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Herhaling
De tekst van vandaag is dit jaar al eerder 
aan de orde geweest: Op zondag 2 
februari 2020 hebben we dezelfde tekst 
gelezen. Toen was het Epifanie, de 
periode na Kerst. Nu is het 1 november. 
En dat maakt een wereld van verschil.

Niet zielig
Op 2 februari stonden we uitgebreid stil 
bij de betekenis van het woord ‘zalig’. 
Dat was iets anders dan zielig en ook iets 
anders dan gezellig. Het had te maken 
met geluk, maar was toch nog net wat 
meer. De leerlingen van Jezus zagen 
mensen lopen die verlegen waren of 
verdrietig. En ze wisten: die is niet zielig, 
die is zalig.

Voorbijgangers
Zoals we de tekst op 2 februari lazen, kon 
Jezus het over iedereen hebben: over je 
buurman of over een voorbijganger op 
straat, iedereen waarvan je misschien 
denkt dat hij zielig is. Maar nu, op 1 
november, is het Allerheiligen. Een 
moment om stil te staan bij mensen 
die niet meer bij ons zijn. De tekst uit 
Matteüs krijgt daardoor een specifiek 
adres: de liturgie verbindt deze 
Bijbeltekst vandaag met de heiligen die 
ons zijn voorgegaan.

Allerheiligen
De kerk had al vroeg de behoefte om stil 
te staan bij gelovigen van vroeger die 
een voorbeeld konden zijn. In 837 stelde 
paus Gregorius vast dat 1 november de 
datum zou zijn om dat te doen. Later 
in de Middeleeuwen kwam er nog een 
tweede gedenkdag bij: Allerzielen, op 2 
november. Allerheiligen staat in het teken 
van beroemde heiligen, met Allerzielen 
worden álle overleden gelovigen herdacht.
Tegenwoordig wordt Allerheiligen in 
Nederlandse katholieke kerken gevierd 
op de eerste zondag na 1 november. Dit 
jaar valt 1 november op zondag en wordt 
Allerheiligen dus gevierd op de datum zelf.

Martelaren
Veel heiligen uit de kerkgeschiedenis 
zijn op een nare manier aan hun eind 
gekomen: ze stierven als martelaren. De 
tekst uit Matteüs 5 past daar goed bij: 
mensen die het moeilijk hebben, worden 
zalig verklaard. 

Zalig
Het woord zalig komt op verschillende 
manieren terug in onze taal, zoals in 

‘zalig kerstfeest’. Ook een toetje kan zalig 
zijn, al mocht ik dat vroeger van mijn 
grootvader niet zo zeggen: dat was een te 
seculier gebruik van een te heilig woord. 
(Intussen is grootvader ‘zaliger’, zodat ik 
daar iets vrijmoediger in kan zijn.)
De betekenis van het woord is niet zo 
gemakkelijk uit te leggen. Volgens het 
woordenboek van Van Dale betekent 
zalig: ‘het eeuwig heil deelachtig’. Wie 
zalig wordt, is voor het leven gered. 
In het Engels beginnen de 
zaligsprekingen steeds met het woord 

‘blessed’, dat wij zouden vertalen met 
‘gezegend’. Ook dat woord heeft een 
betekenis die net iets verder reikt dan we 
kunnen begrijpen.

Bij God horen
Het woord zalig duidt op een verbinding 
met de Eeuwige. In het verhaal voor de 
jongste kinderen hebben we daarom 
gekozen voor de woorden ‘Je hoort bij 
God’. In het verhaal voor de oudste 
kinderen vertelt Jezus over het grootste 
geluk.

Voorbereiden
Bij God in de hemel

Matteüs 5:1-12 1 november 2020
 

1 n
ov

em
be

r 2
02

0

WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus spreekt de mensen toe vanaf een 
berg (de ‘bergrede’). Hij vertelt over 
mensen die zalig zijn.
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Vieren
Bij God in de hemel

Matteüs 5:1-12 1 november 2020
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Kindermoment in de dienst
Vertel de kinderen, voordat zij naar hun 
eigen ruimte gaan, het volgende verhaaltje.

Ooievaar is weggewaaid
Elke dag maakten de oude Haan en de 
oude Ooievaar een praatje.
Dan zat de oude Haan op het hek, terwijl 
de oude Ooievaar in het veld zocht naar 
iets lekkers. ‘Wel, wel’, zeiden ze dan. 

‘Nou, nou.’ Ze spraken over het weer, 
over de kippen van verderop en over de 
problemen in de wereld. 

‘We wonen hier toch maar mooi’, zei Haan 
dan na een tijdje. ‘Het is nergens zo fijn 
als hier.’ Dan verbeterde Ooievaar Haan 
vriendelijk door te zeggen: ‘Het is bijna 
nergens zo fijn als hier.’ Daarna namen 
ze afscheid, met een ‘Tot morgen maar 
weer!’ van Haan en een ‘Ajuus, makker!’ 
van Ooievaar. 
De volgende dag ging hun gesprek dan 
weer verder - de oude Haan op het hek, de 
oude Ooievaar in het veld. Maar op een 
dag werd alles anders. Het waaide die dag 
erg hard. Huiverend zat de oude Haan 
te wachten op het hek… maar er kwam 
niemand. Hij wachtte en wachtte, maar de 
oude Ooievaar liet zich niet zien. De oude 
Haan deed navraag bij de kippen verderop, 
maar zij hadden zijn vriend niet gezien. 
Hij ging naar het hoge nest en tuurde met 
zijn hoofd in zijn nek omhoog… maar de 

Ooievaar was er niet. Langzaam begon de 
oude Haan zich zorgen te maken. Was zijn 
oude vriend misschien weggewaaid? Maar 
waar was hij dan nu? 
Nadat hij erg lang gezocht en gewacht 
had, wist Haan het zeker. Zijn vriend was 
weg. Hij dacht terug aan wat Ooievaar 
gezegd had: dat het bijna nergens zo fijn 
was als hier. Hij hoopte maar dat Ooievaar 
de goede kant op zou waaien. Dan zou hij 
misschien dat ene plekje vinden waar het 
nóg fijner was. ‘Ajuus, makker!’ fluisterde 
de oude Haan zachtjes.

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. Op het werkblad 

voor de jonge kinderen werken we verder 
met het thema: ‘Je hoort bij God, met jou 
wil Hij een feestje vieren’. Met het andere 
werkblad werken de kinderen rond het 
ritueel van het opsteken van een kaarsje, 
als gedachtenis aan iemand die je mist 
op deze dag waarop Allerheiligen wordt 
gevierd.

Allerheiligen 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 60:1-11.17-22

Antwoordpsalm 138 (34:1-10.22)

Epistellezing Openbaring 7:2-4.9-17

Lezing uit het Evangelie Matteüs 5:1-12

Lied
‘Wanneer je zwaait’.

Je zingt van hoe het vroeger was:
wat fijn was, mooi en goed.
Daar denk je aan, je houdt het vast
ook bij je laatste groet.

Wanneer je dag zingt en vaarwel,
dan ben je niet alleen.
Want God, Hij hoort en ziet het wel
en Hij zingt met je mee.
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Vertelling 4–7 jaar

Wie hoort bij God?
‘Weet jij wie bij God hoort?’ vroeg Jezus op een dag aan zijn vrienden.
‘Jij natuurlijk’, antwoordden ze. ‘Jij hoort bij God.’
‘En verder?’ vroeg Jezus.
En toen hij zag dat zijn vrienden het moeilijk vonden, vertelde hij:

‘Je hoort bij God als je verlegen bent.
Misschien durf je nergens om te vragen, maar van God krijg je alles. 
Je hoort ook bij God als je verdrietig bent.
Want hij zal je troosten. 
Je hoort bij God als je zacht bent.
God maakt zachte mensen koning en koningin in zijn land. 
Als je buikpijn krijgt van oneerlijkheid, dan geeft God je iets anders: vlinders in je buik, 
omdat mensen goed zijn voor elkaar. 
Ben je aardig, dan zul je merken dat anderen aardig zijn voor jou. 
En als je eerlijk bent, dan moet je snel even in de spiegel kijken.
Want echt: Dan zie je God zelf. 
Ben jij iemand die vrede maakt?
Dan lijk je precies op je Vader God. 
En worden mensen boos op jou terwijl je goed doet?
Vergeet dan niet, dat je bij God hoort.
Voor jou is er plaats in het koninkrijk van de hemel.’ 

Jezus keek de kring rond. ‘God is blij dat jullie er zijn’, zei hij. ‘En ik ook!’
‘Ja’, zei een van de vrienden. ‘Dat is fijn. Maar er zijn ook mensen die niet willen dat wij 
met jou meegaan.’
Jezus knikte. ‘Ik weet het’, zei hij. ‘Maar je moet een ding nooit vergeten: met jou wil 
God een feestje vieren. Want jij hoort bij hem!’

Werkvormen
4-7 jaar

l  Gesprek: Over elke uitspraak van 

Jezus valt een heel gesprek te voe-

ren. Kies er een of twee uit en praat 

met de kinderen over deze uitspraken door. 

Vraag of zij een voorbeeld kunnen noemen van 

de mensen die Jezus opnoemt. Vraag ook wat 

ze ervan vinden dat Jezus zegt dat zo iemand 

bij God hoort. 

Worden in uw kerk vandaag de overledenen 

herdacht? Laat de kinderen vertellen of er 

iemand is aan wie zij vandaag denken.

p
Spel: Laat de kinderen op de grond in 

een kring zitten en elkaars handen vast-

houden. Vraag hen om te gaan staan 

zonder de handen los te laten. Daarna weer 

gaan zitten zonder de handen los te laten. 

Lukt dat? 

Vertel daarna: Mensen horen bij elkaar. 

Ouders en kinderen, mensen die van elkaar 

houden…, ze houden elkaar vast. Maar soms 

sterven mensen. Dan kunnen ze elkaars hand 

niet langer vasthouden. Maar als mensen 

elkaar los moeten laten, pakt God hun hand 

juist vast. Daar danken we God vandaag voor.

s
Creatief: In het verhaal zegt Jezus: 

‘Met jou wil God een feestje vieren.’ 

Hoe zou dat eruitzien, een feestje 

met God? Laat de kinderen er een tekening 

van maken.

Vertellen
Bij God in de hemel

Matteüs 5:1-12 1 november 2020
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8-10 jaar

l
Gesprek: Praat met de kinderen over 

de volgende vragen: Jezus vertelt 

over het koninkrijk van de hemel. 

Waar denk jij aan als je die woorden hoort?  

(Indien van toepassing:) Vandaag denken we 

aan mensen die in het afgelopen jaar zijn over-

leden. Heeft dat te maken met het koninkrijk 

van de hemel? Waarom denk je dat?

k
Ritueel: Neem een kaars en waxinelicht-

jes mee naar de eigen ruimte. Vraag aan 

de kinderen of er iemand is voor wie 

zij een kaarsje zouden willen aansteken. Ze 

mogen een waxinelichtje aansteken bij de 

grote kaars.

s
Creatief: Hoe ziet het koninkrijk van 

de hemel eruit? Laat de kinderen hun 

eigen beeld hiervan weergeven in 

een tekening of schilderij.

 11-12 jaar

l
Gesprek: Jezus vertelt over het groot-

ste geluk. Maar hij noemt groepen 

mensen die je misschien niet snel 

gelukkig zou noemen: verdrietige mensen, 

mensen die verlangen naar gerechtigheid, 

mensen die uitgelachen en aangevallen wor-

den… Wat zou Jezus bedoelen als hij zegt dat 

voor deze mensen het grootste geluk is weg-

gelegd?

s
Creatief: Ontwerp samen een monu-

ment voor mensen die zijn overle-

den. Laat de kinderen zelf bedenken 

welke vorm en symboliek passend zijn voor het 

monument. 

Vertelling 8–12 jaar

Het grootste geluk
Een grote groep mensen is Jezus gevolgd. Ze komen uit Galilea en uit Dekapolis, uit 
Jeruzalem en Judea, uit het gebied aan de overkant van de Jordaan… Van alle kanten 
komen ze, en het zijn er steeds meer. Als Jezus al die mensen ziet, gaat hij de berg op. 
Zijn leerlingen gaan om hem heen zitten en Jezus vertelt. Hij vertelt aan zijn leerlingen, 
aan al die andere mensen, en ook aan jou en mij vandaag. Jezus zegt:

‘Ik heb goed nieuws voor mensen die verlegen zijn, die zichzelf niet zo geweldig 
vinden.
Want voor die mensen is het grootste geluk weggelegd.
Voor hen is plaats in het koninkrijk van de hemel. 
Het grootste geluk is er ook voor mensen die verdrietig zijn.
Want zij zullen getroost worden. 
Het grootste geluk is voor vriendelijke mensen.
Zij krijgen alles van God. 
Het grootste geluk is er ook voor mensen die verlangen naar gerechtigheid.
Naar een wereld waarin het er eerlijk aan toegaat.
Die mensen krijgen alles waar ze naar verlangen, en zelfs nog wat meer. 
Het grootste geluk is er voor mensen die zorgen voor iemand anders.
Want er zal ook voor hen gezorgd worden. 
Het grootste geluk is voor mensen die eerlijk en oprecht zijn.
Zij zullen God zien. 
Het grootste geluk is voor de vredestichters.
Zij worden ‘kinderen van God’ genoemd. 
En het grootste geluk is ook voor mensen die worden uitgelachen of aangevallen 
omdat ze bij mij horen.
Voor hen is het koninkrijk van de hemel.
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Bij God in de hemel 
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Bij God in de hemel 




