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1. Waar was Jezus toen hij de Bergrede vertelde? 

a. in een schip 

b. op de berg 

c. aan het strand 

 

2. Hoeveel keer zegt Jezus: ‘gelukkig’? 

a. 8 

b. 9 

c. 10 

 

3. Staan de zogenaamde zaligsprekingen ook in het oude testament? 

a. ja, op precies dezelfde manier 

b. ja, maar dan op verschillende plekken in het oude testament 

c. nee 

 

4. Waar wordt jij het meest gelukkig van? 

a. van de Heer Jezus  

b. van school 

c. van vakantie 

 

5. Jezus heeft eens gezegd: Zoek eerst het … en alle andere dingen ontvang je bovendien? 

a. geluk 

b. koninkrijk van God 

c. Jezus 

 

6. Het gaat in de zaligsprekingen om … 

a. één groep mensen 

b. acht groepen mensen  

 

7. Hoeveel zaligsprekingen gaan er over het hart van de mens? 

a. 5 

b. 8 

c. 2 

 

8. Vul aan: Jezus noemt ons gelukkig als we iets … 

a. te vieren hebben 

b. hebben ontvangen 

c. missen 

 

9. In de eerste zaligspreking staat letterlijk … 

a. gelukkig wie nederig is 

b. gelukkig wie arm van geest is 

c. gelukkig wie arm aan geest is 

 

10.  Over welke vriend heeft Jezus getreurd? 

a. Petrus 

b. Lazarus 

c. Johannes 

 



 

11. Wat zijn zachtmoedige mensen? 

a. mensen met een zachte huid 

b. mensen die niet hard zijn 

c. mensen die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen 

 

12. Wat zei God tegen de slang in het paradijs? 

a. jij krijgt straf 

b. jij zult op je buik kruipen in het stof 

c. jij zult niet meer kunnen praten  

 

13. Wat krijgen degenen die treuren van Jezus? 

a. hulp 

b. een pakje zakdoekjes om hun tranen te drogen 

c. troost  

 

14. Heeft het Hebreeuws net als het Nederlands een verleden tijd en een tegenwoordige en een 

toekomende tijd? 

a. ja 

b. nee 

 

15. In welke Psalm staat: ‘de Heer is mijn herder’? 

a. 23 

b. 123 

c. 3 

 

16. Welke koning zegt dat je goed op je hart moet passen? 

a. David 

b. Joas 

c. Salomo 

 

17. Welke twee dingen doen de mensen die aangesproken worden in zaligspreking 5 en 7? 

a. ze doen barmhartigheid en geven geld 

b. ze doen barmhartigheid en stichten vrede 

c. ze stichten vrede en geven geld 

 

18. Wordt je volgens Jezus gelukkig als je gelijk krijgt of je recht krijgt? 

a. nee 

b. ja 

c. een beetje 

 

19. Je vindt het geluk als je … 

a. vrede sticht en barmhartigheid doet 

b. alles hebt wat je graag wilt hebben 

c. goed op school bent 

 

20. Wat krijgen degenen die barmhartig zijn van Jezus? 

a. een mooie lek in de hemel  

b. een fijne beloning 

c. barmhartigheid 

 



 

 


