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Wie mag die berg van die Here 
opgaan en wie mag in sy

heiligdom staan?
Die een wie se hande rein 
en wie se hart suiwer is, 
wat alle bedrog vermy

en geen vals eed aflê nie.
So iemand sal van die Here seën ontvang



Vader, Seun, Heil'ge Gees,

hoe sal ons u heerlikheid

kan verwoord, u lof besing

met ‘n aardse stem?
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L 450:1 (vervolg)

Eer die Vader, eer die Seun,

eer die Gees as God en Heer.

Eer ons God as Majesteit,

loof Hom tot in ewigheid.
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L 450:2

Woord uit Woord, Lig uit Lig,

kom as mens op aarde.

Bo begrip, bo ons verstand

is u grootheid, Heer.
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Matteus 5:1-12



Gees van die waarheid, 

U woon hier in my.

Maak my gehoorsaam, 

getrou aan u Woord.

Gees van die lewe, 

kom maak my weer nuut.

Rig my gedagtes en denke na bo.



Gee my die klop van die Vaderhart.

Leer my die klank van sy stem.

Bring my tot rus in die Vader se hand.

Hou my vir altyd by Hom.



Gees van die waarheid, 

gee krag vir u kind.

Maak my getuie in liefde en hoop.

Gees van vernuwing, 

vervul my vandag.

Stort al u gawes opnuut in my hart.



Gee my die klop van die Vaderhart.

Leer my die klank van sy stem.

Bring my tot rus in die Vader se hand.

Hou my vir altyd by Hom.



Matteus 5:1-12



1. Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg
opgegaan. Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe
gekom, 2. en Hy het hulle geleer en gesê:

3. "Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is,

want aan hulle behoort

die koninkryk van die hemel.

4. Geseënd is dié wat treur,

want hulle sal vertroos word.

5. Geseënd is die sagmoediges,

want hulle sal die nuwe aarde ontvang.



6. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is,

want hulle sal versadig word.

7. Geseënd 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."





Gelukkig is dié wat in hierdie wêreld aan God se 
nuwe wêreld sigbare gestalte gee



Hoe bring 
mens nuwe
moontlikhede
in hierdie
wêreld?
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Geseënd is…

…afhanklik/ arm van gees is, want aan hulle behoort koninkryk

…treur, want hulle sal vertroos word

…sagmoedig is, want hulle sal nuwe aarde ontvang

…honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word

…barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang

…rein/suiwer van hart is, want hulle sal God sien

…vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word

…vervolg oor reg, want aan hulle behoort die koninkryk

…julle wanneer mense julle…beledig, vervolg en vals beskuldig
Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel.



Geseënd is die 
wat rein van 
hart is

Innerlik vs uiterlik seremonieel

Die hart is die beheersentrum
van gedrag Spreuke 4:23

Waar jou skat is
daar sal jou

hart ook wees
Mat 6:19-24



… want hulle sal
God sien

Niemand sal God sien en bly lewe

Hulle sal eendag God van 
aangesig tot aangesig sien



3

4

5

6

7

8

9

10

11-12 

Geseënd is…

…afhanklik/ arm van gees is, want aan hulle behoort koninkryk
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…julle wanneer mense julle…beledig, vervolg en vals beskuldig
Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel.



Geseënd is die 
vredemakers

Vrede op drie terreine

Nie soos vredebewaarders in die
Romeinse ryk nie

• Interne situasie
in gemeente;

• Posisie van gem.
in samelewing;

• Situasie in Romeinse
ryk.



Geseënd is die 
vredemakers

As ons vredemakers is, is ons sy kinders

Jesus het God se hart kom wys

… want hulle sal
kinders van God 
genoem word
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Geseënd is…

…afhanklik/ arm van gees is, want aan hulle behoort koninkryk

…treur, want hulle sal vertroos word

…sagmoedig is, want hulle sal nuwe aarde ontvang

…honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word

…barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang

…rein/suiwer van hart is, want hulle sal God sien

…vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word

…vervolg oor reg, want aan hulle behoort die koninkryk

…julle wanneer mense julle…beledig, vervolg en vals beskuldig
Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel.



Geseënd is die 
wat vervolg
word 

omdat hulle
doen wat reg is

Vervolg = agtervolg

Nie soek na martelaarskap nie,
maar gevolg van getuienis

‘n Strategie van intimidasie



… want hulle sal
die koninkryk
erf

Hierdie teks wil troos

Konformeer jy met die wêreld?
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…rein/suiwer van hart is, want hulle sal God sien

…vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word
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Oproep op die kerk

Die kerk is die mense deur wie die 
algemene kenmerke in die huidige wêreld

gerealiseer moet word.



Oproep op die kerk

Besef ons dat hierdie God se strategie is?

Besef ons dat God besig is met 
hierdie transformasie in ons lewens?





Nuwe
moontlikhede
in hierdie
wêreld









Heer, U vra van al u kinders

harte toegewy en rein,

harte wat standvastig aanhou

deur die vreugde en die pyn.



Skenk aan ons ’n hart vol deernis,

’n opregte hart, o Heer.

Dan kan ons met dank en eerbied

tot U sing, u Naam kom eer.



Heer, ons vra nie geld of rykdom

en ons soek nie roem of goud,

maar ons vra opregte harte

vir ons almal – jonk en oud.



Skenk aan ons ’n hart vol deernis,

’n opregte hart, o Heer.

Dan kan ons met dank en eerbied

tot U sing, u Naam kom eer.



Nuwe
moontlikhede
in hierdie
wêreld



Gaan dan heen...Gaan dan heen...

Gaan dan heen, gaan in vrede;

My kind gaan doen wat ek jou vra.

Versprei my lig, 

gaan leef my liefde.

My kind onthou, Ek is altyd daar!
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Kyk Ek gaan voor jou uit;

Ek maak die pad gelyk;

Ek is langs jou 

– om jou veilig vas te hou;

Ek is agter jou 

Ek keer die bose weg van jou;

Ek is onder jou as jy sou val 

dan dra ek jou.
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Kyk Ek is rondom jou, 

want ek beskerm jou;

Ek is bokant jou, 

want Ek wil jou graag seën;

Ek is binne jou

Ek lei jou deur My Heilige Gees.

Die Seun van God Drie-ening

sal vir ewig met jou wees!
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Nuwe
moontlikhede
in hierdie
wêreld


