
G e l u k k i g



Matteus 5:3-12
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van 

de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig 

wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 

worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie 

wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten. 12Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden 

beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.



Moet je’m een uur later eens zien



Ja hallo, ik heb er toch recht op



We zijn er bijna, maar nog niet …



‘k-heb hem op de groei gekocht



‘t Is genetisch, man



Geluk zit in de verbeelding



Samenvatting

Geluk is een beleving van 
innerlijke tevredenheid en het 

ervaren van materiele 
voorspoed.



Psalm 1: 1-2 

Gelukkig de mens die niet meegaat met 

wie kwaad doen, die de weg van 

zondaars niet betreedt, bij spotters niet 

aan tafel zit, maar vreugde vindt in de 

wet van de HEER en zich verdiept in zijn 

wet, dag en nacht.



Wel een aardige quote (vind ik)

‘Geluk is niet gelegen in het 

bevredigen van mijn verlangens, 

tenzij ik leer om dat te verlangen 

wat het beste voor me is’ 
(Aristoteles en Aquinas) 



Geluk volgens de Bijbel

‘dat wat we zijn en/of (zullen) 

ervaren als gevolg van 

omstandigheden, 

eigenschappen, keuzes en acties 

die op Gods ontferming en/of 

goedkeuring kunnen rekenen’. 



Geluk volgens de Bijbel

• Geluk heeft maar zijdelings te 

maken met materiele 

voorspoed

• Geluk staat los van je gelukkig 

voelen of gelukkige 

omstandigheden



Geluk volgens de Bijbel

• Geluk heeft alles te maken met 

het goede doen – de keuze om 

God te gehoorzamen ook al kan 

dat je in moeilijkheden brengen

• Geluk verbindt het leven hier 

met het toekomstige leven


