgens die reg/beginsels wat God wil hê dat ek 
moet lewe! Dat ek “reg sal lewe”. 
 

c. Dat ek ook smag daarna dat daar geregtigheid en regverdigheid sal 
geskied in die wêreld om my.  
 
Biskop Desmond Tutu het gesê: "If you are neutral in situations of 
injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has 
its foot on the tail of a mouse, and you say that you are neutral, the 
mouse will not appreciate your neutrality." 
 

Die wonderlike geluk wat my beloof word in die 4de saligspreek, is dat 
God dit aan my sal gee! 
 

B. Barmhartigheid beteken om iets van die nood en behoefte van ander 
te kan ervaar; deur sy oë te kyk en dat sy nood en behoefte jou werklik 
raak en iets daaraan doen. 
 

Matt 5:43-44  “Julle het gehoor dat gesê is: ‘Jy moet jou eie mense liefhê, 
maar jy hoef nie jou vyand lief te hê nie.’ 44Maar Ek sê vir julle, julle moet 
julle vyande liefhê en bid vir dié wat julle vervolg.” 
 

Matt 23:23 “Ellende wag vir julle, julle skynheilige skrifkenners en 
Fariseërs! Want julle gee noukeurig tiendes van die nietigste deeltjies van 
julle inkomste, maar julle ignoreer die eintlik belangrike dinge waarom 
dit in die wet gaan: om te doen wat reg is, om ontferming te betoon en 
om mense van julle woord te wees. Julle behoort die tiendes te gee, maar 
die belangriker dinge mag julle ook nie nalaat nie.” (NLV) 
 
 

Waar kry ek die barmhartigheid?  
 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
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2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5: 1-12 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
5. Vra: Wat het jou studie van verlede week oor sagmoedigheid in jou 
lewe verander?   
Kan jy ‘n voorbeeld noem waar jy anders as gewoonlik opgetree het 
teenoor iemand?  Of selfs net agterna besef het dat jy anders moes 
opgetree het?  Deel met mekaar.  
 
6. Twee begrippe wat sentraal aan die Evangelie is: “geregtigheid” en 
“barmhartigheid.”  Wat is jou verstaan van hierdie 2 begrippe?  
 
7. As kind van God (wedergebore Christen) moet ons ‘n “honger en 
dors” ontwikkel vir geregtigheid.  Wat word met hierdie uitdrukking 
bedoel?  Hoe gee jy uitdrukking in jou eie lewe hieraan? Tot hoe ‘n mate 
“honger en dors” Christene na geregtigheid?  Wat sien jy om jou?  
Bespreek in die groep.  
 
8. Wat is ten diepste nodig om werklik ‘n honger en dors na geregtigheid  
en barmhartigheid te ontwikkel?   
Mat 5:6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want 
Hy sal hulle hartsverlange bevredig. 
 
9. Jesus spreek Hom baie sterk uit in die Evangelies oor mense 
(“kerkmense”)  wat nie met geregtigheid en barmhartigheid optree nie. IS 
die aanklag nog vandag ook geregverdig?     
Wat moet ons doen om dit te verander?  
 
10.  Hoe verstaan jy die beloftes wat op hierdie saligsprekinge volg? Op 
wie is dit van toepassing?  
Mat 5:6b want Hy sal hulle hartsverlange bevredig. 
Mat 5:7bwant God sal Hom oor húlle ontferm. 
 
11. Bid vir mekaar en vir die gemeente en vir die wat die Here op jou hart 
lê wat ongeregtigheid verduur.  
Wees oop vir wat die Here van jou vra – barmhartige optrede. 
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6. ’n Jesus volgeling leef met ‘n skoon hart 
Skriflesing: Matteus 5:8; 6:19-24 

 
Matteus 6:19-242020 
19“Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak nie, daar waar mot en 
roes verniel, en waar diewe inbreek en steel. 20Maar maak vir julle skatte 
in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar 
diewe nie inbreek en steel nie. 21Want waar jou skat is, daar sal jou hart 
ook wees. 22“Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, 
sal jou hele liggaam verlig wees. 23Maar as jou oog boos is, sal jou hele 
liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die 
duisternis nie! 24“Niemand kan twee base dien nie. Want hy sal óf die een 
haat en die ander een liefhê, óf hy sal aan die een lojaal wees en die 
ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie. 
 
Sesde saligspreking. 
Matt 5:8 (2020) Gelukkig is dié wat suiwer  van hart is, want hulle sal 
God sien. 
(83’ vertaling) Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God 
sien. 
 
Met “reinheid of suiwerheid...” verwys Jesus nie na ‘n uiterlike 
gedragskode wat gevolg moet word nie. Reinheid, soos wat Jesus dit 
definieer, is ‘n saak van die hart. 
 
Daarom is daar twee belangrike aspekte om te verstaan van die 
saligspreking: 
 
A.  Die hart is die kern integrasie punt van ons lewe. Ons lewe word 
totaal daardeur beheer en kry gestalte daardeur.  
 
Spreuke: 4:23 “Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar word, want 
daaruit ontspring die lewe.” 
 
B.  Om rein van hart te wees beteken dat jou hart onverdeeld is.  
 
Matteus 5:8: Gelukkig is hulle wie se harte volkome op God gerig is. 
 
Soren Kierkegaard: “om net een ding in die lewe “te wil” of te 
“begeer”.  
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2. Wat veroorsaak dat ons harte verdeeld (onrein) raak? 
 
A. Die wêreld waarin ons leef. 
Daar is soveel goed in die wêreld wat ons ons nooi en roep om hulle te 
gebruik en te geniet! 
 
B. Onvergenoegdheid met die lewe. 
Ons raak so gou verveeld met die wonderlikste dinge wat vir ons 
gegee word 
 
Von Ruler: “Die hart word nie onrein deur wat hy in die lewe ervaar nie, 
die hart is van binne onrein”.  
 
 
3. Wat is die oplossing vir die jaag na wie weet wat!? 
 
A. Vereenvoudig jou lewenswyse. 
Wat nodig is, is dat ons bietjie ontslae raak van die “clutter” in ons 
lewens; sodat God weer Sy regmatige plek in ons lewens kan in neem. 
 
 
B. Vra God om vir jou ‘n rein hart en suiwer oë te gee. 
 
Psalm 51:12:Skep vir my ’n rein hart, o God, 
 
 

Die resultaat/belofte is dat ons vir God sal sien! Ons sal sien dat Hy 
leef en dat Hy doen wat Sy Woord vir ons sê! Ons sal sien dat Hy 
genoegsaam is. 

 
 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5:1-12 
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4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
 
5.  
5.1. Lees Matteus 23:25-29, Kol 2:20-23 en bespreek hoe manifesteer 
hierdie dinge in ons samelewing en in die kerk? 
 
Wat maak die dinge waarteen Paulus en Jesus waarsku so aanloklik vir 
mense?  
 
5.2. Kyk weer na die bogenoemde skrifgedeeltes en bespreek wat God 
se eintlike begeerte vir Sy kinders is? 
 
6.  
6.1. Hoe verstaan jy die stelling dat ‘n “rein of suiwer hart” ‘n onverdeelde 
hart is? Wat veroorsaak dat ons harte so maklik verdeeld raak? Hoe sien 
jy dit in jou eie lewe uitspeel? 
 
 
6.2. Lees Matteus 6:19-24. Hoe affekteer ons oë wat in ons harte 
aangaan? 
 
 
7. Dink u dat wêreldse dinge ‘n mens se hart ooit regtig ten volle kan 
bevredig? Wat leer ons hieroor uit die lewe van Judas? (Joh. 12:4-5; 13-
21-30; Matt 27:3-5)? 
Wat leer Prediker 2:24-25 hieroor? 
Kan u praktiese voorbeelde hiervan noem uit u eie lewenservaring? 
 
 
8. Dink ‘n oomblik hoe alledaagse lewens prakties sou verander as ons 
nou skielik mense sou word wat regtig rein van hart is. Praat oor die 
voordele en die nadele daarvan.  
 
Iemand het op ‘n keer opgemerk dat ‘n rein hart se groot voordeel is dat 
dit jou ongelooflik vry maak. Stem u saam? 
 
 
9. Bid saam en vra die Here spesifiek vir Sy werk in jou eie hart en in die 
harte van die gemeente. 



26 
 

7. ’n Jesus volgeling is ‘n vredemaker. 
Skriflesing: Matteus 5:9 

 

Skriflesing: Matt. 5:1-12 (NLV) 
1 Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het Hy teen die berg 
uitgeklim. Toe Hy gaan sit, kom sy dissipels na Hom toe. 
2 Hy het begin om hulle soos volg te onderrig: 
3

 “Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die 
koninkryk van die hemele is húlle deel. 
4 Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. 
5

 Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie 
wees. 
6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want Hy sal 
hulle hartsverlange bevredig. 
7 Gelukkig is dié wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God 
sal Hom oor húlle ontferm. 
8 Gelukkig is dié wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir 
God sien. 
9

 Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: ‘Julle is mý 
kinders.’ 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, want 
die koninkryk van die hemele is húlle deel. 
11

 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande 
leuens oor julle versprei word omdat julle my dissipels is. 12

 Wees bly, ja, 
jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het 
hulle die profete voor julle ook vervolg.” 
 

Sewende saligspreking. 
Matt 5:9 (2020) Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders 
van God genoem word. 
 
 

Hierdie saligspreking is die samevatting van alles wat God van ons 
vra. As ons vredemakers is dan sal God en mens weet dat ons 
werklik al die ander dinge is wat Jesus in die saligspreke noem. 
 

Vrede (sjalom) = “om volledig of heel te wees.”  
Sjalom as ‘n werkwoord = “om te herstel wat gebroke is.” 
 
Luk. 2:14 “Eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense 
in wie God 'n welbehae het!”  
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Vier dimensies aan die woord vrede (sjalom):  
A. Vrede met God. 
  
Rom. 5:1 Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het 
ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. 
 
Jesus was gewillig om die prys van vrede te betaal terwyl ons nog 
Sy vyande was! 
 
B. Vrede van God. (innerlike vrede) 
 
Fil. 4:6-7 Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle 
versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend.  En 
die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle 
harte en gedagtes waak. 
 
“Hierdie vrede stel my hart gerus dat alles reg is, al is alles ook 
verkeerd” 
 
C. Vrede met mekaar. 
 
Ef. 2:14 Hy is immers ons vrede – Hy wat albei één gemaak het, en die 
middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. 
 
Jesus het gekom om die mure af te breek wat mense tussen hulself 
en ander bou. 
 
D. Vrede en herstel van die hele wêreld. 
 
Die volle maat van God se vrede op aarde sal aanbreek wanneer 
Jesus weer kom! 
 

Die sewende saligspreking wil ons herinner dat die kerk die 
verantwoordelikheid het om God se vrede in die wêreld in te dra!  

 
‘n Vredemaker het twee verantwoordelikhede: 
 
A. Om mense te help om in die regte verhouding met God te kom. 
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2 Kor. 5:20. Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God 
self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle, om Christus 
ontwil: Laat julle met God versoen! 
 
Belangrik om te besef dat ons ‘n verantwoordelikheid het om die blye 
evangelie van vrede te bring aan dié wat ver is en dié wat naby is! 
 
B. Om mense te help om in die regte verhouding met mekaar te kom 
(en self in die regte verhouding met mense te leef). 
 
Matt. 5:44-45 Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê en bid vir 
hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele 
kan wees. Hy laat immers sy son opkom oor slegte én goeie mense en 
Hy laat dit reën oor wetsgehoorsames én wetsverbrekers. 
 
Matt. 18:15-16 “As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar 
julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. 16As 
hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond 
van twee of drie getuies elke saak bevestig mag word. 
 
 
Waarin lê die seën?/vreemde geluk? 
 
 

• In die wete dat die Heer wat vrede gestig het, die Een is wat dit tot 
afronding sal bring wanneer die tyd daarvoor reg is. 

 

• En in die verskering dat jy geleef het as ‘n kind van God. 

 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5: 1-12 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
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5. Wat leer ons uit die volgende gedeeltes oor die Bybelse begrip van 
vrede. (Ef. 2:13-18; Jes. 2:2-4; 11:6-9; Rom. 12:18; Fil. 4:4-9) 
 
 
6. Hoe sal jy die verskil beskryf tussen ‘n vredeliewende persoon en ‘n 
vredemaker?  
 
 
 
7. Wat beteken dit in die praktyk om ‘n vredemaker te wees: 
A. Tussen God en mens? 
B. Tussen mens en mens? 
 
 
 
8. Hoe bemoedig die wete dat die Heer wat vrede gestig het, die Een is 
wat dit tot afronding sal bring wanneer die tyd daarvoor reg is jou om 
te laat leef as ‘n vredemaker? 
 
 
 
9. In jou eie woorde; Hoekom dink jy reserveer Jesus die wonderlikste 
van wonderlike benamings vir die vredemakers? Wat vertel dit van God 
en hoe bemoedig dit jou om te leef as ‘n vredemaker? 
 
 
 
11. Bid dat God se vrede sal deurbreek in mense se verhoudings met 
mekaar, met God en in die wêreld en dat ons die moed sal hê om te leef 
as vredemakers ter wille van die evangelie. 
 

8. Jesus volgeling – die implikasies daarvan! 
Skriflesing: Matteus 5:10-12 

 
 

Skriflesing: Matt. 5:1-12 (NLV) 
1 Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het Hy teen die berg 
uitgeklim. Toe Hy gaan sit, kom sy dissipels na Hom toe. 
2 Hy het begin om hulle soos volg te onderrig: 
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3
 “Gelukkig is dié mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die 

koninkryk van die hemele is húlle deel. 
4 Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. 
5

 Gelukkig is dié wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie 
wees. 
6 Gelukkig is dié wat honger en dors na wat voor God reg is, want Hy sal 
hulle hartsverlange bevredig. 
7 Gelukkig is dié wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God 
sal Hom oor húlle ontferm. 
8 Gelukkig is dié wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir 
God sien. 
9

 Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: ‘Julle is mý 
kinders.’ 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, 
want die koninkryk van die hemele is húlle deel. 
11

 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en 
allerhande leuens oor julle versprei word omdat julle my dissipels is. 
12

 Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor 
beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg.” 
 
Wanneer ek ernstig met my verhouding met Jesus is en in Sy voetspore 
loop; dan pas ek doodeenvoudig net nie lekker in hierdie wêreld in nie. Ek 
pas nie in met hoe mense dinge doen nie!  
En die gevolg daarvan is vervolging! 
 
Matteus 5:10-12 (NLV) 
10 Gelukkig is dié wat vervolg word ter wille van wat voor God reg is, 
want die koninkryk van die hemele is húlle deel. 
11 “Gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en 
allerhande leuens oor julle versprei word omdat julle my dissipels is. 
12 Wees bly, ja, jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor 
beloon. Onthou, so het hulle die profete voor julle ook vervolg.”  
 
1 Petrus 4:12-16 (NLV) 
12 Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle 
kom nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. 13 Dit moet 
julle liewer bly maak, want só deel julle in die lyding van Christus. 
Later sal julle wonderlike vreugde ervaar wanneer sy heerlikheid 
bekendgemaak word en julle daarin deel. 
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14 Beskou julleself gelukkig wanneer julle beledig word omdat julle 
Christene is. Dit is ’n bewys dat die Gees wat heerlikheid bewerk, die 
Gees van God, in julle bly. 15 As een van julle swaarkry, moet dit nie 
wees omdat hy ’n moordenaar is of ’n dief of ’n misdadiger of ’n 
kwaadstoker nie. 16 As jy egter swaarkry omdat jy ’n Christen is, is dit 
geen skande nie. Inteendeel, prys God vir die voorreg om hierdie 
Naam te dra! 
 
 

Wat sê Jesus (en Petrus) oor vervolging in die lewe van ‘n Jesus-
volgeling: 

1. Die vervolging, spot en lyding moet NIE wees omdat ek iets verkeerd 
of sleg doen nie!  
 
2. Nêrens sê Jesus of Petrus dat ons die vervolging moet SOEK nie!  
Ek soek dit nie – ek kry dit ongevraagd en onverdiend. 
 
3. Ons moenie wegvlug van vervolging, spot of swaarkry nie.  
 
4. Daar is ‘n besondere seën / geluk daarin, wanneer ek wel vervolging 
ervaar, en wel om die volgende redes: 
a. Dit wys dat ek werklik verander het en anders lewe. 
b. Ek volg die voorbeeld van die profete. 
c. Ek volg werklik ook in die voetspore van Jesus. 
 
5. Jesus noem 3 aspekte:  Vervolg, beledig/spot, vals beskuldig/leuens! 
 
 

GESPREKSVRAE VIR KLEINGROEPE/HUISGROEPE 

 
1. Heet almal welkom en deel met mekaar hoe dit gaan. 
 
2. Open met GEBED. 
 
3. Lees saam Matteus 5: 1-12 
 
4. Vra: Wat het jou spesifiek getref met die lees van hierdie gedeelte of 
met Sondag se preek?  Gee geleentheid vir bespreking. 
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5. Vra: Wat het jou studie van verlede week oor vredemakers in jou lewe 
verander?   
Kan jy ‘n voorbeeld noem waar jy anders as gewoonlik opgetree het 
teenoor iemand?  Of selfs net agterna besef het dat jy anders moes 
opgetree het?  Deel met mekaar.  
 
 
6. Waarom sê Jesus dat wanneer ons regtig aan Hom gehoorsaam is en 
volgens sy beginsels leef, ons vervolging, spot en beswaddering moet 
verwag? 
 
 
7. Het jy al persoonlik een van hierdie drie (vervolging, spot en 
beswaddering) ervaar? Wat was jou reaksie? 
 
 
 
 
8. Waarom kan ons BLY wees wanneer ons een van hierdie drie 
(vervolging, spot en beswaddering) ervaar?  
 
 
9. Deel met mekaar:  Watter aspek van die Saligspreke het jou die 
meeste getref of vir jou die meeste beteken? 
 
 
 
10. Wat moet in jou lewe verander sodat jy meer soos ‘n 
Koninkryksburger kan leef? Waarvoor gaan jy spesifiek die Heilige Gees 
bid om jou te help en krag te gee? 
 
 
 
11. Sluit af deur vir mekaar te BID (2-2 of 3-3). 
 
 

 


