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1.  INLEIDING BIJ HET 

VEERTIGDAGENPROJECT

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het 
evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt 
over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat 
wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien. 

Tijdens dit project komen de volgende verhalen uit het 
evangelie volgens Matteüs aan bod:
-   Jezus vertelt over het echte geluk (Matteüs 5:1-12)
-   Laat zien wie je echt bent (Matteüs 5:13-16)
-   Je moet goed zijn voor iedereen (Matteüs 5:43-48)
-   Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
-   Het huis op het zand (Matteüs 7:24-8:1)
-   Palmzondag: ‘Wie is die man?’ (Matteüs 21:1-11)
-   Pasen: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
-   Na Pasen: De uitzending van de leerlingen  

(Matteüs 28:16-20)

Het project heet dit jaar: Tussen hemel en aarde. 
We beginnen met vijf teksten uit de Bergrede. Jezus 
vertelt in de Bergrede over Gods nieuwe wereld en 
hoe een leven met God eruitziet. Hij schetst deze 
nieuwe wereld aan de hand van mooie zegenspreuken, 
scherpe voorbeelden en uitdagende opdrachten. In 
het vervolg van het evangelie zien we hoe Jezus door 
Israël trekt en deze nieuwe wereld zichtbaar maakt in 

zijn woorden en daden. De Bergrede 
krijgt hier concreet vorm.
Op Palmzondag, paaszondag en 
de zondag na Pasen horen we het 
paasverhaal zoals Matteüs dat vertelt. We denken 
erover na wat dit te maken heeft met Gods nieuwe 
wereld. 
Zoals deze serie zondagen begon op een berg, zo 
eindigt hij ook: we lezen hoe Jezus vanaf een berg in 
Galilea zijn leerlingen eropuit stuurt om iedereen over 
hem te vertellen, en om Gods nieuwe wereld te laten 
zien. ‘En,’ zegt hij, ‘vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, 
totdat de nieuwe wereld komt’ (Matteüs 28:20).

Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is 
er een 3D-berg waaraan verschillende voorwerpen 
opgehangen kunnen worden. Op deze berg volgen 
de kinderen Jezus en zijn leerlingen die de berg 
beklimmen, onderweg naar Pasen. Elke zondag komt 
er een voorwerp bij dat bij het thema van die zondag 
hoort. Er is ook een projectlied beschikbaar. Voor de 
kinderen van 4-8 jaar en voor de kinderen van 8-12 jaar 
is er elke zondag een verwerking die aansluit bij het 
project. Doe je niet mee aan het hele project? Meestal 
kun je deze verwerking dan ook prima los gebruiken. 
Daarnaast is er bij elke zondag materiaal dat je sowieso 
kunt gebruiken, met of zonder het project.

2. INLEIDING BIJ DEZE ZONDAG

Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: 
door middel van negen zegenspreuken 
(zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het 
echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons 
op de eerste zegenspreuk: Jezus zegt dat het 
echte geluk is voor mensen die weten dat ze 
God nodig hebben: voor hen is Gods nieuwe 
wereld. 
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 
ons op de vierde zegenspreuk: Jezus zegt 
dat het echte geluk is voor mensen die doen 
wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste 
vinden.
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3.  CONTEXT VAN DE BIJBELTEKST

Het evangelie van Matteüs is één van de vier evangeliën 
in het Nieuwe Testament. De schrijver richt zich vooral op 
christenen met een Joodse achtergrond. Hij gebruikt veel 
woorden en beelden uit de heilige boeken van Israël, en 
aan alles merk je dat hij zelf ook een Joodse achtergrond 
heeft. Het is daarom ook niet vreemd dat het evangelie van 
Matteüs veel aandacht besteedt aan een typisch Joods 
thema: de verwachting van het koninkrijk van God. Oftewel: 
de komst van Gods nieuwe wereld. 
Onder de Joodse tijdgenoten van Matteüs leefde er een 
sterke verwachting dat God op een gegeven moment zou 
ingrijpen. En daar keken de mensen naar uit. 

De schrijvers van het Nieuwe Testament beschrijven 
met woorden en beelden uit hun tijd hoe het volk Israël 
overheerst wordt door wrede heersers. De Romeinen maken 
op het hoogste niveau de dienst uit, en op een lager niveau 
wordt Israël geleid door wrede heersers als Herodes. Maar 
onder sommige Joden leeft de verwachting dat binnenkort 
Gods nieuwe wereld zal doorbreken. Dan zal God een 
einde maken aan de heerschappij van deze heersers. Al 
het bestaande zal door God geoordeeld worden, en al het 
slechte zal worden uitgebannen en bestraft. Dan zal Gods 
heerschappij overal op aarde gelden. 
De mensen die God trouw zijn, hebben het nu moeilijk. In 
deze wereld worden ze verdrukt. Maar als Gods heerschappij 
is aangebroken, zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan geeft 
God de aarde aan hen. Voor hen is Gods nieuwe wereld.

4.  UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Hiermee komen we aan bij de Bergrede. In de 
Bergrede staat het thema van Gods nieuwe 
wereld centraal (zie zondag 2 van dit project 
voor een inleiding op de Bergrede: Bijbel Basics 
zondag 127). Dat zien we al direct aan het begin: 
de Bergrede begint met negen uitspraken van 
Jezus over Gods nieuwe wereld. Hierin zet 
Jezus de boel meteen op scherp. Gods nieuwe 
wereld zet de huidige wereld namelijk op z’n 
kop: in Gods nieuwe wereld gelden andere 
dingen als ‘echt geluk’ dan in de huidige wereld. 

Deze uitspraken zijn beloftes en zegenspreuken 
tegelijk: ze laten iets zien over de toekomst van 
degenen over wie ze gaan. En door te vertellen 
voor wie het echte geluk en Gods nieuwe 
wereld zijn, vertelt Jezus ook iets over die 
nieuwe wereld zelf.

De negen uitspraken hebben een vaste opbouw. 
Ze beginnen steeds met de woorden ‘Het 
echte geluk is voor…’, gevolgd door een groep 
mensen voor wie dit echte geluk is. Vervolgens 
wordt er een reden gegeven waarom het echte 
geluk juist voor die mensen is (‘want’). Hierbij 
vallen vooral vers 3 en vers 10 op. Hier staat de 
volgende reden: ‘want voor hen is Gods nieuwe 

wereld’. Zoals we hierboven al lazen, is 
Gods nieuwe wereld de kern van Jezus’ 
boodschap. De verzen 3 en 10 omsluiten 
de zegenspreuken en geven aan dat 
Gods nieuwe wereld voor deze mensen is. 
Daarom zijn ze gelukkig te prijzen. 

We staan hieronder kort stil bij twee van deze 
zegenspreuken, namelijk de teksten die op deze 
zondag centraal staan:
-  In de eerste uitspraak (vers 3) zegt Jezus 

dat het echte geluk is voor ‘mensen die 
weten dat ze God nodig hebben’ (in de NBV: 
‘mensen die arm van geest zijn’). Het gaat 
hier om mensen die niet op eigen kracht en 
wijsheid vertrouwen, maar op God. Ze weten 
zich afhankelijk van God. Voor zulke mensen 
is Gods nieuwe wereld. 

-  In de vierde uitspraak (vers 6) zegt Jezus 
dat het echte geluk is voor mensen die 
‘doen wat God wil’ (in de NBV: ’hongeren en 
dorsten naar gerechtigheid’). Het gaat hier 
om mensen die streven naar het goede alsof 
ze hongerig zijn en op zoek zijn naar eten. 
Die zoeken naar wat God wil in een bepaalde 
situatie, en hoe dat vorm kan krijgen in hun 
leven en in de levens van mensen om hen 
heen. Mensen die dat het belangrijkste 
vinden, zal God belonen. 
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5. UIT DE BIJBEL

4-8 jaar 
Voor de jongste kinderen is er een kaartje 
met de tekst van Matteüs 5:3.

8-12 jaar 
Voor de oudste kinderen is er een kaartje met 
de tekst van Matteüs 5:6.

6. WAT HEB JE NODIG?

4-12 jaar 
In de kerkdienst
-  de bouwplaat van de berg
-  het kaartje met de illustratie van zondag 1: 

iemand die er gelukkig uitziet

4-8 jaar 
Om te doen: Gods nieuwe wereld
Per kind:
-  het werkblad
- kleurpotloden of viltstiften

Om te doen: Het echte geluk
Per kind:
- de beide werkbladen

En verder:
- scharen of prikpennen en priklappen
- kleurpotloden of viltstiften
- lijm

Om te doen: Dicht bij het geluk
- een bal

8-12 jaar 
Bijbeltekst
-  een bijbel  

Om te doen: Het geluk compleet
Per groepje:
-  een A4-papier met daarop: Het echte geluk 

is voor …
-  twee werkbladen

Om te doen: Geluk in beeld
Per kind: 
-  twee vellen papier
-  een pen of een potlood

En verder:
-  oude tijdschriften, reclamefolders, kranten
-  scharen
-  lijm

Om te doen: Zoek het geluk
-  vier groene vouwblaadjes (minimaal 12x12)
-  het instructiefilmpje op de webpagina van 

deze Bijbel Basics zondag

Het echte geluk is voor mensen die weten 
dat ze God nodig hebben. Want voor hen is 

Gods nieuwe wereld.

MATTEUS 5:3
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Het echte geluk is voor mensen die doen wat  
God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. 

Want God zal hun moeite belonen.

MATTEUS 5:6
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