
7Geseënd is dié wat barmhartig is, want
aan hulle sal barmhartigheid bewys word.8
Geseënd is dié wat rein van hart is, want
hulle sal God sien.9 Geseënd is die
vredemakers, want hulle sal kinders van
God genoem word.10 Geseënd is dié wat
vervolg word omdat hulle doen wat reg is,
want aan hulle behoort die koninkryk van
die hemel.11 “Geseënd is julle wanneer die
mense julle ter wille van My beledig en
vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.
12 Wees bly en verheug, want julle loon is
groot in die hemel. Hulle het immers die
profete voor julle net so vervolg.”

Jy sien iemand wat verby jou stap, in die winkel of by die skool wat baie
hartseer lyk, jy kan sommer die hartseer op die maatjie se gesig sien.
Jy kry ‘n boodskap of sien op Facebook waar iemand iets lelik vir die ander
persoon sê.
Iemand vertel ‘n grappie wat ‘n persoon van ‘n ander ras of kultuur afkraak.
 Iemand praat lelik van iemand anders, en jy kom op vir die persoon – maar
word ook sleg behandel en afgekraak.

 
Dink bietjie oor die volgende paar gebeurtenisse, wat ons al

almal al beleef het in ons lewens:
 

Dink jy dit is regtig vir ons
as mense moontlik om te
leef soos Jesus toe Hy hier
op aarde was?
Waarom Sal jy so sê? 
(Ons is tot niks op ons eie in
Staat nie, maar God se
Gees, stel ons in staat om
so te leef.)_
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 Kan jy die vier belangrikste woorde in die tweede 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.

1.

2.

3.

WERKSAAMWERKSAAM

4.  Voltooi die beloftes hieronder deur die regte beloftes in te vul. Trek
dan 'n lyn tussen die woorde links en die beloftes regs.

''want hulle sal_____genoem word.''

''want aan hulle behoort die___ van die____."

''want hulle sal God_____."

'' want aan hulle sal____bewys 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.
 Wanneer julle by die huis saam eet, noem die 8

Kernwoorde van die saligsprekinge vir almal
om die tafel op.

Daag iemand uit om dit saam met jou op te
noem.

Kies een van die laaste 4 Saligsprekinge en dink
en gesels saam oor hoe julle dit gedurende die
week wat kom kan leef by die huis, werk of by

die skool.

1.

2.

3.

4.

HUISGELOOFHUISGELOOF


