
3“Geseënd is dié wat weet hoe
afhanklik hulle van God is, want
aan hulle behoort die koninkryk
van die hemel.4Geseënd is dié wat
treur, want hulle sal vertroos
word.5 Geseënd is die
sagmoediges, want hulle sal die
nuwe aarde ontvang. 6Geseënd is
dié wat honger en dors na wat reg
is, want hulle sal versadig word.

Waaraan laat die eerste 4 saligsprekings jou dink?
Dink vir 'n oomblik aan 'n kindjie wat sy of haar hande na sy pa uitsteek  en
vra: ''Help my asseblief pappa'' Wat beteken die eerste saligspreking?
Of verbeel jou 'n jong dogter wat haar arm inhaak by 'n bejaarde oom wat
sukkel om te loop en sag vir hom sê: " Hou moed, Oom. Kom ek stap 'n entjie
saam.
Wat beteken die tweede saligspreking?
Sien in jou gedagtes 'n  ma wat vir haar seun wat huil vra: ''Vertel vir my
hoekom jou hart so seer is. '' En terwyl hy vertel begin die trane oor sy ma se
wange loop.
Wat beteken die derde saligspreking?
Ek sien in my gedagtes 'n oupa wat na sy drie kleinkinders toe gaan wat strui
en hulle help om vrede te maak, en ook vir hulle wys om beurte te maak met
die speelgoed.
Wat beteken die vierde saligspreking?

 

Wat het die afgelope week
met jou gebeur of is daar

iets wat jy gesien of gehoor
het, wat jou hartseer

gemaak het?
Jy kan daaroor gesels of

Wat is die dinge wat jou
bly of gelukkig gemaak het

die week?

dit neerskryf.
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 Kan jy die vier belangrikste woorde in die eerste vier saligsprekinge
opnoem?
Doen hierdie aktiwiteit hieronder saam met jou ouers of een van jou
maats.
 Verbind die saligsprekinge in die volgorde soos ons dit vroeër uit die
Bybel gelees het.
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4.  Verbind die regte woorde met die regte belofte.

''want hulle sal versadig word''

''want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel

''want hulle sal die nuwe aarde ontvang''

'' want hulle sal vertroos word''



 Doen moeite om saam aan tafel te sit en te eet die
week, as dit nie alreeds 'n ritme of gewoonte by die

huis is nie.
Noem die kernwoorde van die eerste 4 saligspreking

na julle klaar geëet het op.
Vertel vir jou boetie, sussie, mamma of pappa wat

elkeen beteken.
Skryf die saligsprekinge neer op 'n stukkie karton en
plak dit iewers in die huis op, waar jy dit gereeld kan

sien.
Gaan sit rustig Vrydagaand en vra vir elkeen in jou
gesin of hulle iewers deur die loop van die week iets
van die vier saligsprekinge gesien of beleef het in die

week wat pas verby is.
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