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Zegenen
Elk kind verdient het om gezegend te worden
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Zegenen
Welke associaties heeft u met “zegenen?” Wat roept het bij u 

op?
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Wat is zegenen?
• In het Oude Testament: Barachברך (gelukkig prijzen)
• In het Nieuwe Testament eulogeō (goeds zeggen van)
• God zegent de schepping en mensen
• Mensen zegenen God = God danken, loven grootmaken Psalm 

26:12 “waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen Heer”
• De zegen over de beker “Gezegend bent U, Heere onze God, 

Eeuwige Koning, Schepper van de vrucht van de wijnstok”
• Mensen zegenen elkaar
• Het goede zeggen, feliciteren
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Zegenen als bevestiging
• Latijns: Benedicere = goed spreken van 

iemand / goede dingen zeggen over iemand
• Indringenste manier van iemand bevestigen
“onze wereld is vol van bewondering enerzijds en 
afgunst en veroordeling anderzijds. Een zegen 
overstijgt het onderscheid tussen bewondering 
en afkeuring. Een zegen raakt aan de 
oorspronkelijke goedheid van de ander en brengt 
tot uitdrukking: deze persoon is een Geliefde”

Henri Nouwen, Een parel in Gods ogen (pag 52).
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Hoe kunnen we de zegen 
ervaren?

“Gebed als manier om te luisteren naar de zegen. 
Als we het aandurven om de eenzaamheid op te 
zoeken en ons open te stellen voor de stilte, dan 

zullen we die stem leren kennen. 
“Besef van aanwezigheid. Een houding van 

aandacht voor de zegeningen die elke dag tot ons 
komen. De zegeningen van de uitbottende bomen, 

van muziek, dankbaarheid, bemoediging, 
tederheid. Je hoeft ze niet te bedenken, ze zijn er 

gewoon, overal om ons heen. Als we ze zien, 
herinneren ze ons telkens aan die mooie, 

overtuigende, verborgen stem die ons roept bij 
onze naam en die goede dingen over ons zegt.”

“Wie kunnen anderen zegenen? Alleen zij die eerst 
zelf gehoord hebben dat zij gezegend zijn.”

#dvhjp

6



14-4-2017

2

#dvhjp#dvhjp

Nooit uit zicht
Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u 
doen schijnen en u genadig zijn. Moge de 
HEER U zijn gelaat toewenden en u vrede 

geven. 

Numeri 6:24-26
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Nooit uit zicht
Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen 
schijnen en u genadig zijn. 

Moge de HEER U zijn gelaat toewenden en u vrede 
geven. 

Numeri 6:24-26

Wat zegt deze tekst over zegenen?
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Kinderen in beeld
•Welke positieve woorden kunt u zich nog herinneren die tegen u als kind 

gezegd zijn (in de kerk/gemeente? )
•Op welke manier zijn de kinderen in uw gemeente in beeld/ worden zij 

echt gezien?
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Jezus zegent de kinderen
“De mensen probeerden kinderen bij hem te 

brengen om ze door hem te laten aanraken, maar 
de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, 

wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de 
kinderen bij mij komen, houd ze niet tegen, want 

het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals 
zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat 
voor het koninkrijk van God behoort toe aan wie is 

zoals zij. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de 
handen op hen legde, zegende Hij hen”

Marcus 10:13-16

Wat zegt deze tekst over zegenen?
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Zegenen in de praktijk

Henri Nouwen (pag 53)
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