
Zaligsprekingen (NB!! Kies hieronder een verwerking uit die past bij je groep).  

Knip de kaartjes los. Welke belofte hoort bij welke zaligsprekingen welk voorbeeld hoort erbij? Bedenk 
bij elk compleet drietal een nieuw voorbeeld en schrijf dat op het lege kaartje. 
Of: Verdeel de zaligsprekingen. Lees hem samen met de belofte voor, leg het bijbehorend voorbeeld 
uit en bedenk een eigen voorbeeld. 
 

zaligspreking  belofte  voorbeeld  
jouw 

voorbeeld 

       
Gelukkig wie 
nederig van hart 
zijn,  
 

 want voor hen is het 
koninkrijk van de 
hemel. 

 Ik vind dat je best zwart mag 
werken, moeten ze maar niet 
zoveel belasting vragen… 
(tot ik luisterde naar de bijbel, het 
gaat niet om wat ik zo nodig vind!) 

  

       
Gelukkig de 
treurenden,  

 

 want zij zullen 
getroost worden.  

 

 Ik neem het mezelf kwalijk dat er 
toch weer ruzie was. Ik weet dat hij 
er niet tegen kan als ik zo doe. Ik 
had beter moeten weten, het is mijn 
schuld/zonde. 

  

       
Gelukkig de 
zachtmoedigen,  

 

 want zij zullen het 
land bezitten.  

 

 Waarom mag hij niet meedoen in 
de werkgroep? Hij is wel niet 
makkelijk om mee samen te 
werken, maar hij hoort er toch ook 
bij? 

  

       
Gelukkig wie 
hongeren en 
dorsten naar 
gerechtigheid,  
 

 want zij zullen 
verzadigd worden. 

 Kinderarbeid vind ik toch zó erg! In 
giftige dampen zitten jochies van 5 
hele dagen te ploeteren.  Als God 
daar recht zou verschaffen! 

  

       
Gelukkig de 
barmhartigen,  
 

 want zij zullen 
barmhartigheid 
ondervinden. 

 Mijn buurvrouw is zo 
hulpbehoevend. Ik ben blij dat ik 
haar soms een klein beetje kan 
helpen met een boodschap of zo. 
 

  

       
Gelukkig wie zuiver 
van hart zijn,  
 

 want zij zullen God 
zien.  

 

 Gezellig TV kijken is er niet meer 
bij. Alleen de reclame al, vol geweld 
en sex en geregeld vloeken. Ik kan 
er geen plezier meer aan hebben. 

  

       
Gelukkig de 
vredestichters,  
 

 want zij zullen 
kinderen van God 
genoemd worden. 

 Was bijna de voetbalclub in ruzie uit 
elkaar gegaan. ‘Waar zijn we nou 
helemaal mee bezig”, zei ik. “We 
horen toch bij elkaar en willen toch 
gewoon een leuke club zijn?” 

  

       
Gelukkig wie 
vanwege de 
gerechtigheid 
vervolgd worden,  
 

 want voor hen is het 
koninkrijk van de 
hemel. 

 Hij heeft God lief. Het kostte hem 
zijn baan, zijn positie en hij leeft in 
angst. Elk moment kunnen ze hem 
komen halen. En toch… Hij blijft 
God lief hebben. 

  

       
Gelukkig zijn jullie 
wanneer ze je omwille 

van mij uitschelden, 
vervolgen en van 
allerlei kwaad 

betichten.  

 Verheug je en juich, 
want je zult rijkelijk 
worden beloond in de 
hemel; 

 ‘Heilig boontje’, zeggen ze. ‘Schijn 
heiltje’. Omdat ik niet op zondag speel. 

En omdat ik niet meeging op de 
kroegentocht. ‘Alsof jij beter bent dan 
wij’. En toch ben ik alleen maar christen. 

  

 


