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1. Inleiding

Het begin van Jezus' onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de
Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen
door velen geïnspireerd heeft. Natuurlijk is men er ook vaak mee aan de haal
gegaan, door er een ethisch hoogstaand verhaal van te maken, dat je ook lòs van
het evangelie kunt lezen. Terwijl de kern van de Bergrede nu juist is, dat Jezus de
mensen leert om bij alle geboden voor het aangezicht van de Vader te staan. De regels
die Hij geeft zijn de regels van het Koninkrijk der hemelen en dàt Koninkrijk
wordt gepredikt.
In deze bundel bestuderen we de zaligsprekingen, die aan het begin van de
Bergrede staan. Ze vormen een parel binnen het evangelie, kort en puntig
geformuleerd en vol van de glans van Gods liefde.
Het meest heeft mij getroffen, dat de zaligsprekingen geen losse verzameling
spreuken blijken te vormen, maar ze zijn Christus' uitnodiging tot Gods Konink-
rijk, waarin een duidelijke orde te zien is. Het heeft wel iets van een heilsorde: de
weg naar Gods heil, het spoor van de Geest. Je ziet erin getekend hoe de kinderen
van het Koninkrijk zijn. Niet als een barrière die je moet nemen om het Rijk
binnen te komen, maar juist als de deur die Christus uitnodigend open houdt.
Voor het leven van iedere christen bieden ze dan ook een geweldige hulp.
Ik hoop, dat deze verklaring de zaligsprekingen van Christus dichter bij ons mag
brengen.

W. Smouter, Rijswijk januari 1992.
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2. Armen van geest

„Zalig de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen”

(Mattheüs 5:3)

"Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nederge-
zet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en leerde hen", zo
opent Mattheüs 5 een beetje plechtig. Het is dan ook een belangrijk moment. Het
eerste onderwijs van onze Heiland, na dertig jaren van voorbereiding! Het is een
intrigerende gedachte, dat Jezus zoveel jaar geleefd heeft, voordat de Vader Hem
officieel aanstelde als de Gezalfde, die vanouds was beloofd. Die aanstelling vond
plaats bij de doop in de Jordaan, toen de Geest Gods op Hem neerdaalde en er
een stem uit de hemel klonk: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn
welbehagen heb".
Vanaf dat moment is Jezus zijn publieke optreden begonnen. Na een tijd van
voorbereiding in de woestijn en een confrontatie met de duivel is Jezus zijn werk
in Galilea begonnen met de oproep die ook Johannes deed: "Bekeert u, want het
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen". Dat is: nu komt de tijd, dat God zich
weer als Koning zal openbaren. Er volgde een tijd, dat Jezus leerde in de synago-
gen en vele zieken genas. Een flinke massa mensen begon Hem te volgen omdat
ze Hem wilden zien, en misschien zelfs aanraken. Toen Jezus de scharen zag, ging
Hij de berg op. En dan spreekt Hij, als openingswoord van zijn onderwijs, de
zaligsprekingen. Het eerste, waar Hij zijn mond mee opende, als het ware.
En dan is het eigenlijk best een opmerkelijk begin. Ik bedoel, dat Jezus zijn mond
opent met... zaligsprekingen. Met zalig, zalig, zalig! Is dat nou wel het hele woord
van God? Is dat nu alles wat er te zeggen valt: zaligspreken? Is dat wel onderschei-
dend preken? Jezus was toch gekomen om namens de Vader de ontrouwe
pachters fors aan te spreken en om de vrucht van de wijngaard op te eisen? Daar
hoort toch dreiging bij en geen zaligspreking? 
Johannes de Doper heeft het er tenminste maar moeilijk mee gehad. Hij had
destijds uit een ander vaatje getapt. Hij had bij de Jordaan gezegd: „de bijl ligt aan
de wortel der boom en iedere boom die geen vrucht draagt, wordt omgehouwen”.
Dat had God hem toch ook gezegd? Johannes was in dat opzicht toch een trouwe
profeet geweest?
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En dan moet u zich voorstellen, wat de Doper nu hoort. Hij hoort geen bijl, maar
heil, hij hoort geen oordeelsprediking maar zaligsprekingen. Kunt u zich voorstel-
len dat Johannes, die zelf gevangen genomen was op dat moment, leerlingen naar
Jezus stuurt met de vraag: „Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander
te verwachten?”.

Scheiding onder de mensen
En toch, toch is Jezus juist zó onderscheid aan het maken in de scharen, juist met
die zaligsprekingen. Juist met het evangelie zelf brengt Hij scheiding onder de
mensen. Waar het evangelie bediend wordt, gaat voor ieder mens de deur open of
dicht. Het evangelie opent de deur en het evangelie sluit de deur, al naar de reactie
van de mens erop.
En dat wordt nu in de zaligsprekingen heel mooi duidelijk. De zaligsprekingen zelf
zijn een onderscheidende preek. Als Jezus de zaligsprekingen uitspreekt, is dit
namelijk de keuze waar de mensen voor komen te staan: wil ik daar bij horen, bij
de armen van geest, de treurenden om Sion, de zachtmoedigen van deze aarde enz.
Wie zich daardoor aangesproken voelen, die worden door Jezus opgeroepen,
uitgenodigd tot het heil van Gods Koninkrijk. Maar de mensen die de duisternis
liever hebben dan het licht, die zien daar niks in. Die vinden de zachtmoedigen
maar slappelingen en de armen van geest vinden ze treurige figuren. 
Trouwens, ook het tweede deel van elke zaligspreking, namelijk de belofte, is
scheiding makend en dringt de mensen ertoe om hun positie te bepalen. Namelijk
of je je wilt laten troosten met het Koninkrijk der hemelen, met Gods barmhartig-
heid en met de belofte dat je God zult mogen zien. Dat is niet voor iedereen een
troost! Je had in Jezus' tijd al mensen, die dit maar vrome praatjes vonden, dat
waren de Zeloten. Zij vonden, dat je veel beter eens kon aanpakken om die
Romeinen op hun nummer te zetten. En je hebt nòg miljoenen mensen die er de
neus voor op halen: de zaligsprekingen zèlf maken scheiding. Ze zijn bedoeld als
een nodiging tot het heil van het Koninkrijk, voor het front van scharen die
tegenover Christus stonden.
Waarschijnlijk werd dat tijdens Jezus' woorden ook zichtbaar. Het staat er zo
zorgvuldig geformuleerd: „Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en
nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem”. Er is dus
verschil tussen de scharen (de mensenmassa) en de kring van de leerlingen. Jezus
zàg de scharen en Hij dacht zeker aan hen, maar Hij schiep toch een zekere
afstand door de berg op te gaan en daar kwamen de discipelen tot Hem. Je moest
een bepaalde stap nemen om tot Jezus te komen. Jezus stond niet de hele massa
zalig te verklaren. Het vergde een zekere stap, een geestelijke beslissing, om tot
Jezus te komen. 

     1 Zelf vond ik deze `sleutel' in drs. H. de Jong, Maar Jezus zegt. De
Bergrede uitgelegd voor de gemeente. Kampen 1981, pag. 25v.
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En als er staat „de discipelen kwamen tot Hem”, dan betekent dat niet dat Hij
verder alleen nog maar tot zijn discipelen sprak - het zijn op het eind de scharen
die versteld stonden over zijn leer. 

Allen geroepen, alleen de discipelen komen
Nee, het lijkt erop, dat de kring van discipelen zich gevormd heeft tijdens de
zaligsprekingen. Jezus spreekt immers eerst in de derde persoon: „zalig zijn de
armen van geest, zalig zijn die treuren” enz. Woorden, die Hij voor het front van
de scharen gesproken heeft. Maar in het laatste woord draait Hij zich als het ware
een kwartslag om en dan spreekt Hij de mensen toe die om Hem heen zijn
gekomen: „zalig zijt gij, wanneer men u vervolgt om Mijnentwil”. Wanneer Jezus
dìt zegt, heeft de kring van discipelen zich inmiddels gevormd, zodat Jezus hen
kan aanspreken als het licht der wereld, het zout der aarde enz.
Daarom zien we in de zaligsprekingen de Here Jezus zelf, die zijn armen zo wijd
mogelijk uitbreidt om de mensen te nodigen en de deur van Gods Rijk te openen.
Of je die deur ook binnengaat, hangt af van je reactie op Christus' zaligsprekingen.
Hiermee is meteen de belangrijkste sleutel gegeven tot het verstaan van de
zaligsprekingen1. Omdat Jezus àlle mensen nodigt, kan het nooit zo zijn, dat Jezus
telkens verschillende groepen in de samenleving zaligspreekt en dat je dan maar
moet kijken of je tot één van die groepen behoort: armen, treurenden, zachtmoe-
digen enz. Alsof mensen die dat van zichzelf zijn, bij het Rijk horen terwijl de
anderen ernaast zitten.
Nee, Jezus' woorden zijn een krachtig appèl op ieder mens om aan het totale
plaatje van de zaligsprekingen te beantwoorden. Ik zou zeggen: ze vormen de
profielschets van het Koninkrijk Gods, in acht of negen rake lijnen getekend. Het
zijn allemaal trekken van de burgers van het Koninkrijk. Geen opsomming van
zalige groepen, maar een gelukwens aan Gods kinderen in deze wereld.
Dat betekent dan bijvoorbeeld, dat Jezus met de treurenden niet perse de mensen
in droevige familie-omstandigheden bedoelt, en met de zachtmoedigen niet perse
mensen die nu eenmaal met een fijn karakter geboren zijn. Steeds opnieuw spreekt
Jezus niet over wat we toevallig al zijn van onszelf, door geboorte of omstandighe-
den, maar over wat we door Gods Geest kunnen wòrden.

Arm zijn van geest
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Dat betekent dan ook dat Hij met de armen van geest niet één bepaalde groep
mensen bedoelt. Allereerst, ik zeg het er toch maar bij, heeft Jezus het niet over
verstandelijk gehandicapten. Zeker, voor hen bevat het evangelie heel veel troost, maar
in dìt woord bedoelt Jezus hen niet speciaal.
Het kan ook niet zo zijn, dat Jezus letterlijk de mensen met (laat ik maar zeggen)
een beneden modaal inkomen bedoelt. Je kunt dat aantonen uit het Oude
Testament, maar Jezus kàn dat ook niet bedoelen, want dan waren zijn woorden
geen appèl meer op alle mensen maar, ja, een standpuntbepaling misschien. Een
spandoek op het Malieveld of zo. Hoewel de armsten onder ons rijker zijn dan de
rijken van Israël, dus dan waren we gauw klaar. Dan konden wij het evangelie wel
dicht laten.
In werkelijkheid trekt Jezus met deze penseelstreek één van de grondlijnen van het
evangelie: „zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen”.
Dat is een grondlijn in Gods Koninkrijk. Gelukkig prijst Jezus hier de mensen, die
geestelijk leeg zijn van zichzelf, die niks in te brengen hebben waarmee ze het
Koninkrijk kunnen verdienen. Die het afgeleerd hebben om zich veel te verbeel-
den en te voelen. Als Johannes straks aan de Here laat vragen: „weet u zeker dat
U de Christus bent, of moeten we een ander verwachten?”, dan wijst de Here
Jezus op een rij wonderen, met als toppunt: „doven horen, doden worden
opgewekt en armen ontvangen het evangelie” (Mat. 11:5). 

Fundamentele regel
”Zalig zijn de armen van geest” - dit is zo'n fundamentele regel in Gods Konink-
rijk, dat Jezus hem als eerste noemt. Er valt niks te zeggen over het evangelie, als
je niet weet wat `arm van geest zijn' betekent. Je kunt nooit verder komen in de
vruchten van de Geest, als je niet arm van geest bent geworden.
Je kunt bijvoorbeeld geen vredestichter zijn als je niet eerst arm van geest
geworden bent. Je kunt niet barmhartig wezen zonder arm van geest te zijn - dan
ben je hoogstens neerbuigend (kent u de barmhartigheid van mensen die niet arm
van geest zijn?).
Dit is de eerste pennestreek in de schets van Gods Koninkrijk: zalig de armen van
geest. Als je vol bent van jezelf, dan kan de Here je niks geven. Omdat er niks bij
kan. Zolang je nog het gevoel hebt dat God het met jou wel getroffen heeft, kàn
Hij toch geen zegen aan je kwijt?

Rijken van geest
Dan hoor je tot de rijken van geest, die het woord `afhankelijkheid' niet in hun
woordenboek hebben staan. Je kunt rijk van geest zijn op verschillende manieren.
Je kunt zo knap en geleerd zijn, dat je de dingen van het geloof toch echt te simpel
vindt. Je kunt zo populair zijn op school of zo getapt op je werk, dat je naast je
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schoenen loopt van trots. Maar je kunt ook zo gereformeerd zijn (of zo evang-
elisch, want dat maakt in dit geval niks uit) dat je op alle anderen neerziet en je
hoog verheven voelt.
Ja, en dan komt toch ook letterlijke rijkdom wel om de hoek kijken. Wij zijn met
z'n allen zó rijk, dat de openheid voor het evangelie er niet door bevorderd wordt.
Ik zeg niet, dat armoe de mensen vroom maakt; dat is een vals idealisme. Maar ik
zeg wel dat een rijke zeer moeilijk het Koninkrijk Gods binnengaat, want dat heeft
de Here zelf gezegd. 
Ik bedoel het heel praktisch. We hebben allemaal zó goed te eten, wie voelt zich
nou voor z'n avondmaaltijd nog afhankelijk van Gods goede zorg? We hebben
verder zulke knappe doktoren, wat kunnen de artsen allemaal niet vandaag de dag.
Wie vertrouwt er bij alle medische zorg nou nog bovenal op de Here?
Het antwoord is: dat doen de armen van geest, dat doen Gods echte kinderen. Dat
zijn degenen, die ook in dagen van voorspoed weten dat we alles van de Here
moeten verwachten. Die door de middelen heen zien naar de God, die erachter
staat. Achter de gaven kijken ze naar de Gever. Zalig de armen van geest, gelukkig
zijn degenen die leeg zijn in zichzelf en die roepen tot God. Want Hij hoort hen
en Hij zal in al hun noden heerlijk voorzien!
Nogmaals: dit staat nu in de Bergrede voorop. Zalig de armen van geest. Je komt
niet verder in het evangelie, als je dat je niet eigen maakt. Het is een deel van het
evangelie, dat we onszelf eerst moeten leeg maken om vol te kunnen worden; dat
we moeten leren een lege hand naar Christus uit te steken, voordat Hij hem vullen
kan. Daar hoort een besef van totale afhankelijkheid bij. Dat omvat afhankelijk-
heid in de dagelijkse dingen. Het besef dus, dat het verhaal van de maakbaarheid
van deze samenleving niet opgaat. Het besef, dat de zgn. overwinning van de
markt-economie óók het laatste woord niet is. Omdat we door de middelen heen
afhankelijk blijven van de Schepper. 

Ik ben een bedelaar
En ja, daar hoort ook de kennis van je ellende bij in de verhouding tot God. Het
diepe besef dat je als zondaar bij God alleen maar van genade kunt leven, omdat
je het nooit redt met al je goede bedoelingen en je vrome werken. Dàt besef hoort
bij je geestelijke arm-zijn. Het Griekse woord voor `arme' betekent letterlijk een
gebukte, een gebogene, en het kan duiden op een bedelaar die gebukt gaat onder
de omstandigheden en die geleerd heeft te buigen. En zo duidt het in de Bijbel, bij
de profeet Jesaja bijvoorbeeld, geregeld op die mensen, die ootmoedig tot God
gekomen zijn en het van Hem verwachten.
Kijk, het is een feit, dat dit totaal niet spoort met het denken van onze tijd.
Afhankelijkheid. Je buigen. Dit is immers het tijdperk van de zelfontplooiing, van
de onafhankelijkheid en van `ik ben niemands knecht'. Dat geldt niet alleen
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tegenover mensen, maar ook tegenover God willen we absoluut niet afhankelijk
en hulpeloos zijn. 
Een paar jaar geleden verscheen dat boekje `Hulpeloos maar schuldig' als een
protest tegen deze houding van je neerbuigen. Nu valt er veel te zeggen over de
verwrongen gereformeerde leer van zwaarmoedigheid en schuld als een doem over
je heen, die deze reactie uitgelokt heeft. Maar, heus waar, de erkenning dat wij
schuldig staan tegenover God en dat we daar zelf niet uitkomen, is wel wezenlijk
voor het geloof. Je bent te feliciteren als je zó arm van geest bent. Als je durft te
erkennen dat je schuld hebt voor de Here en dat je daar van jezelf uit hulpeloos
tegenover staat.

Karikaturen
Met alle klem wil ik daar overigens bij zeggen, dat Jezus hiermee nooit bedoeld
heeft dat je je zwak of angstig moet gaan voelen of dat je een hekel moet hebben
aan jezelf. Wat een karikaturen zijn er van het evangelie... Mensen die zo armelijk
doen, zijn niet bepaald een lichtend voorbeeld. En mensen die voortdurend tonen
dat het maar niks is met ons, hebben niet de garantie dat ze ook echt arm zijn van
geest. Op een verknipte manier kun je daar namelijk zelfs je trots in zoeken, hoe erg
dat ook is.
Misschien is het nog het duidelijkst om een voorbeeld te nemen aan die man
Gods, Mozes. Mozes heeft moeten leren een arme van geest te wòrden. Hij was
van nature een rijke van geest. Hij had ook alles mee. Door zijn opleiding aan het
hof van de Farao, door zijn karakter dat hem hielp om scherp te onderscheiden
tussen recht en onrecht. Hij was van nature een man die van aanpakken hield en
die graag de verlossing van Israël ter hand genomen had. 
Dit bleek al bij dat voorval uit zijn jeugd. Hij zag hoe een Egyptenaar een van zijn
broeders sloeg, zonder reden. Toen greep hij in en doodde die valse onderdrukker.
Zelf zag hij daar vast het begin van de verlossing al achter. Maar de HERE liet hem
40 jaar op de schapen passen, om zo te leren hoe hij straks op de schaapjes van
Israël zou moeten passen. Toen God hem riep, zei Mozes: „HERE, weet u wel
zeker dat U mij moet hebben? Ik kan zoiets helemaal niet”. Wat een verschil! Wat
een averechts effect van z'n opleiding, zouden wij zeggen. Toen hij jong was, was
de geringste aanleiding voor hem al genoeg om de zaken fors aan te pakken. En
later, toen de HERE hem riep, vroeg hij zich af of de HERE niet beter een ander
kon nemen.

Erkenning van de werkelijkheid
Nu was dat geen aanstellerij van Mozes. Het was geen vromigheid om te zeggen
dat hij het zelf niet kon. Het was ook geen angst, en het was geen zelfhaat, en het
was niet dat hij armelijk dééd, maar het was gewoon de nuchtere waarheid. Here,
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ik kan dat gewoon niet. Ik zie mezelf al Farao opzoeken en dan zeggen dat ik de
Israëlieten kom verlossen... Ik kan niet de leider van Israël worden. Dat was de
zuivere, nederige erkenning van de werkelijkheid. Geen verknipte natuur, geen
dwang om zichzelf te kleineren, maar gewoon het inzicht: dit red ik nooit.
En toen, toen was hij juist Gods uitverkoren werktuig. Het is niet de fixer, de
macher, maar een arme herder, die de HERE inschakelt. Iemand die weet dat hij het
zelf niet kan. Daar kon de HERE heel veel vulling in kwijt van zijn kracht en zijn
Geest en zijn wijsheid.
Wel, zùlke armen zoekt de Here ook nu. Geen mensen die zielig doen of een
vroom gezicht zetten; geen mensen die zich geweld aandoen om zichzelf te gaan
haten; geen angsthazen of verknipte denkers. En aan de andere kant zoekt de Here
zeer zeker ook niet degenen die zichzelf zo rijk en onafhankelijk en assertief
vinden dat ze niemand nodig hebben. Maar Hij zoekt kinderen Gods, die heel
nuchter en heel diep beseffen: ik breng niks mee om Gods Koninkrijk in te
kunnen; ik verdien het niet en kan het ook niet zelf. Ik ben hulpeloos door eigen
schuld en ik kan alleen door Gods rijkdom leven.
Dat zijn de mensen, die God wil en kan en zal zegenen, want hunner is het
Koninkrijk der hemelen.
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3. Treuren

„Zalig die treuren,
want zij zullen vertroost worden”

(Mattheüs 5:4)

Elk van de zaligsprekingen bestaat uit twee delen: een typering en een belofte.
Eerst hoor je wat voor soort mensen Jezus bedoelt en dan wat voor zegen ze
krijgen. Zalig zijn de armen van geest (dat is de typering), want hunner is het
Koninkrijk der Hemelen (dat is de belofte). Zalig die treuren, want zij zullen
vertroost worden. Eerst een typering en dan een belofte.
Eerst gaan we nog nader in op belofte die bij de vorige zaligspreking hoorde. Zalig
zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen. We moeten
daarbij bedenken: zoals alle typeringen met elkaar te maken hebben, zo hebben
ook alle beloften met elkaar te maken. Jezus noemt in de zaligsprekingen niet acht
of negen verschillende groepen in de samenleving, die dan elk een eigen zegen
meekrijgen. Nee, Hij tekent in acht penseelstreken de profielschets van het
Koninkrijk Gods: wat ìs het Koninkrijk en voor welke mensen is het bestemd? De
eerste typering luidde: de kinderen van het Koninkrijk zijn armen van geest, dat
zijn mensen die van zichzelf leeg zijn om zo de volheid van het evangelie te
kunnen aanvaarden.
Maar nu eerst over de zegen, die God aan zulke armen en treurenden en zacht-
moedigen belooft. Voor hen, zegt Jezus, is het Koninkrijk der Hemelen. En dat
is de alles omvattende zegen. Zoals letterlijk in de tekst van de Bergrede is te zien,
want in de laatste zaligspreking, vs 10, keren dezelfde woorden terug: „want
hunner is het Koninkrijk der hemelen”. In de eerste en de laatste zaligspreking
horen we over het Koninkrijk der hemelen. Dat is alles omvattend, het eerste en
het laatste dat er over zegen valt te zeggen. En alle andere zegeningen zijn daar de
verklaring van. Je zult getroost worden, dat is het Koninkrijk. Je zult de aarde
beërven en je zult verzadigd worden van gerechtigheid, dat is het Koninkrijk. Je
zult God zien en kind van God genoemd worden en dan ben je in Gods Konink-
rijk. Het is de éne zegen, in verschillende termen weergegeven.

Het Koninkrijk, nu en straks
Dit betekent al: het Koninkrijk der hemelen, dat is niet dat we in de hemel komen.
Het is niet zo eenvoudig, dat de Here bij al die zaligsprekingen bedoelde: doe daar
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nou maar naar en dan kom je in de hemel. Nee, er staat als toelichting juist dat we
de aarde zullen beërven (”zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde
beërven”) en we zullen er als Gods kinderen leven, en we zullen God mogen zien.
Wel, dàt is het Koninkrijk, dat Gods doel met ons tot z'n recht komt. Om precies
te zijn heeft het Koninkrijk in het evangelie naar de beschrijving van Mattheüs
steeds de naam Koninkrijk der hemelen, terwijl in de andere evangeliën dan
Koninkrijk Gods staat. De Joden, voor wie Mattheüs zijn evangelie schreef,
vermeden zoveel mogelijk om Gods naam uit te spreken en daarom noemden ze
Hem ook wel `de hemel'. Zoals in de uitdrukking van de verloren zoon, die terug
komt bij zijn vader en dan zegt: „ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u”
(Luk. 15:21). Bedoeld is dan: tegen Gòd en tegen u. Jezus zegt dan ook in feite met
deze uitdrukking: Gods Koningschap is van hen. Zalig de armen van geest, want
van hun is Gods Koningschap. Dat ze bij Hem horen, dat is al hun heil en hun
hulp. Daar hoort alles dan verder bij als een toelichting, een uitwerking: de
gerechtigheid en de barmhartigheid, de omgang met God en de troost voor wie
treuren. Al die dingen die in de zaligsprekingen genoemd worden, horen bij het
Rijk van God. 
En dit Koninkrijk, is dat nu toekomstmuziek? Het antwoord is ja en nee tegelijk.
Dat Rijk van God, daar mag je nu al van proeven. Wie er op Jezus' nodiging
ingaat, die proeft al die zegeningen nu al. Die kent de troost al en de verzadiging,
die weet van het kindschap en de omgang met God. En zo proeven wij nu al van
het Koninkrijk. De Bijbel zegt dan, dat de Geest van God ons gegeven is als een
voorschot, een voorproef van het Rijk dat nog wacht.
Maar ver boven alles uit wat we nu kennen, verwacht een christen nog de komst van
het Koninkrijk, de dag dat God zich definitief als de Koning zal laten kennen hier
op aarde. Daar leren de zaligsprekingen je naar uitkijken. Ze leren je om concreet
zegen voor het heden te verwachten èn een nog rijkere vervulling in de toekomst.

Verdriet is niet mooi
En Jezus gaat door met de nodiging om tot Hem en in het Koninkrijk te komen.
Dat doet Hij met een nieuwe penseelstreek aan zijn schets van het Koninkrijk der
Hemelen: „Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden”. Ja, ook dit is een trek van
het evangelie. Het is een lijn in Gods heil met de mensen. Zalig die treuren. 
Het komt er bij deze zaligspreking meer dan ooit op aan, dat we de bedoeling van
de zaligsprekingen in de gaten houden. Om te beginnen spreekt de Here Jezus er
niet één bepaalde groep mensen mee zalig, bijv. alleen mensen die in de rouw zijn,
of zo. Hij bedoelt niet, dat in het bijzonder de mensen die veel verdriet hebben zo
te feliciteren zijn. En ik zeg erbij: gelukkig maar, dat Hij het zo niet bedoelt. Want
het is toch iets oneigenlijks om net te doen alsof rouw en verdriet mooi is. 
Dat doet de vromigheid vaak: suggereren dat er iets bijzonder moois zit in verdriet
en ziekte en ellende. Maar dat doet Christus niet. Wèl is het zo, dat iedereen die
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met moeite of verdriet rondloopt, bij de Here Jezus terecht kan. Dat weten we uit
Jezus' overige woorden maar al te goed. „Komt allen tot Mij, die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mat. 11:28). Geloof die woorden maar gerust
als u een zwaar verdriet meedraagt, want u zult niet beschaamd uitkomen. Jezus
heeft echt kracht en uitkomst voor ieder die vastzit in z'n verdriet. Maar dat is toch
nog weer wat anders dan dat Jezus u zalig zou spreken om uw verdriet. Het
verdriet hoort tot de kwalijke dingen van het leven; daar word je niet om zalig
gesproken.

Een appèl op allen
Trouwens, dan zou er toch ook geen appèl van Jezus' woorden uitgaan? Als Jezus
alleen maar zou zeggen: te feliciteren zijn de mensen die rouw dragen, dan was het
misschien een mooie gedachte voor verdrietige mensen en een stimulans om je
verdriet te koesteren, maar dan was het geen appèl. Geen oproep tot ieder van
ons. En juist zó willen de zaligsprekingen gelezen worden. Als een appèl op ons
allen om aan de trekken van het Koninkrijk te beantwoorden.
Om er achter te komen wat Jezus wèl bedoelt, heeft het zin om er Jesaja 61 naast
te leggen:

„De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd
heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan
ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevang-
enen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevang-
enis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een
dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over
de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad
in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats
van een kwijnende geest”.

Het gaat hier over de armen en treurenden in één adem. Armen heten in onze
vertaling dan ootmoedigen, maar dat is het zelfde. Jezus zal stellig aan dit gedeelte
gedacht hebben, toen Hij achter elkaar sprak over „zalig de armen” en „zalig die
treuren”. We weten, dat dit voor Jezus een enorm belangrijke tekst was. Hij
herkende er zijn eigen zending op aarde in. Hij preekte erover in Nazareth met de
woorden „Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld” (Lukas 4:18) en later
hield Hij deze tekst aan Johannes de Doper voor om te laten zien, dat Hijzelf het
echt was, die komen zou. 
Wel, in Jesaja's profetie over de heilbode vindt u ook dat deze bode komen zal
„om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken,
dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest”. Hier wordt de heilbode
getekend als degene die een bijzondere troost heeft voor de treurenden van Sion.
Deze treurenden zijn de mensen die verdriet hadden om Sion, de mensen die het
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ter harte ging dat Gods stad en land zo te lijden hadden onder het gericht van de
ballingschap over eeuwen van zonde. Die mensen, die mee droegen aan het
gericht en die mee droegen aan de zonde en dat voor de Here beleden, worden
door Jesaja de treurenden van Sion genoemd.
En dat is nu precies waar de Here ons allemaal toe oproept. Bij Gods Koninkrijk
horen mensen, die van harte verdriet hebben om hun eigen zonden. Die zich daar
niet lekker bij voelen. Die er niet aan proberen te wennen of er overheen te praten
met oppervlakkig vermaak. Maar die het echt iets kan schelen als ze telkens God
toch weer pijn gedaan hebben. Mensen, die verder solidair zijn met de zaak van
God in deze wereld, zodat ze mee lijden met Sion, met de gemeente die ver-
scheurd is en verbrokkeld. Het doet hen pijn als de naam van God wordt gelasterd
en als zovelen zich van Hem afkeren. Zulk treuren hoort bij het profiel van de
kinderen van het Koninkrijk.

Geen zeuren, maar treuren
Eerder zei ik er al van: Jezus heeft niet slechts een bepaalde groep mensen op het
oog, die nu toevallig treurende zijn. Maar Hij doet een appèl op ons allemaal. Dit
betekent ook, dat Jezus niet een bepaald karakter zalig spreekt. Alsof Jezus iets
speciaals zou hebben met treurige mensen of zo. En Jezus bedoelt zeker niet om
ertoe aan te zetten dat je een somber gezicht zult zetten. Er is een enorm verschil
tussen treuren en zeuren. Jezus heeft nooit gezegd: Zalig die zeuren, of klagen.
Helaas wordt dat nog wel eens verward. Dat is misschien wel de ergste misvatting
die er is. Dat het vroom zou zijn en God aangenaam om er treurig uit te zien en
om te klagen, altijd maar te klagen. Hoeveel frisse jonge mensen zouden daardoor
al afgeschrikt zijn van het geloof? En dat terwijl Jezus zelf gezegd heeft: „wanneer
gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken
hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen” (Mat. 6:16).
Heus waar, een somber gezicht trekken en klagen over de verloedering van
vandaag de dag, dat is de Here niet aangenaam. Anders had Hij toch zelf niet
gewaarschuwd tegen het tonen van een somber gelaat?
Een bijzondere versie van deze gedachte kwam ik tegen in een boek over de
zaligsprekingen, waarin er een enorm punt van werd gemaakt dat er nergens staat
opgetekend dat Jezus ooit lachte. Dat is toch tekenend, zo werd breed uitgemeten,
en een voorbeeld voor ons. Maar dan zit je toch echt op een verkeerd spoor. Want
het mag wellicht letterlijk waar wezen dat er nooit staat dat Jezus lachte. Maar de
suggestie die ervan uitgaat, dat Jezus droevig door het leven ging, klopt totaal niet.
Jezus moest zich integendeel vaak verdedigen tegen de beschuldiging van de
Farizeeën dat Hij niet serieus genoeg was. Hij ging bij allerlei mensen maaltijd
houden; Hij kwam rustig op een feest en aan de vasten deed Hij ook al niet mee
zoals het behoorde. „Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker is hier” (Mat.
11:19), zo wist men te klagen. En als men commentaar had dat Jezus' leerlingen
niet vastten zoals het in die dagen gebruikelijk was, dan zei Hij: „Kunnen soms
bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is?” (Mat. 9:15). Je kunt dus
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niet waarmaken, dat Jezus er om bekend zou hebben gestaan dat Hij zo treurig
door het leven ging. Hij moest zich zelfs meermalen verdedigen tegen de be-
schuldiging dat Hij te licht was.

Ieder klage over zijn zonde
Ik zou het omgekeerde met de Bijbel in de hand willen zeggen. Weest u nu maar
blij met alle mooie en fijne dingen die God u onder de zon nog gunt, vgl. het boek
Prediker. Geklaagd wordt er al genoeg.
Maar, en nu terug naar wat de Here wèl bedoelt, om het met een woord van
Jeremia te zeggen: „Wat klaagt een mens in het leven! Ieder klage over zijn zonde.
Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de HERE”
(Klaagliederen 3:37). Dat is heel wat anders. De profeet zegt juist: wat klagen de
mensen toch allemaal! Je kunt overal wel over lopen te klagen, maar je zou het
beter eens kunnen hebben over je zonden. Juist wie niet zo klagerig is, wordt
opgeroepen om wel serieus zijn wegen te onderzoeken en dáár over te treuren.

Naar Gods wil
Paulus noemt zoiets: droefheid naar God(s wil). Hij schrijft in 2 Cor. 7:9v: 

„thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de
droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden
naar Gods wil, zodat Gij generlei nadeel hebt geleden. Want de droef-
heid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de
droefheid der wereld brengt de dood”.

Paulus laat hier merken dat zulk verdriet niet leuk is, maar wel uiterst heilzaam.
Ook zulk treuren is niet iets moois of zo, maar Paulus is blij dat het iets goeds
gebracht heeft. In zijn vorige brief had hij bepaalde punten in de gemeente moeten
aanwijzen, die echt niet goed zaten. En hij had concreet over een bepaalde broeder
heel forse woorden moeten schrijven. En het is nooit zo plezierig als daarop
gewezen wordt. Maar Paulus is nu zo blij, dat het bij de mensen droefheid naar
Gods wil heeft veroorzaakt en niet de droefheid der wereld.
Kijk, dat is nu zo'n wonderlijk onderscheid. Dat is helemaal niet wat je zou
denken. Paulus zegt niet: jullie zijn tenminste treurig en de wereld, die is maar
vrolijk. Nee, helemaal niet. Hij zet tegenover elkaar de droefheid naar God en de
droefheid der wereld. Zo is de werkelijkheid toch ook? Het is onzin om een
tegenstelling te maken alsof christenen verdriet kennen en de wereld alleen maar
vreugde. Paulus weet heel goed: bij alle oppervlakkig getetter van plezier kent de
wereld óók droefheid over de zonde. Ja, zelfs dat. Je vindt niet alleen droefheid
over ziekte en honger en armoe, maar wel degelijk ook verdriet over de zonde.
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Want altijd en overal heeft zonde ellende gebracht. Wat dacht u nou, dat het in de
wereld alleen maar vreugde is? Dronkenschap, overspel, ruzie, diefstal, roddel,
noem maar op: iedereen weet toch dat zonde uiteindelijk alleen maar ellende
brengt? Ellende en schuldgevoelens vind je in de wereld ook. Eigenlijk is dat
natuurlijk iets geks, van die schuldgevoelens. Want als er geen God is, tegenover
wie ben je dan schuldig? Maar de wereld loopt er vol mee, met schuldgevoelens.

Het verschil
En wat is dan het verschil tussen droefheid naar Gods wil en de droefheid naar de
stijl van de wereld? Antwoord: droefheid naar Gods wil, het treuren waar de Here
Jezus ook op doelt, dat is dat je je nood en je ellende en je schuld erkent als iets
dat je Gòd hebt aangedaan. Alleen een christen staat werkelijk voor het aangezicht
van God met heel z'n leven. Dat je met heel je bestaan, dat telkens spaak gelopen
is door de zonde, voor Gods aangezicht komt, dat is nu naar Gods wil. Zoals
David na zijn zonde met Bathseba erkende: „Ik heb gezondigd tegen de Here”.
En droefheid der wereld, dat is iets als: „och, och, wat heb ik mijn familie
aangedaan. En wat heb ik allemaal over mezelf heen gehaald door kwaad te doen”.
Kortom, dat is verdrietig doen over de gevolgen van de zonde. Zulk verdriet is
overigens geen onzin. Als je even nuchter nadenkt, dan word je ook verdrietig
over de gevolgen van de zonde. Want zonde heeft nog nooit anders dan funeste
gevolgen gehad.
Maar zolang dat het hele verhaal is, zolang je het niet voor God brengt, is er nog
geen heil van te verwachten. Droefheid naar de wereld - dat tref je overigens
bepaald niet alleen in `de wereld' aan. Ook wij betrappen ons daar nog vaak op.
Dat we weinig verder komen dan „o, wat heb ik toch iets stoms uitgehaald en wat
heb ik mezelf en anderen aangedaan”.

Breng het voor God
Maar zulk soort droefheid, hoe terecht ook, brengt ons niet bij de Here. En in alle
nuchterheid: waar moet je heen met je schuld en je schuldgevoel, als het niet naar
de Here is? Als je het niet voor God gebracht hebt, dan kan schuldgevoel alleen
maar leiden tot de dood. „De droefheid der wereld leidt tot de dood”. Het kan wel
eens letterlijk zo gaan, dat mensen zich van wroeging en spijt van het leven
beroven.
Wroeging en spijt, het is allemaal heel echt en diep, maar als je het niet bij God
brengt... Hoe wil iemand getroost worden, als het niet is met het evangelie? Hoe
wil je ooit eruit komen, als het niet is door Gods kracht?
Als Christus zalig spreekt degenen die treuren, dan denkt Hij aan de treurenden
van Sion, die de weg naar God kennen. En daarom: telkens als wij weer van
bepaalde dingen in ons leven merken dat ze verkeerd waren, in de verhouding tot
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anderen of in ons persoonlijk leven, dan moeten wij óók naar de Here gaan. Als
je gekweld wordt door schuldgevoelens, dan kun je natuurlijk proberen om ze weg
te laten praten, maar ze komen altijd weer terug. Daarom: we moeten ermee naar
God toe. Zijn ontferming zoeken door daarom te bidden. Dan hoeft treuren niet
het laatste te zijn. Het is dan wel heel echt. Geen aanwensel, geen plechtig gezicht
zetten, maar iets dat je eerlijke overtuiging weergeeft.
Maar dan is er ook een antwoord. Dan geldt het woord van Christus: „zalig die
treuren, want zij zullen getroost worden”. Getroost, nu al, omdat de Here
antwoordt met genade en liefde. Omdat Hij ons wil overstelpen met zijn ontfer-
ming.
En eenmaal, als Christus terugkomt, dan wordt dit woord voorgoed en definitief
waar. Voor alle dingen, die we niet zelf geprobeerd hebben op te lossen, maar die
we bij de Here hebben gebracht, zullen dan de tranen worden afgewist. „Hij zal
alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch
geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan”
(Openb. 21:4).
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4. Zachtmoedigheid

„Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven”

(Mattheüs 5:5)

Jezus zegt in zijn derde zaligspreking: „Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven”. Dat staat natuurlijk haaks op wat wij in de harde wereld om ons
heen zien. Het gaat in onze tijd steeds meer om dingen als: opkomen voor je
rechten; jezelf niet in de luren laten leggen; er bovenop zitten, en al die no
nonsense-kreten meer.
Aan de andere kant is dit ook van alle tijden. Bij Jezus was dit al het punt waar de
mensen zich het meest aan ergerden: zijn zachtmoedigheid. Veel mensen zagen
best wat in Jezus. Ze vonden, dat Hij grote mogelijkheden had. Daar kon nog wel
wat uit groeien, als het maar goed aangepakt werd! 
Maar wat een ergernis, dat Hij zijn haan geen koning wilde laten kraaien op de
manier zoals ze dat gedacht hadden. Jezus noemde zichzelf wel koning, maar dan
zo een als de profeet bedoelde, toen hij zei: „Zie, uw koning komt tot u, zachtmoe-
dig en rijdend op een ezel” (Zacharia 9:9). Dat is nu precies wat ze Hem kwalijk
genomen hebben: die zachtmoedigheid.
Als Jezus dit woord ̀ zachtmoedigheid' nu opneemt in zijn zaligsprekingen, als een
uitnodiging aan àlle mensen, dan neemt Hij daarmee nòg een draad uit het Oude
Testament op, te weten die van Psalm 37. In die Psalm leert David: mensen, wees
niet jaloers op het succes van de goddelozen en maak je niet kwaad over de
bedrijvers van ongerechtigheid. Want nog even en de goddelozen zijn niet meer;
„maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede” (Psalm
37:11).
Dit vers klinkt nu na in Jezus' zaligspreking van de zachtmoedigen. In onze
Nederlandse vertaling van de Psalm staat `ootmoedigen', maar in de Griekse
vertaling van Psalm 37:11 stond letterlijk: „de zachtmoedigen beërven het land”.
Voor de mensen in Jezus' tijd was de overeenkomst met de Psalm dus nog
duidelijker, toen Jezus zei: „Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde
beërven”.
De Psalm als geheel tekent inderdaad precies wat Jezus bedoelde met zachtmoe-
digheid. Er staan dingen in als: „Sta af van toorn en laat de grimmigheid varen,
wees niet afgunstig - dat sticht louter kwaad” (vs. 8). In die sfeer zit je met
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zachtmoedigheid. Het is de houding van vriendelijkheid zonder agressie en
mildheid zonder toorn. Het is dat je niet verteerd wordt door toornige gedachten,
maar dat je heel open in de wereld kunt staan, open in de verhouding met elkaar.
En, heel belangrijk, het is dat je al je zorgen en je ergernis en je tòch nog opborre-
lende toorn bij de Here kunt brengen. „Wentel uw weg op de HERE”, dat is een
belangrijk element in Psalm 37 en het is ook van vitaal belang voor een zachtmoe-
dig leven. Breng het bij God, als het toch weer op borrelt; als de kwaadheid het
dreigt te winnen.

Plaats in het geheel
Goed, dit is een eerste indruk van wat Jezus bedoelt met zijn derde zaligspreking:
„Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Maar ook deze spreuk
moeten we plaatsen in het verband van de zaligsprekingen als geheel. 
De zaligsprekingen zijn niet lukraak door elkaar gesproken. Het zijn geen door
elkaar geklutste wijsheden. In deze profielschets van Gods Rijk en z'n bewoners
is elke zaligspreking een appèl op de hoorders om óók zo te worden. Om echt bij
het Koninkrijk van God te gaan horen. Daarbij is de volgorde onomkeerbaar. Je
moet eerst arm van geest worden, geneigd dus om Gods ontferming aan te nemen
vanuit het besef dat je het Koninkrijk zelf niet kunt maken. Niet zoals de rijken
van geest die zichzelf wel helpen, maar als een bedelaar. Anders komt er ook niks
terecht van zachtmoedigheid, barmhartigheid enz.
Als je zó arm van geest bent, dan zul je het treuren van de tweede zaligspreking
niet verwarren met zeuren, met zeuren over de verloedering van vandaag de dag
of zo. Nee, dan krijg je werkelijk verdriet over je eigen zonden en over je boze aard.
Dan maakt het je verdrietig dat je weer zat te roddelen, dan vecht je met je
verkeerde begeerten en dan ga je met je driftbuien naar de Here toe.

Omgang met anderen
En hier sluit de derde zaligspreking nu bij aan: zalig de zachtmoedigen. Dat is weer
een stap verder en in zekere zin is het ook moeilijker. Want hier komt de omgang
met anderen aan bod. De derde zaligspreking brengt de omgeving in het vizier. En
dat is een moeilijk punt. Want mijn geestelijke armoe is nog iets tussen God en
mijzelf; daar merkt niemand iets van, want arm ben ik alleen tegenover de Here.
Met mijn verdriet over m'n zonden loop ik niet te koop. Alleen God en ikzelf
merken daar iets van.
Maar nu gaat het over die ander, die je het leven zo moeilijk maakt. Hoe gedraag
je je tegenover hèm? Als God je ellende ziet, dan is dat nog tot daar aan toe, maar
laat die ander alsjeblieft z'n mond houden!
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En toch heeft `zachtmoedigheid' wel met dit moeilijke punt van `de ander' te
maken. De derde zaligspreking is, dat Jezus de verhouding tot God overbrengt op
onze houding tegenover elkaar. Iedere christen kan hiermee aan een vorm van
zelfonderzoek doen. Want als je zelf van genade leeft, dan moet dat er ook
uitkomen. Ik bedoel als je ècht leeft van genade. Het is niet genoeg dat je de drie
formulieren van enigheid ondertekend hebt of dat je iedere week je stoel in de
kerk warm houdt. Maar als je zelf, persoonlijk, van genade leeft, dan moet je wel
zachtmoedig worden. Dan kùn je niet steeds aan je zelfbeeld blijven poetsen en
altijd overgevoelig zijn of ze je `ik' niet kwetsen. Simpel gezegd: wie zich bewust
is wat God hem vergeven heeft, die kan niet snauwerig blijven tegen z'n omgeving.
Dit is een vitaal punt voor goed begrip van de zaligsprekingen: dat het voor een
christen niet anders kàn of je volgt het pad, dat Jezus beschrijft. Als je arm van
geest bent, en treurend om je zonden, kortom als je leeft van genade, dan moet je
wel veranderen en zachtmoedig worden. Zoals een spons die water opzuigt wel
nat moet worden. En zodra we dit element missen, het element van de noodzaak,
dan wordt het niks. Dan krijg je zoiets van: ja, het is ook te gek, laat ik eens
proberen om wat zachtmoediger te worden. Heus, dat wordt niks. Dan werkt de
Geest niet in je, maar je probeert het zèlf. En dat werkt niet omdat het nog nooit
gewerkt heeft. Geen mens krikt zichzelf op van bitter en grimmig tot zachtmoedig.
Dat is zoiets onmogelijks, waarvan Jezus zei: maar alle dingen zijn mogelijk bij
God. En pas als je het evangelie zo duidelijk verstaat dat je beseft hoe onvermijde-
lijk zachtmoedigheid is, dan is de Geest aan het werk.

Kwestie van karakter?
We moeten daar nog aan toevoegen, dat Jezus het hier ook niet over een karakter-
kwestie heeft. Zo van: zalig zijn de mensen, die een zachtaardig karakter hebben.
Immers, daar ben je mee geboren of juist niet; daar doe je niks aan. Dan zou Jezus
niet verder komen dan een felicitatie aan het adres van sòmmige mensen. Maar Hij
doet nu juist een appèl op àlle mensen. Op die zachte naturen, maar ook op
bikkelharde figuren die het helemaal niet in zich hebben. Het is een dringend appèl
om zachtmoedig te worden... omdat het voor een christen niet anders kan, hoe je
karakter ook is. Trouwens, een zachtaardig karakter, ja, het is maar net wat je
daarmee doet. Dat kan ook op slapheid neerkomen en Jezus zoekt heus geen
slappelingen. 
Overigens zal ik niet ontkennen dat ons karakter wel invloed heeft. De Here heeft
aan Petrus vast heel wat meer werk gehad dan aan Dorcas. Dorcas had het in zich
om liefde te geven en om een nederige christin te zijn. Petrus was een hardere
noot om te kraken, met zijn neiging om vooraan te staan. 
En Paulus moest krachtdadiger bekeerd worden dan Timotheüs. Paulus moest
gewelddadig tot staan gebracht en van zijn paard gehaald worden. Terwijl
Timotheüs het evangelie gaandeweg van z'n grootmoeder en z'n moeder heeft
aangenomen. 
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Dus ik stem best toe, dat je karakter invloed heeft. Dat het niet eenvoudig is als
je een driftig karakter hebt. Zo'n houding van sla-erop-los. Dan kan je leven
helemaal in het teken komen te staan van de strijd tegen je aard. Meer mensen dan
wij denken hebben in hun aard, in hun karakter, van die speciale dingen die het
extra moeilijk maken om Gods geboden te gehoorzamen. Een hoekje of een forse
hoek van je karakter, dat het je moeilijk maakt om met de Here te leven.
Trouwens, wat te zeggen van Mozes? Van Mozes staat geschreven in Numeri 12:3:
„Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbo-
dem”. Ziezo, dat is duidelijke taal. Zeer zachtmoedig, meer dan enig mens op de
aardbodem. Ga daar maar aan staan! 
Maar het is wel wonderlijk. Want Mozes was dat van zichzelf helemaal niet. Van
nature was hij een driftkop van jewelste. Hij had alle trekken in zich van zijn
stamvader Levi. Daar had Jakob destijds op z'n sterfbed over gezegd: „Simeon en
Levi zijn broeders; hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld. In hun toorn
hebben zij mannen gedood. Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun
grimmigheid, want die is hard” (Gen. 49:5-7). Nou, Mozes had wel een aardje naar
z'n vaardje, dat is naar z'n stamvader Levi. Hij had het allemaal in zich: die
vervloekte toorn en de neiging om in z'n toorn een man dood te slaan. Wat
immers letterlijk gebeurd is.

God kan zelfs een karakter aan
Overigens ben ik persoonlijk juist daarom zo dankbaar voor deze geschiedenis.
Dat er van déze Mozes nu later geschreven staat: „Hij was de zachtmoedigste van
alle mensen”. Telkens als ik bij mezelf denk: ik kom niet van m'n karakter-zonden
af, want het zit in me, dan zeg ik tegen mezelf: denk aan Mozes! God kan
wonderen doen, Hij kan zelfs een karakter aan! Ook al moest Mozes er 40 jaar
voor de woestijn in. Dat waren 40 jaren, waarin hij eerst geleerd heeft om arm van
geest te worden. Zodat hij later zei: „Here, ik kan Israël niet verlossen”. Nee, dat
was toch ook zo? Dat kon hij toch ook niet? Maar hij had wèl geleerd om in zijn
onmacht de kracht van God met open handen te aanvaarden. En bij zijn dagelijkse
zorg voor de schapen had hij geleerd om kalm te blijven (je moet eens proberen
een kudde schapen te leiden als je driftig bent!). 
En zó is het nu gekomen, dat Mozes door Gods leiding zover kwam, dat hij in
heel zijn werk voor de schaapjes van Israël een zachtmoedige herder kon zijn. Dat
heb je nodig, juist om leiding te geven en te vermanen. In het Nieuwe Testament
is me opgevallen, dat het woord `zachtmoedigheid' het meest genoemd wordt in
het verband van een vermaning. Iets als: wanneer u iemand op een overtreding
betrapt, „help hem terecht in een geest van zachtmoedigheid; gij mocht ook eens
in verzoeking komen” (Galaten 6:1). Die zachtmoedigheid, die onmisbaar is om
te vermanen, had Mozes nu in huis. Hij kon met wijsheid antwoorden op het
voortdurend gemor van de Israëlieten.
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Kijk, ik maak het niet mooier dan het is. Ik doe niet alsof hij er nooit meer last van
gehad heeft. Je karakter, dat blijft bij je! En, eerlijk is eerlijk, ook Mozes' karakter
blééf wel. Hij heeft er tot zijn dood mee gestreden. Denk maar aan die geschiede-
nis dat hij met zijn staf op de rots sloeg om water tevoorschijn te toveren (Numeri
20). Dan denk ik: daar komt de oude Mozes weer boven! En dat zullen wij een
leven lang ook wel houden, tot de Here ons verlost: dat je moet strijden tegen je
zonden, en zeker tegen je karakter-zonden. Maar... Mozes staat toch in de Bijbel
als een voorbeeld ervan, dat de Here hierin toch overwinning kan geven en dat Hij
die overwinning zichtbaar wil maken.

„Ik ben zachtmoedig”
Goed, en hoe leren wij dat dan? We kunnen toch moeilijk allemaal een poosje de
woestijn in. Antwoord: dat leren we allereerst door het voorbeeld van de Here
Jezus. Hij zei ooit: „Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoe-
dig en nederig van hart” (Mat. 11:29). Dus Hij wijst zichzelf aan als degene, van
wie je kunt leren wat zachtmoedigheid is. 
En dat is belangrijk, want als we bedenken dat Jezus het grote voorbeeld van
zachtmoedigheid is, dan worden we meteen van een aantal misverstanden
afgeholpen. Zachtmoedigheid is dus niet zoiets als slapheid of meegaandheid of
dat je je door een ander op sleeptouw laat nemen. Helemaal niet. Jezus was geen
zacht figuur, in die zin dat je alle kanten met Hem uit kon. Integendeel, Jezus was
juist vol van de kracht van God. 
Maar zijn zachtmoedigheid is, dat Hij geen persoonlijke vergelding zocht, dat Hij
de mensen met liefde tegemoet trad, dat Hij bereid was zichzelf te ontledigen.
„Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was, die zichzelf ontle-
digd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen” (Filippenzen
2:5-7). 
En bovenal: Jezus kon matig blijven in zijn reacties op wat de mensen Hem
aandeden, omdat Hij het zelf bij zijn Vader bracht! Ik denk wel eens, dat dìt het
belangrijkste was van Jezus' zachtmoedigheid: dat Hij zijn problemen bij de Vader
bracht. Opvallend is, dat Jezus juist wanneer de mensen Hem dwars zaten met hun
onbegrip, met hun heetgebakerdheid, zich terugtrok in de bergen om te bidden en
met de Vader alleen te zijn. Om het allemaal tegen zijn Vader te zeggen, zodat Hij
er dan ook echt vanaf was. 
Dàt is het geheim van zachtmoedigheid. Het speelde ook in Psalm 37 een grote
rol: „Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, want Hij zal het maken”.
Als je het onrecht ziet en je wordt jaloers op de goddelozen: „Wacht op de Here
en Hij zal u verlossen”. Als Gods kinderen werkelijk getergd worden tot het
uiterste, dan kunnen ze deze troost wel eens bitterhard nodig hebben. Dat je het
kwijt kunt bij God. Maar dan màg je ook zeggen, zoals Paulus doet: „Wreekt uzelf
niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want staat geschreven: Ik zal het
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vergelden, spreekt de Here” (Romeinen 12:19). En daarom: laat je niet overwinnen
door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En nu nog iets. Het is belangrijk om te weten, dat er voor deze houding ook
vandaag al loon is. Als Jezus zegt: „de zachtmoedigen zullen de aarde beërven”,
dan denkt Hij vast en zeker aan de erfenis die wacht. De aarde beërven is, dat wij
op weg zijn naar de erfenis. Wij zijn als volk Gods door de woestijn, onderweg
naar een land, naar een aarde die ons als erfenis beloofd is. De nieuwe aarde, waar
gerechtigheid heerst. 
Maar toch betekent dat ook al loon voor vandaag. Want als je echt die weg naar
God toe kent (”wentel uw weg op Hem”), dan sta je onaantastbaar in deze wereld.
Dan heb je meer kracht van leven dan welke snelle jongen of harde meid van deze
wereld ook. Dan heb je kracht van leven en moed om verder te gaan.

De weg tot zachtmoedigheid
Dìt is, waar Jezus ons toe nodigt. Jezus, die zelf zachtmoedig was en nederig van
hart. Hij nodigt de mensen in de zaligsprekingen stapje voor stapje, door eerst te
zeggen: zalig de armen van geest, en dan zalig die treuren, en dan zalig de
zachtmoedigen. Wel, als dìt de weg is, waarin Jezus nodigt, dan zeg ik: dan hebt
u daar toch ook de weg waarlangs je zelf zachtmoedig kunt worden. Al heb je nog
zo'n harde natuur. Maar als je je ellende voor God leert kennen; jezelf als een arme
leert te verstaan en als een bedelaar bij God. En als je daardoor verdriet krijgt over
je persoonlijke zonden, dan kàn God ook iets in je leven. Dan kan Gods Geest
daar komen werken en zijn vrucht doen groeien. En de vrucht van de Geest is
liefde, blijdschap, vrede, maar ook zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Ja, het kan: zachtmoedig worden. Het kan echt, ook in ons eigen leven. Maar wij
kunnen het niet. We kunnen alleen maar komen, eenvoudigweg komen op de
uitnodiging van Christus, die zelf de deur is tot het Koninkrijk van God.
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5. Hongeren naar de gerechtigheid

„Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden”

(Mattheüs 5:6)

Als Jezus ons nodigt om discipel te worden, dan komt Hij daarmee zéér dicht bij
ons. Zijn aanspraak raakt meer dan de buitenkant van ons leven. Discipel zijn, dat
heeft niet alleen gevolgen voor je baan, je omgang met anderen, je daden naar
buiten toe. Nee, in de vierde zaligspreking spreekt Jezus over „hongeren en
dorsten naar gerechtigheid”. En honger en dorst, dat zit ontzettend diep in je. Dat
is geen buitenkant, maar dat gaat over je gevoel, over je verlangen. In feite zijn
honger en dorst onder de sterkste drijfveren in ons leven. Wat doet een mens niet
allemaal, die door honger gedreven wordt? En waar kan heftige dorst je toe
brengen? Ja, Jezus doelt met zijn spreuk op sterke krachten in een mens, in het
binnenste van een mens.
Eerder zagen we, dat Christus in de zaligsprekingen met open armen de mensen
roept. Hij nodigt hen uit om discipel te worden en dat doet Hij door een schets
van het Koninkrijk te maken. In acht trekken tekent Hij het Koninkrijk Gods en
zijn bewoners. Hij doet dat niet als een koele beschrijving, maar als een warme
nodiging aan ieder die wil horen. Deze vierde zaligspreking vormt een belangrijk
keerpunt in het geheel. Je kunt zeggen: tot heden heeft Jezus getekend wat de
voorwaarden voor een christelijk leven zijn. In de volgende drie spreuken horen we
over de positieve invulling van dat christelijk leven. Daar midden tussenin spreekt
de Here over de drijvende kracht in het christelijk leven: honger en dorst naar de
gerechtigheid.
Als we eerst nog even terugkijken: in de eerste drie spreuken besprak Jezus de
verhouding van een christen tot God, tot zichzelf en tot de naaste. Dat is de
drieslag van de eerste zaligsprekingen. Om discipel te worden van Jezus en burger
van Gods Rijk, moet je in de verhouding tot God leren om een arme van geest te
zijn; als je naar jezelf kijkt, leer je te treuren over je zonden; en tegenover je
broeders en zusters leer je zachtmoedig te zijn.
Wat een machtig onderwijs in discipelschap krijgen we dáár al in mee! In deze
verhouding tot God, tot jezelf en tot de naaste is er één rode draad. Het is tegelijk
het moeilijkste wat er is en toch het allereenvoudigste: afzien van jezelf en
vertrouwen op Gods beloften.
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Verlangen naar méér
En wie hiernaar begint te leven, die blijft niet onveranderd. Zo iemand heeft iets
geproefd van het Koninkrijk Gods en het kan niet anders of dat doet iets met je.
Jezus leidt ons er stap voor stap in binnen. Als je ziet wie je bent voor God; als je
daardoor verdriet krijgt over je zonden en dankbaarheid voor de enige troost; en
als je zo vanzèlf geduld krijgt met je naaste, dan heb je iets geproefd van het leven
met God. En dan groeit er een verlangen naar méér. 
Deze vierde zaligspreking is weer een noodzakelijk vervolg op de eerdere. Jezus
beschrijft hier, wat er onvermijdelijk met je gebeurt als het menens is. Als christen-
zijn niet langer een denk-spelletje voor je is en ook geen kwestie van traditie. Als
je echt geproefd hebt van het christelijk leven, dan ga je gegarandeerd verlangen
naar méér. Dan krijg je een steeds groeiende honger en dorst. Dan ga je hongeren
en dorsten naar de gerechtigheid. 
Wat dat betekent, hopen we nu te gaan bestuderen. In elk geval weet je al zeker
dat het iets héél anders is dan mensen, die altijd bezig zijn met de vraag: „wat kan
er nog net door de beugel, wil ik een christen blijven? Hoe weinig kan ik in de kerk
komen, hoe kort kan ik in m'n bijbel lezen? Hoe vaak moet ik m'n broeder
vergeven en wie is mijn naaste?”. Zijn dit vaak niet de vragen, die de discussie op
bijbelkringen beheersen? Misschien zijn ze netter ingekleed, maar als het steeds
gaat over de vraag of je dit en dat volgens de Bijbel mag doen ja of nee, dan zijn
we met het paard achter de wagen bezig. We moesten eigenlijk niet vragen of ons
gedrag nog net door de beugel kan, maar we moesten zoeken: hoe kan ik het
allerméést naar Gods wil leven? Wie honger heeft, tobt zich niet af over de vraag
hoe hij zo weinig mogelijk kan eten, maar hij probeert uit alle macht om eten te
vinden. En wie honger heeft naar de gerechtigheid, zoekt óók geen minimum. 

Recht voor God komen staan
Nee, als het echt is dan zul je hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Als ik op
z'n kortst moet weergeven wat dat betekent, dan zeg ik: het is een intens verlangen om
recht tegenover je Schepper te komen staan. Hongeren en dorsten, dat is immers een
beeld voor intens verlangen. En gerechtigheid, dat is in de Bijbel dat je recht voor
God kunt staan omdat je zijn wil doet. Jezus zegt dus: Gelukkig zijn de mensen,
die intens verlangen om recht voor God te komen staan, want zij zullen verzadigd
worden - ze krijgen alles waar ze naar verlangen.
Als we deze zaligspreking nu meer in detail bekijken, dan letten we eerst op het
woord gerechtigheid. Gerechtigheid is voor ons meestal, dat de overheid het onrecht
aanpakt. Als de daders van een zware misdaad na lange tijd gepakt worden, dan
zeggen we: eindelijk gerechtigheid! En we gebruiken het woord ook in breder
verband, voor de aanpak van onrecht op internationaal niveau. Door ministers en
regeringsleiders wordt daar hard en veel aan gewerkt. En de Here wil ook dat
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daaraan gewerkt wordt; Hij heeft de overheid ingesteld om de bozen te straffen
en de goeden te belonen. En rechtvaardige wetten en regels op ieder niveau horen
daar ook bij. We noemen dat de publieke gerechtigheid en christenen zijn zeker
geroepen om daaraan bij te dragen.
Ja, en tegelijk weten we, dat ook de beste overheid het heil niet kan brengen. Ook
als de rechters hun ambt verstaan en de overheid voor de publieke gerechtigheid
zorgt, dan nog sterven de mensen en ze zijn niet gelukkig. De gerechtigheid waar
Jezus over spreekt, reikt echter veel verder. In heel de Bergrede spreekt de Here
over de binnenkant van een mens, waar de overheid bij voorbaat niets over heeft
te zeggen, maar waar wel de clou zit. Gerechtigheid in de zin die Jezus bedoelt is
er pas als je de naaste niet alleen niet doodslaat, maar hem ook niet haat. Het gaat
niet alleen tegen echtbreuk, maar ook tegen begeerte. Kortom: Jezus bedoelt niet
dat we ernaar zullen verlangen om gerechtigheid te hebben voor de mensen, maar dat
we honger en dorst hebben naar de gerechtigheid voor God. Het is, dat we recht
voor God zijn komen staan. „Heil Hem, die recht voor God is komen staan!”.

Rechtvaardiging en heiliging
En het is die gerechtigheid, de gerechtigheid voor God, waar Jezus ons naar leert
hongeren en dorsten. Nu hoort daar in de eerste plaats bij, dat God ons onze
zonden vergééft. Er is geen zondaar, die recht voor God kan staan zonder
vergeving. „Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven”. Over deze
gerechtigheid Gods kunt u bij Paulus veel lezen en vooral in zijn brief aan de
Romeinen. De gerechtigheid als een geschenk, waarmee God zondaren aanneemt
om niet.
Maar Jezus kijkt in de Bergrede nog verder. Hij bedoelt niet alleen de vergeving,
de rechtvaardigmaking, maar Hij doelt op het vernieuwde leven dat daarop volgt.
Op de heiligmaking. Hij spreekt niet zalig degenen die hongeren en dorsten naar
vergeving, maar wie die daar bovenuit nog verlangen naar het vernieuwde leven
van een christen. Naar de nieuwe mens, die zo nieuw is als de opgestane Heer; die
naar God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efeze 4:24). 
Jezus komt verderop in de Bergrede nog drie keer terug op deze gerechtigheid en
daarbij laat Hij heel duidelijk zien, hoe concreet Hij het bedoelt. Hij zegt bijvoor-
beeld: „Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleer-
den en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”
(Mat. 5:20). En dan volgen tal van voorbeelden uit het dagelijks leven. Over de
omgang met elkaar, over haat en begeerte, maar ook over liefde en vrijgevigheid.
Heel praktisch maakt de Here dan duidelijk, wat voor levensstijl „uw gerechtig-
heid” met zich meebrengt.
Bij de gerechtigheid horen ook de godsdienstige dingen, door Jezus samengevat
in aalmoezen, bidden en vasten. Ook die zijn belangrijk, en daarbij komt het er
helemaal op aan dat je alleen aan God zult denken en niet aan de mensen. Vandaar
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Jezus' woord: „Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om
door hen opgemerkt te worden” (Mat. 6:1).

Goddelijke wijsheid
Kortom, uit Jezus' verdere woorden blijkt wel, dat christen-zijn metterdaad ook
een hele stijl van leven meebrengt die je kunt samenvatten als „uw gerechtigheid”,
dat is een levensstijl die voor God kan bestaan. Het is tekenend, dat Jezus daar nu
déze spreuk aan vooraf doet gaan: „zalig die hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden”. Wat een goddelijke wijsheid is
het, dat Hij niet boven de Bergrede gezegd heeft: „je kunt pas zalig worden als je
de hele gerechtigheid vervult”, maar dit evangeliewoord: zalig wie ernaar hongeren
en dorsten. Wie er eerlijk en intens naar verlàngen om in die gerechtigheid te
leven.
Daarmee heeft Jezus het over onze drijfveren, zo u wilt onze motivatie. Wat
natuurlijk een enorm belangrijke kwestie is. Of een marathonloper de finish nog
redelijk bereikt, hangt goeddeels van zijn motivatie af. Als ik die gezichten aan het
eind zie, dan begrijp ik niet hoe ze het volhouden. Maar ik ben een buitenstaander;
de echte enthousiastelingen hebben een motivatie, die hen juist naar de grenzen
van hun kunnen doet verlangen.
Trouwens, u kunt voor motivatie ook een veel gewoner voorbeeld nemen. Van
Salomo is de volgende wijsheid:

”De honger van de werkman werkt voor hem, want zijn mond spoort hem aan”
(Spr. 16:26).

Ik weet niet helemaal zeker of wij in onze welvarende samenleving dit woord nog
kunnen plaatsen. Maar hier hebben we het wel over de krachtigste drijfveer die er
is: een mens, die hard werken moet om de kost te verdienen. Iemand, die de
vruchten van zijn eigen werk plukt en die ook bitter hard nodig heeft. Hem hoef
je niet te stimuleren, want „zijn mond spoort hem aan”. De honger is zijn
drijvende kracht.

Eerst de motivatie
Welnu, nadat Jezus de plaats van een christen in de wereld besproken heeft en
voordat Hij aan de positieve invulling toekomt, stelt Hij nu eerst de motivatie aan
de orde. Wat is uw motivatie om christelijk te willen leven? Wie het uit sleur doet,
zal al gauw merken dat daar geen energie uit voortkomt. Zoals je een marathon
niet op je routine kunt lopen. Maar ook wie zich aan de geboden probeert te
houden, alleen uit angst voor de straf en het oordeel, die komt niet ver. Zoals een
arbeider die alleen maar werkt omdat de baas achter z'n rug staat, geen succes is.
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Nee, het komt erop aan of we het zelf willen. Of we er zo intens naar verlangen om
recht voor God te mogen staan, dat het te vergelijken is met honger en dorst. En
dat de honger en dorst naar de gerechtigheid sterker is dan alle andere motieven.
Het probleem is immers, dat wij vaak meer gemotiveerd zijn voor eten en drinken
en kleding, dan voor Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Die vergelijking
maakt Jezus zelf in de Bergrede, Mat. 6:25-34. Als je beheerst wordt door honger
en dorst naar spullen, dan zit je vast aan een afgod, aan Mammon. En afgoden
laten, zoals bekend, nooit los. Want de praktijk leert: hoe meer eten en drinken en
kleding en allerlei spullen we hebben, hoe meer we ons er bezorgd over blijven
maken. We weten feilloos en onweerlegbaar aan te wijzen dat we op 't werk
onmisbaar zijn en dus geen tijd hebben voor God en de naaste; dat je tegenwoor-
dig wel mee moet doen met dubieuze praktijken want „anders kom ik op straat” en
zo verder.
Het is hier tegenover, dat Jezus zo uiterst radicaal heeft onderwezen dat de honger
en dorst van de wereld haaks staat op de honger en dorst naar gerechtigheid.
Maakt u geen zorgen om eten of drinken zoals de heidenen doen. „Maar zoekt
eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonk-
en worden” (Mat. 6:33). Deze regel hoort tot de grondwet van het Koninkrijk der
hemelen. We kunnen er alleen maar aan gehoorzamen als we zelf zijn gaan
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.

Indien iemand dorst heeft
Nu is honger iets, dat je alleen maar zelf kunt voelen. Net zoals dorst; ik heb niet
de dorst van mijn buurman, maar ik weet alleen wat ik zelf heb. Daarom ontko-
men we er bij deze zaligspreking niet aan, dat we onszelf de vraag moeten stellen:
heb ik die honger en dorst, heb ik die sterke motivatie om Gods Koninkrijk en
gerechtigheid te zoeken, meer dan alle dingen? 
In de Bijbel zie je dit zo levend voor je. Denk aan Psalm 42: „Gelijk een hinde die
naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar
God, naar de levende God”. En de profeten hebben ervan gesproken: „O, alle
dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja
komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk” (Jes. 55:1). Het is een
beeld, dat Jezus zelf meermalen opgenomen heeft als Hij bijvoorbeeld zei: „Indien
iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!” (Joh. 7:37).
Is die dorst er bij ons, naar God en zijn Rijk? En is er de honger als van de
verloren zoon, die terugverlangde naar zijn vader toen hij honger leed? In die
gelijkenis van de verloren zoon zie je, wat èchte honger een krachtbron en
motivatie is. Ik bedoel niet dat moment dat z'n geld op raakte en de honger net
begon te knagen. Toen begon de zoon gebrek te lijden en dat bracht hem er alleen
maar toe om varkensvoer te zoeken. Maar toen hij werkelijk honger kreeg, kwam
hij tot inkeer en ging naar zijn vader terug (vgl. Lucas 15:11-32).
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Hoe krijg je honger?
Als je zo'n honger hebt, zo'n intens verlangen naar de gerechtigheid, dan prijst de
Here Jezus je zalig. Maar dan is de vraag natuurlijk wel: hoe krijg je zo'n verlangen
en waar komt het vandaan? Ik denk dat het antwoord daarop heel duidelijk kan
zijn. De honger en dorst die Jezus hier beschrijft, het verlangen om Gods wil te
doen, dat is alleen het werk van de Heilige Geest. Hij doet ons proeven van het
Koninkrijk en maakt ons verlangend naar een rijkere vervulling. Hij alleen kan een
kracht in ons zijn tot gerechtigheid, die sterker is dan de honger van een werkman.
Omdat Hij ervoor kan zorgen, dat we er van binnenuit naar gaan verlangen om
Gods wil te doen. 
Is dat niet de belofte van het Nieuwe Verbond, die de HERE vroeger al gegeven
heeft? „Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze
dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die
in hun hart schrijven” (Jer. 31:33). Of ook: „Mijn Geest zal Ik in uw binnenste
geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verorde-
ningen onderhoudt” (Ezech. 36:27). Als deze Geest van God in je werkt, dan heb
je inderdaad een drijvende kracht en een sterke motivatie, dan heb je honger en
dorst naar de gerechtigheid.
Dit betekent, dat Jezus' vierde zaligspreking ons ertoe zal moeten aanzetten te
bidden tot God om de krachtige werking van zijn Geest in ons leven. Zulk bidden
is nooit tevergeefs, want de Here wìl ons vernieuwen door zijn Geest. Wie de
zaligsprekingen in hun verband leest, ziet meteen ook hoe het spoor van de Geest is.
Hóe Hij dat verlangen in ons werkt. Namelijk in de weg die Jezus beschreef: als
we arm worden van geest, treurend om onze zonde en zachtmoedig tegenover de
naaste. Het begint met het besef van onze armoede, net als bij de verloren zoon,
die bij de puinhopen van zijn leven neerzat en toen zijn situatie vergeleek met de
rijkdom van zijn vaders huis. En een levende omgang met God in het gebed hoort
erbij. In deze weg geeft de Geest ons nu een voorproef van het Koninkrijk en het
is nog nooit anders geweest: als je daarvan geproefd hebt, dan krijg je honger naar
meer. 

Verzadiging
Met deze honger naar de gerechtigheid zijn we te feliciteren want, zegt Christus,
„zij zullen verzadigd worden”. Echt waar, de Here geeft ons hier en nu op het
gebed al kracht om naar zijn wil te leven en Hij maakt dat we daar zelf blij mee
zijn. Hij laat ons niet hongeren tot de jongste dag, maar Hij wil zelf ons brood en
onze wijn zijn. Daarmee kunnen we verder, we mogen nu al leven in Gods
Koninkrijk en juist daardoor zullen we nòg meer honger krijgen naar de dag van
volkomen verzadiging, waarover geschreven staat: „Zij zullen niet meer hongeren
en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het
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Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar
waterbronnen des levens” (Openb. 7:16v).
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6. Barmhartigen

„Zalig de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden”

(Mattheüs 5:7)

Barmhartigheid - wist u, dat dat in de Bijbel bijna altijd een eigenschap is van God?
„Genadig en barmhartig is de Heer, lankmoedig en vol goedheid altijd weer” - dat
is een veel voorkomende aanduiding voor God. Maar mensen van wie je kunt
zeggen dat ze barmhartigheid bewezen hebben, vind je haast niet. Ja, het staat er
van David. David had barmhartigheid bewezen aan Jonathan. Maar doorgaans is
het toch alleen God die echt barmhartig is. Toen Jezus het er eens in een gelijkenis
over had, moest de barmhartige man een Samaritaan zijn. Want de priester en de
leviet wisten het beter. Ze hadden geen tijd, of ze wilden hun vingers niet branden
aan die man langs de weg, of zo. De barmhartigheid van God is eigenlijk te groot
voor mensen. Zelfs Gods dienaars kunnen de barmhartigheid van God vaak niet
meemaken.
Jona is daar een voorbeeld van, de man die door God met een profetie van het
oordeel naar Ninevé was gestuurd. Toen hij zelf langs de kant ging zitten afwach-
ten en als het ware aftellen tot nul, tot het oordeel zou komen, toen kwam het
moment dat Jona uitgeteld was, maar het oordeel kwam niet, omdat de Ninevieten
zich hadden bekeerd. Aan de ene kant was Jona geërgerd en aan de andere kant
had hij het altijd al geweten: „Ach, HERE, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in
mijn land was? Ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig,
groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad” (Jona 4:2). Ja, het
zat hem hoog want hij had zijn profetie heel graag zien uitkomen, maar toch kende
Jona zijn God eigenlijk wel zo. Als een God die genadig is en barmhartig. Een
God, die bewogen is als Hij denkt aan die duizenden mensen, benevens veel vee.
En Jona had het maar moeilijk om deze barmhartigheid van God mee te maken.
Intussen, hij kon met goed recht zeggen dat hij dit tevoren al wist. Om te
beginnen had God zijn barmhartigheid natuurlijk van geslacht tot geslacht bewezen
aan Israël. In ontferming had Hij naar hen omgezien en hen tòch weer geholpen,
telkens weer. Maar bovendien had de HERE zich aan Mozes ook met nadruk
geopenbaard als de barmhartige.
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Barmhartig en genadig
In Exodus 34 staat de geschiedenis van de twee nieuwe stenen tafelen. Toen Israël
eigenlijk alles verspeeld had door de zonde met het gouden kalf, was Mozes met
zijn voorbede tussenbeide gekomen en de HERE had beloofd om tòch weer mee
te gaan. Dit was een heel bijzonder moment. Om een nieuwe start te maken is de
Here naar Mozes toegekomen om zijn naam uit te roepen. Dat is: om het diepst
van zijn wezen te openbaren. Om verder te gaan zal Israël met niets minder
toekunnen dan met het binnenste van God. En dat openbaarde God toen met de
woorden, die later Jona zich nog herinnerde: „HERE, HERE, God, barmhartig en
genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trouw”. Dat is het hoogste
en het diepste wat er van God valt te zeggen.
Het gaat me nu vooral om dat woord `barmhartig'. Een heel intiem woord, waar
Gods warme betrokkenheid mee aangeduid is. Het Hebreeuwse woord voor
barmhartigheid komt van een woord dat `baarmoeder' betekent en het duidt op
een heel intieme betrokkenheid. We komen dan ook de vergelijking tegen: „kan
ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het
kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet” (Jes.
49:15). Op zo'n intense betrokkenheid duidt het woord barmhartigheid. De Here
heeft iets met zijn kinderen en daarom is Hij altijd weer barmhartig. 
„Barmhartig en genadig”, zo staat het dan vaak naast elkaar. Het verschil is, dat
genade met schuld-vergeving te maken heeft. Met genade ziet God om naar de
schuld van een mens en met barmhartigheid kijkt Hij naar de ellende van een
mens. En daarom vinden we deze twee woorden vaak in één adem. Als de Here
naar dat zondige volk Israël keek, was Hij toornig over hun zonden, jazeker. Maar
Hij voelde ook zijn hart omdraaien als Hij erover dacht om ze te straffen. Dan
ging het door Hem heen, hoe zijn eigen volk straks om zou komen van ellende als
Hij hen alleen liet. Dat is Gods barmhartigheid, dat het Hem in zijn binnenste
raakt als zijn volk in nood is. En daarom was God barmhartig in zijn bewogenheid
en dan ook genadig om hen te vergeven en lankmoedig om het nòg eens met hen
te proberen, en al die kostbare woorden meer.

Hoog gegrepen
Goed, dat was nu allemaal nog over Gòds barmhartigheid. Dan kunt u nagaan,
hoe hoog het gegrepen was, toen Jezus de mensen opriep om als zijn discipelen
óók barmhartig te zijn: „Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid
geschieden”. Dat betekent eigenlijk, dat de Here een van Gòds eigenschappen
voorhoudt aan ons, mensen. Dat is al een beetje in de lijn van het indringende
woord dat aan het eind van dit hoofdstuk van Mattheüs staat: „Gij dan zult
volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”. Dat is ook zo'n wonderlijk
woord, nietwaar? Wat moet je daarmee, met zo'n hoog gegrepen vergelijking?
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Ja, en toch hoort dit tot de clou van de Bergrede: dat Jezus ons met heel ons leven
voor de Vader plaatst. Dat Hij ons afleert om onszelf te vergelijken met de buren
of zo, en dat Hij ons aanleert om bij al ons handelen aan de Vader te denken.
Jezus gaat dus in tegen onze menselijke neiging om alleen naar de buitenkant te
kijken en om al tevreden te zijn met een gedrag dat voor de mensen fatsoenlijk
overkomt. Jezus gaat daarop in met al die woorden over de geboden, waarin Hij
bijvoorbeeld duidelijk maakt, dat de Vader het niet alleen ziet als je met een andere
vrouw meegaat, maar ook als je in je hart overspel pleegt. Dit is de hoge inzet van
de Bergrede: spiegel u niet aan mensen, maar spiegel u aan de Vader in de hemel.
En zo is het nu bedoeld, als Jezus de mensen ook oproept tot de barmhartigheid,
die wij kennen van God de Vader.

Hoe reageren wij?
Een belangrijke vraag is nu: hoe reageren wij op zo'n hoog gegrepen woord? Je
kunt dit natuurlijk makkelijk weg honen. Je kunt roepen: dat is onhaalbaar,
onredelijk, onmogelijk! En je kunt er ook voor kiezen om Jezus' woorden wat aan
te passen, wat bij te schaven op mensenmaat. Zodat je het al mooi vindt als
barmhartig zijn betekent dat je een beetje aardig bent voor elkaar en elkaar niet
lastig valt. Maar laten we dat nu eens niet doen; laten we liever proberen om de
zaligspreking te verstaan op dat hoge niveau: barmhartig zijn is, dat de bewogenheid van
de Vader ons beweegt. 
We moeten er bij zeggen: Jezus overvalt ons niet zomaar met die normen uit de
hemel. Hij leidt ons met de zaligsprekingen stap voor stap binnen in een leven
voor Gods aangezicht. Eerst heeft Hij ons onderwezen, hoe de houding van een
christen moet zijn tegenover God, tegenover zichzelf en tegenover de naaste. Dat
waren de eerste drie zaligsprekingen. Als je zo door Jezus op je plaats gezet bent,
dan heb je iets geproefd van het Koninkrijk en dan ga je verlangen naar méér. Dan
ga je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Wel, nu de sterke kracht van deze honger en dorst genoemd is, nu gaat Jezus
ontvouwen wat een werkelijk christelijk leven positief inhoudt. Christen-zijn is niet
alléén treuren over je zonde. Het begint daar wel mee, maar wie eenmaal honger
en dorst naar de gerechtigheid heeft, wordt ook actief. Hij gaat Gods Koninkrijk
en zijn gerechtigheid zoeken.
En daarmee zijn we al bij de Vader gebracht. Want wie naar de gerechtigheid
hongert, zoekt ook naar Gods gerechtigheid, en dan kom je ook uit bij Gods
barmhartigheid. Want barmhartig en genadig is de Here, en dat moet ook gaan
afstralen op zijn kinderen. 
Dit komt onder meer uit in de manier waarop je reageert op fouten en zonden van
anderen. `Barmhartig zijn' is niet, dat je de fouten en zonden van anderen maar
over het hoofd ziet. Het is immers onbarmhartig om een ander verloren te laten
gaan. Maar barmhartigheid zijn betekent wel, dat je je naaste niet zomaar in z'n

34

zonde laat stikken. Dat je hem niet afschrijft en veracht als iemand met wie je niet
langer te maken wilt hebben. God die barmhartig is, blijft altijd warm betrokken
bij de ergste zondaar. Zo moeten Gods kinderen ook zijn. Door de zonden van
een ander heen moeten ze de mèns blijven zien. Gods schepsel, een kind van God
met wie je iets te maken hebt. Zodat het je raakt als hij op het verkeerde pad zit.

Barmhartigheid wil Ik en geen offerande
Jezus sprak deze woorden over barmhartigheid in een wereld, waarin de Farizeeën
de toon aangaven. Die wisten wel alles van recht en gerechtigheid, maar niet van
barmhartigheid. Mattheüs beschrijft drie gelegenheden, waarbij Jezus op het punt
van de barmhartigheid een aanvaring met de Farizeeën kreeg (vgl. Mat. 9:13, 12:7
en 23:23). Eén van die gebeurtenissen herinnerde Mattheüs zich nog erg goed,
omdat het bij hem thuis gebeurde. Op de dag, dat Jezus de tollenaar Mattheüs
kwam roepen, kwam Hij ook bij hem thuis eten. „Waarom eet uw meester met de
tollenaars en zondaars?” hadden de Farizeeën toen geroepen. Maar toen had Jezus
gezegd: „Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen
offerande” (Mat. 9:13). De Farizeeën wisten de zonden wel aan te wijzen, en ze
hadden nog gelijk ook, maar er was geen barmhartigheid. Niet iets, dat hen
verbond met die mensen. Ze wilden niks met hen te maken hebben. En daarin
was Jezus anders. Hij wees de zonden óók aan, maar Hij wilde met de zondaren
wel iets te maken hebben. Hij zocht hen op en at zelfs met hen.
Later noemde Jezus deze barmhartigheid zelfs het voornaamste van de wet. Het
gáát God er niet om, dat we de regeltjes handhaven als een kille moraal. Maar dat
we ons betrokken weten op de naaste, dat het ons raakt hoe het met hem gaat en
dat we dáárom ook aan Gods geboden vasthouden. Omdat we intens geloven: als
ik jou niet vertel van Gods wil, dan raak je verloren. Barmhartigheid is, dat de
bewogenheid van de Vader ons beweegt.

Werkelijke betrokkenheid in de gemeente
Dit is allereerst belangrijk binnen de gemeente. Barmhartigheid in de omgang met
elkaar. Werkelijke betrokkenheid in plaats van een hooghartige veroordeling die
maar al te makkelijk is. Barmhartigheid, ook en juist wanneer je bij een ander
fouten en schuld moet aanwijzen. Juist dan komt het erop aan dat je de ander niet
voorbij loopt, en dat je hem ook niet veroordeelt, maar dat je barmhartig bent
vanuit een verbondenheid met hem. Dat is iets groots, iets van de Vader.
De broer van Jezus, Jacobus, heeft daar in zijn brief een heel indringend woord
over geschreven: „Spreekt zo en handelt zo, als mensen past, die door de wet der
vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over
hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen
het oordeel” (Jac. 2:12v). Een ingrijpend woord van verstrekkende betekenis. We
hoeven niet te vragen waar Jacobus deze wijsheid vandaan had. Het is het
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regelrechte spiegelbeeld van Jezus' zaligspreking. Zalig de barmhartigen, want hun
zal barmhartigheid bewezen worden. Dus: wee degene, die zelf altijd snoeihard
over anderen geoordeeld heeft, zonder mededogen, zonder betrokkenheid. Zo
iemand zal geoordeeld worden zoals hij zelf geoordeeld heeft. Maar barmhartig-
heid roemt tegen het oordeel. Als je zelf barmhartig geweest bent, dan is dat het
zuiverste bewijs dat je geleerd hebt van je Vader en dan zul je in het oordeel
gespaard worden.

Barmhartigheid moet tastbaar worden
Tenslotte heeft het woord van Jezus ook een heel praktische kant: barmhartigheid
moet ook tastbaar worden. In de zorg voor mensen die in nood zijn. Voor de
armen en ellendigen. Als Jezus zegt: zalig zijn de barmhartigen, dan denkt Hij óók
aan de dienst der barmhartigheid, zoals de barmhartige Samaritaan die hulp gaf.
Dat is niet ineens een heel ander onderwerp. Van God uit komt het op hetzelfde
neer: als mensen in de ellende zitten, hoe dan ook, als slachtoffer of door eigen
schuld, dan voelt de Here zijn erbarmen. Dan spreekt zijn hart. Dan is Hij om de
armen en ellendigen net zo bezorgd als om de inwoners van Ninevé. En Hij vraagt
dat van ons ook. 
In ons eigen land lijkt de dienst der barmhartigheid een ouderwets woord te
worden doordat de burger allerlei rechten gekregen heeft tegenover de overheid.
Ik vind niet dat we daar misprijzend over moeten doen. Het is prachtig als arme
mensen meer bestaanszekerheid krijgen door wetten.

Wet en hart
Dat was in Israël ook zo, dat er wetten waren die de zorg voor armen regelden.
Natuurlijk op oud-israëlitische manier, naar de aard van die tijd en bedeling. Maar
er waren wel degelijk sociale wetten. Dat je de rand van je veld niet mocht afmaaien
om wat over te laten voor de armen en de vreemdelingen; dat je het land niet voor
altijd mocht verkopen, zodat er geen grootgrondbezit zou ontstaan; en dat je in
het sabbatsjaar de slaven vrij moest laten. Op het gebied van sociale wetten
vervulde Israël een voortrekkers-rol.
Maar toch leert het Oude Testament ons, dat zelfs de beste wetten (Gods wetten)
de barmhartigheid niet overbodig maken. Het gevaar van sociale wetten is dat je
gaat zeggen: „ze moeten goed voor de armen zorgen”. En de Bijbel zegt juist: u
bent er zèlf bij nodig en uw betrokkenheid is onmisbaar.
In Deuteronomium lezen we daarover: „Openen zult gij, openen uw hand, voor
uw broeder, voor uw ellendigen en uw armen in uw land” (Deut. 15:11). Een
opmerkelijke zin, waar het voortdurend herhaalde woord `uw' in voorkomt. Niet
`ze' moeten het oplossen, maar het is uw zaak. En dat is nu barmhartigheid: dat je
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je persoonlijk betrokken weet bij de nood, vanwege je Vader in de hemel. Bij alle
mooie wetten die wij hebben, wordt deze betrokkenheid bitter gemist.
Wie luistert naar de zaligsprekingen als het spoor van de Geest, zal in beweging
komen door de bewogenheid van de Vader. Zo iemand is gelukkig te prijzen. Zalig
zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid bewezen worden.
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7. Reinen van hart

„Zalig de reinen van hart,
want zij zullen God zien”

(Mattheüs 5:8)

In de Joodse wereld van Jezus' dagen was reinheid en heiliging geweldig belangrijk.
Als de Joden thuis kwamen van de markt, waren ze gewend om eerst op een
rituele manier water langs hun handen te laten lopen. En kommen en schotels,
bekers en schalen gingen niet alleen in de afwas, maar vóór het gebruik moest er
ook een rituele reiniging plaatsvinden. Daarmee werd de besmetting van de wereld
symbolisch afgewassen. Want wat kun je niet allemaal meenemen van de markt?
Natuurlijk leerde ook de wet van Mozes al heel wat over reinheid en zuiverheid.
Maar in de handen van de Farizeeën was dit aspect tot een van de pilaren van de
godsdienst geworden en daarmee was het ook uitgehold.
Jezus heeft er wel ruzie over gehad met de Farizeeën: „Wee u, schriftgeleerden en
Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de
schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. Gij blinde Farizeeër,
reinig eerst de inhoud van de beker; dan zal hij ook van buiten rein worden” (Mat.
23:25v). Ja, Jezus heeft hen zelfs vergeleken met gewitte graven. Prachtig van
buiten, maar dood van binnen. Zo sprak Jezus ook eens over reine en onreine
spijzen. Dat ging natuurlijk een stap verder, want op dat punt hadden ze Mozes
aan hun kant. Toch zei Jezus, dat alles wat de mond binnengaat, wel weer
verdwijnt. „Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens
onrein” (Mat. 15:18).
Welnu, die kritiek klonk nu ook al door in de zesde zaligspreking: „zalig de reinen
van hart, want zij zullen God zien”. Tegenover de grote nadruk op uiterlijke
reinheid liet Jezus meteen aan het begin van zijn onderwijs al horen: het komt aan
op de binnenkant. Op het hart, dat heel je leven beheerst. Ben je dáár rein?, dat is
de kwestie waar het op aankomt.

Wij zijn dieper gezakt
Overigens moet ik daar wel bij zeggen, dat ik het voor onze tijd wat goedkoop
vind om nu eens fijn onze pijlen te richten tegen die joodse rituelen. Dat we dus
eens flink kunnen roepen: wat een uiterlijkheid, wat een schijnheiligheid! Ik noem
dat nogal goedkoop, omdat onze samenleving nog een niveau dieper gezakt is. Wij
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doen wel niet aan overtrokken reinheidsrituelen, maar wij zijn bovendien het hele
begrip reinheid kwijt. Wij hebben het kind met het rituele badwater weggegooid, om
het zo maar te zeggen. En daarmee staan we verder van Jezus' leer af dan de
Joden. Jezus' leer is immers: „Zalig de reinen van hart”. Tegenover de Joden moest
Hij daarbij één punt onderstrepen, namelijk dat het van harte dient te gaan. Maar
tegenover ons zul je beide woorden moeten onderstrepen, want ook wat reinheid
sowieso is, zijn wij gaandeweg vergeten. 
Ga maar na, welke rol spelen reinheid en reiniging nog in onze tijd? Ik bedoel:
welk besef is er, dat je door je daden bevuild kunt worden? Dat je smerig kunt
worden door de dingen die je gedaan hebt? Wie denkt er bij reinheid nog aan de
manier, waarop een meisje het huwelijk in gaat? Hoe rein is ons taalgebruik, wat
we spontaan roepen op het werk of op school? Wat hebben onze calculerende
burgers nog van doen met een rein geweten? En hoe rein denken we van binnen
te blijven bij alle indrukken, die onze ogen en oren opdoen? Nee, als Jezus zijn
tijdgenoten wijst op een te uiterlijke manier van reinigen, dan is dat iets heel anders
dan wanneer wij smalend op `uiterlijkheden' afgeven. Want wij zijn de héle zaak
van reinheid kwijt geraakt, binnenkant èn buitenkant.
Let maar eens op, wat er bij ons wèl overgebleven is van de noties `reinheid' en
`zuivering'. Wij zuiveren niet onze taal en reinigen niet ons hart. Nee, wij reinigen
de Coupé-polder (of een andere gifbelt) en wij zuiveren het afval-water. Dat doen
we nog belabberd ook, maar daar gaat het me nu niet om. Ik bedoel nu, dat
bijbelwoorden als reinheid en zuivering hun morele betekenis verloren hebben en
dat je ze haast alleen tegenkomt in de milieu-hoek. Dat is waar wij met elkaar
verontwaardigd over zijn; daar kan het geen picogram lijden. 

Sanering van je binnenste
Nu valt dit uiteraard alleen maar toe te juichen, maar ik zeg wel: voor het leven
hier op aarde gaat het niet alléén om die reinheid. Wil het leven leefbaar blijven,
dan gaat het niet alleen om een goede verwerking en afvoer van huisvuil en
fabrieksafval. Als we met elkaar super-alert zijn op de reiniging van ons milieu, en
we laten voor de televisie alle soort van vuil in ons hart toe, zijn wij dan niet erg
uiterlijk en oppervlakkig en schijnheilig, nog meer dan de Farizeeën waar we zo op
afgeven? En als wij onze kinderen milieuvriendelijke batterijen in de Walkman
geven, maar we laten hen op school rustig vergiftigen met ongeloof, zonder hen
daarbij weerwoord bieden, is dat wel zo diep van ons?
Kortom, als Jezus in de Bergrede zegt: „Zalig de reinen van hart, want zij zullen
God zien”, dan is dat in onze tijd op een heel nieuwe manier super-actueel. Omdat
wij opnieuw moeten leren wat werkelijke reinheid en zuivering is. Dat het daarbij
aankomt op de vraag: hoe reinig je je hart, hoe saneer je je binnenste en hoe zit het
met je geestelijk milieu?
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De Here houdt hier geen verhandeling over, maar Hij nodigt ons eenvoudig uit.
Hij staat nodigend aan de deur van het Koninkrijk, om met het geheel van de
zaligsprekingen te laten zien: zó gaat het in Gods Koninkrijk, en wie van u wil daar
bij horen?

Een belofte als spiegel
Heel ontdekkend is in dit geval de belofte, die Hij eraan verbindt. De belofte: „zij
zullen God zien”. Wel te feliciteren zijn de reinen van hart, want zij zullen God
zien. Trekt die belofte ons werkelijk? Verlangen wij er wezenlijk naar om God te
mogen zien? Om nu al iets van God te zien, midden in ons dagelijks leven en om
straks, als de Here terugkomt, Hem ook zelf te ontmoeten? Dàt is het diepste
verlangen van Gods kinderen op aarde, van de ware burgers van het Koninkrijk.
Gods kinderen gaan er dan ook echt onder gebukt als God afwezig lijkt in hun
bestaan. Als zij het gevoel hebben, dat God ver weg is, dat Hij zich verbergt, dan
zeggen ze niet: rustig doorgaan met ademhalen! Nee, dan vluchten ze tot de Here
en dan bidden ze: „Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! Verberg het niet,
beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht
naar 't uur dat Gij U openbaart!” (Psalm 27:4, berijmd).
En daar zegt Jezus nu van: wie rein van hart zijn, díe zullen God zien. Dat
betekent in de eerste plaats: degenen die alleen aan uiterlijke vroomheid doen, die
verlangen er niet eens naar om de Here te ontmoeten. Zij doen hun rituelen om
door de mensen gezien te worden! En degenen die, zoals in onze tijd, met de God
van de Bijbel helemaal niet rekenen, die verlangen er zeker niet naar om God te
zien zoals Hij is. Zij hebben misschien wel besef van God. Ze zeggen „voor mij
is God dit” en „voor mij is God dat”, maar zij hoeven Hem niet te zien. Niet te
zien zoals Hij zichzelf openbaart en geeft aan ons.
Zo bezien kunnen we deze belofte van Christus allemaal als een spiegel gebruiken.
Jezus zegt: „zij zullen God zien”. Is dat iets waar we naar verlangen? Lezen we de
Bijbel, bezoeken we de kerk, niet uit sleur maar echt om de Here te zoeken? Om
zo te groeien in de kennis van God, dat we Hem gaan zien in de natuur, dat we
zijn hand gaan opmerken in de geschiedenis en zijn leiding herkennen in ons
persoonlijk leven? Als je daarnaar verlangt, dàn ben je niet ver van het Koninkrijk
Gods.

Behoed uw hart
Als Jezus zegt: „Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien”, dan betekent
dat verder natuurlijk, dat Hij aanspraak maakt op ons binnenste, ons hart. Daar wil
Jezus over praten. In de Bijbel gaat het nooit over zus of zo regeltjes waar je je al
dan niet aan houdt. Het gaat altijd om uw hart. Om wie je bent, wat er in je zit. In
Deut. 6 is dat al zo, dat de HERE als het grote gebod dit geeft: „gij zult de HERE
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uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
kracht”. Eenvoudig gezegd: de HERE vindt ons gedrag best belangrijk en het raakt
Hem hoe we leven, maar het allerbelangrijkste vindt Hij toch of we van Hem
houden. Zo is dat toch ook met een vader of moeder? Je vindt het wel belangrijk
wat je kinderen doen, maar het meeste raakt het je toch of ze van je houden. Zo
is het bij de HERE ook. Als je een rein hart hebt, dan wordt het door de liefde tot
God totaal beheerst. Dan heb je geen gedeeld hart, waar God en de wereld moeten
concurreren, maar dan is er naast Hem geen ander.
Ja, wat er in je hart is, dàt is beslissend. Het is het commandocentrum van je leven,
waar de beslissingen vallen. Een niveau dieper dan je hersens en je ogen en je
oren. Zoals het geschreven staat in de Spreuken: „Behoed uw hart boven al wat
er te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens” (Spr. 4:23). Als ons
hart niet werkelijk zuiver is, dan kan er ook in onze daden geen goeds uit tevoor-
schijn komen, want dan is de bron vuil. En daar zit natuurlijk het probleem. We
lezen in Psalm 24: „Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in
zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op
valsheid richt, noch bedrieglijk zweert” (Psalm 24:3v). Maar hoe lezen we dat
eigenlijk en hoe zingen we zoiets? Dat doen we toch niet met zo'n air van: hier zijn
we dan, met z'n allen, rein van handen en zuiver van hart en wij komen de tempel
eens even binnen! Het is toch ook een Psalm om bij te huiveren. Wie zichzelf
maar even kent, zal terugschrikken bij die Psalmwoorden. Want het is zoals de
Here Jezus zei: „Uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk,
hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen” (Mat. 15:19).

Je moet het vuil eerst zien
Dus als je daar aan denkt, dan kan het niet anders of onze reactie op de spreuk
„zalig de reinen van hart” zal óók zijn: ja maar, hoe word ik dan rein van hart?
Hoe maak ik m'n hart schoon? Wel, aan deze vraag kunt u eigenlijk al zien, dat je
dat zelf nooit kunt. Wie kan nu zijn eigen hart schoonmaken? 
Daarom moeten wij tot de conclusie komen: Je hart rein bewaren, dat is voor ons
onmogelijk. Je kunt je eigen hart niet schoonmaken, daar is méér voor nodig.
Trouwens, daar is allereerst voor nodig dat je zelf in de gaten hebt, wat er aan vuil
in je hart zit. Je kunt dan ook zeggen: Wie zijn de reinen van hart? Dat zijn
degenen, die hun onreinheid gezien hebben. Dat geldt net zo goed als in een
huishouden. Je zult zien, dat het alleen daar schoon is, waar de bewoners oog
hebben voor vuil. Wie het vuil gewoon niet ziet, die woont juist zijn leven lang in
een bende.
Wel, zo is het ook met het hart. In een wereld, waar het hele begrip reinheid niet
meer gekend wordt, behalve dan in milieu-kwesties, daar is het maar al te gemak-
kelijk om de onreinheid van je hart over het hoofd te zien. Wie praat daar nog
over? En zo kun je maar voort leven terwijl het steeds erger wordt. 
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Onreinheid, dat is vooral: dat er wat schort aan de ongedeelde liefde voor God en
de naaste. Dat er begeerten, wensen en verlangens in je leven zijn, die strijden met
de liefdevolle wil van God. En voor zulke dingen oog te krijgen, dat is het eerste
wat nodig is voor een rein hart.

Een nieuwe schepping
Maar inderdaad, het is er nog maar het begin van. Wil het verder komen, dan moet
God zelf ingrijpen. Dat is een verschil met de schoonmaak in het huishouden,
want dat kun en moet je zelf aanpakken. Maar voor je hart is God nodig. En dat
wil Hij ook, dat heeft Hij beloofd! Juist voor een schoon en vernieuwd hart heeft
de Here de belofte van het Nieuwe Verbond gegeven. We vinden het gebed
daarom al in het Psalmboek. Want naast Psalm 24 kun je ook Psalm 51 leggen:
„Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn overtredingen uit. Schep
mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp
mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij” (Ps. 51:11-13).
Ja, inderdaad, zo moeten we dat zeggen: Schep mij een rein hart. Een rein hart is
een schepping van God, een nieuwe schepping van boven. En dat is nu wat Jezus
zijn hoorders in de zaligsprekingen zo graag wil laten voelen: dat ze alleen als een
nieuw schepsel in Gods Rijk kunnen komen. En dat de Here dat ook géven wil.
Want, heus waar, de Here praat niet alleen over een rein hart, maar Hij geeft ook een
rein hart, in de weg van het gebed. En daarom zijn de woorden van Jezus een
nodiging, een uitnodiging aan zijn hoorders, meteen aan het begin van zijn
optreden op aarde: zalig, wel te feliciteren ben je als je op deze weg wilt volgen.

Praktische adviezen
En daar blijf je nou een leven lang mee bezig. Want al is dat principiële, dat nieuwe
hart, een pure schepping van God alleen, toch vraagt Hij wel degelijk ook onze
inzet daarbij. Om je eigen hart te bewaren, om het te beschermen tegen nieuwe
vervuiling. Om alle vurige pijlen die de boze op ons afschiet, te doven. Bij deze
beschermingsmaatregelen hoort bij voorbeeld: let op, waar je naar zit te kijken.
Want door je ogen komt er zoveel in je hart. Jezus zei daarover ooit: „Als uw oog
u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u” (Mat. 5:29). Hij bedoelt dat
dan wel niet letterlijk, maar wel heel radicaal: als de dingen die je zien je tot zonde
verleiden, dan zegt Hij: „Ruk je oog uit”, en dat betekent in onze tijd onder meer:
ruk de stekker er maar uit of zet in elk geval dat glazen oog af, als je erdoor tot
zonde verleid wordt. Denk aan wat er in je hart binnenkomt.
En nog zo'n praktisch advies. Paulus zegt: „De zon mag niet over een opwelling
van uw toorn ondergaan en geef de duivel geen voet” (Ef. 4:27). Dat betekent: als
je met wrok in je hart naar bed gaat, dan geef je de duivel een voet tussen de deur.
Daar kan je hart niet rein bij blijven. En als je bedenkt dat je hart ermee gemoeid
is, dan laat je het er toch niet bij?
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Meer zou te noemen zijn, en bovenal is Jezus' eigen belofte zo dringend: „Zalig
de reinen van hart, want zij zullen God zien”. Het is een harde werkelijkheid: als
je hart vervuild raakt, dan verduistert dat je zicht op God. Dan zie je Hem niet in
je leven. En als je Hem niet ziet in je leven, dan moet dat een signaal zijn dat het
verkeerd zit. Dat het anders moet. Het is geen wonder dat je in onze tijd zoveel
hoort: „ik zie niks van God”. Nee, wat willen we eigenlijk, als het hele begrip
reinheid ons niks meer zegt?
Maar Gods kinderen zeggen het Johannes na: „Nu zijn wij kinderen Gods en het
is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen: maar wij weten, dat wij aan Christus
gelijkvormig worden bij zijn komst. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. Ieder,
die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is” (1 Joh. 3:2v).



43

8. Vredestichters

„Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden”

(Mattheüs 5:9)

„Zalig de vredestichters” - Jezus sprak deze woorden uit in de heuvels van Galilea.
Dat was een gebied, ver van Jeruzalem af, waar het gistte van geweld. Telkens
broeide er iets van de opstand tegen het Romeinse gezag en tegen de ontheiliging
van het heilige land en Gods tempel. U moet rekenen: Jeruzalem, waar de
Romeinen hun bestuurs-centrum hadden, was een eind weg en daar in de heuvels,
waar de Romeinen makkelijk verdwaalden, nestelden zich de partisanen, de
vrijheidsstrijders die zich met gewelddadige acties sterk maakten voor het
komende Rijk van God. Of de terroristen, die een moorddadige inbreuk maakten
op het wettig gezag. Het is altijd maar net van welke kant je het bekijkt, zoals u
weet.
Ze werden in Israël Zeloten genoemd en dat betekent `ijveraars'. Jezus had er
onder zijn discipelen ook minstens een zitten, Simon de Zeloot, en Hij zat midden
in het gebied waar de Zeloten hun aanhang recruteerden. Jezus had zo vaak het
vuur zien smeulen in de ogen van de mensen om Hem heen. Hij zag fonkelende
ogen als ze vertelden over gevechten en kleine overwinningen op de gehate tiran.
Hij zag de smeulende haat in donkere ogen, die de ouders ook aan de kleine
kinderen al bijbrachten, zodat er een generatie opgroeide in een sfeer van haat en
geweld en oorlog. 
Veel arme mensen steunden de opstandige beweging, en veel arme mensen
hadden ook familieleden verloren door dezelfde beweging, zoals dat altijd gaat
waar geweld de oplossing moet brengen. De armen laten zich het eerst overtuigen
door een goed verhaal van een enthousiaste revolutionair. En de armen zijn de
eersten, die daarna de klappen mogen opvangen. De klappen van de vijand èn van
de onderlinge strijd, zoals dat gaat.

Cyclus van geweld
Als Jezus dan ook zei: „Zalig de vredestichters”, dan wisten ze in Galilea heus wel
wat Hij bedoelde. Sommige moeders zeiden er van harte `Amen' op omdat ze
wisten hoe waar het was. En omdat ze het alternatief kenden; misschien hadden
ze zelf wel een zoon verloren bij de gevechten. Maar er waren ook mensen die
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eerst aandachtig geluisterd hadden, en die zich nu alsnog omdraaiden om zich van
Jezus af te wenden. Want, zeiden ze, vrede is mooi, maar éérst moeten we de
rechtvaardige strijd voeren! 
Nou, ze hadden toch gelijk, die Zeloten? Het was toch waar, dat de Romeinen
onderdrukkers waren en dat ze de heilige plaatsen bezoedelden? Jazeker, en met
al hun hartstochtelijk gelijk is hun beweging in de jaren hierna zeer gegroeid en
veertig jaar later is dat uitgelopen op het vreselijke bloedbad van de val van
Jeruzalem, in het jaar 70, waarbij de Romeinse legers het oproerige Palestina en de
stad Jeruzalem definitief kort en klein geslagen hebben. „Jeruzalem, Jeruzalem!
Geen steen is op de ander gebleven.”
Wij weten inmiddels dat dit in de wereld altijd zo zou blijven: mensen die
hartstochtelijk strijden voor hun vermeend gelijk. Soms met recht, soms twijfe-
lachtig, maar de cyclus van geweld is er hetzelfde om. De bommen van de Basken,
de terreur van de IRA, de Serven en Kroaten die elkaars dorpen uitmoorden en
die de vuisten enthousiast de lucht in steken als dat gelukt is.
„Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden” - dat
was en is een woord, waarmee Jezus rechtstreeks ingaat op wat er speelt in de
wereld. In de heuvels van Galilea begreep iedereen, dat Jezus hiermee tegen de
militante aanpak van de Zeloten koos. Tegen alle pogingen om gewapenderhand
het Rijk van God te vestigen.

Wie kan vrede maken?
Zo praktisch en reëel en concreet hebben Jezus' woorden daar geklonken. Ieder
begreep, dat Hij met de zaligspreking van de vredestichters inging op de politieke
vragen van die tijd. En tegelijk, al gaan Jezus' woorden in op de politiek, ze gaan
er niet in op. Je kunt de woorden over vredestichters niet loshalen uit hun verband
om ze te gebruiken als vaandel voor een vredesbeweging, of zo. Dat is veel te kort
door de bocht.
Dat wordt meteen al duidelijk als je de spreuk eens heel letterlijk vertaalt. Er staat
dan: zalig de vrede-makers. Degenen, die vrede maken. En dat moeten we eens tot
ons door laten dringen. Vrede maken, dat is mooi gezegd, maar hoe doe je dat?
Hoe maak je vrede in deze kapotte wereld? Hoe hadden de Zeloten dat moeten
doen als de Romeinen niet meewerkten? En hoe moet dat vandaag? 
Ja, dat moeten we maar goed onder ogen zien: wij mensen kùnnen gewoon geen
vrede maken. Het is altijd weer oorlog. Even heeft het erop geleken in Europa.
Het leek er toch echt op of de vrede was uitgebroken, toen de muur van Berlijn
viel en de Sovjet-Unie niet langer de vijand was. Er kwam inderdaad een giganti-
sche sloop van wapens op gang en voor miljoenen soldaten moest ander werk
gezocht worden. Het leek wel of de New Age-religie gelijk kreeg, die altijd gezegd
heeft dat we bezig zijn om over te gaan van eeuwen van strijd naar het tijdperk van
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vrede. Van tegenstellingen naar harmonie, van verdeeldheid naar wereldwijde
eenheid.
En heus, ik wil ook niet wegpraten wat er in de verhoudingen verbeterd is. Ik zeg
er zelfs met overtuiging van: dank God er maar voor, dat de regimes die christenen
verdrukten gevallen zijn. En dat wij op grote schaal een tijd van ontspanning
meemaken. Maar, en daar gaat het nu om, de wereld is niet veranderd, omdat de
mènsen niet veranderd zijn. Het is niet zo, dat er een nieuw mensen-type is
opgekomen dat nu ineens de vrede zoekt en beheerst wordt door harmonie, of
zoiets moois. Nee, uit het hart zijn de uitgangen des levens en daar komt nog
steeds boosheid uit voort. Wat in de mens zit, zal er uitkomen en daarom volgen
de oorlogen elkaar op.

Dicht bij huis
En dat gebeurt trouwens niet alleen ver weg. Ons eigen land is gelukkig al lang niet
in oorlog, maar daar wordt het nog geen vrede van. Het is net of de agressie bij
ons naar binnen geslagen is. De omgang met elkaar wordt bijvoorbeeld steeds
harder. Let maar eens op als een ouder iemand in de winkel wat te langzaam is. En
let op het geweld op straat of het agressief gedrag in het verkeer. Denk aan de
keiharde concurrentie op de arbeidsmarkt, waar alle zwakken in sneuvelen.
Waarom krijgen we niet meer vrede naarmate we het beter hebben? We hoeven
toch niet om brood te strijden, of te vechten voor een plekje in de rij, zoals in
Moskou? Kortom: wie op deze aarde kan er vrede maken?
Hier raken we de kern, die ook bij andere zaligsprekingen al zichtbaar werd. Willen
wij de zaligspreking echt horen en op Jezus' uitnodiging ingaan, dan zullen we
eerst tot juist deze erkenning moeten komen. De erkenning, dat het iets onmoge-
lijks is wat Jezus hier zegt: vrede maken. Bij de vorige twee spreuken zagen we:
barmhartigheid is eigenlijk een eigenschap van God, en reinen van hart zijn wij
mensen nu juist niet. Zo is het nu ook met vrede maken. Vrede maken is eigenlijk
zó iets groots, dat komt alleen van God. Zoals blijken zal, wanneer we nu op de
Oudtestamentische achtergrond van het woord letten.

Shalom!
Shalom, vrede, dat is het hoogste goed. Als je elkaar groet in Israël, dan zeg je:
shalom, vrede! Want daarmee wens je elkaar inderdaad het àllerbeste. Met veel
nadruk klinkt dit woord `vrede' ook in de priesterlijke zegen: „de HERE verheffe
zijn aangezicht over u en geve u vrede”. Dan gaat het om een kostbare gave, die
veel verder reikt dan dat er geen oorlog gevoerd wordt. Shalom, dat betekent dat
er harmonie is en volkomenheid en levensontplooiïng. Shalom, dat houdt in dat
het goed is tussen ons en de HERE, tussen ons en de naaste en tussen ons en de
natuur. Als de HERE aan zijn volk vrede geeft, zoals in de priesterlijke zegen
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gezegd wordt, dan maakt Hij àlles goed. Dan helpt Hij in alle levensopzichten, ja,
dan zégent Hij zijn kinderen.
Hoe krijg je zulke vrede die het hele leven omspant? Israël kende een diep besef,
dat deze vrede alleen mogelijk is als een geschenk van God. In de profeten horen
we meermalen de belofte, dat het Rijk van God een Vrederijk zal zijn. Dat de Here
van plan is om zelf àlle verhoudingen weer goed te maken, en allereerst de
verhouding tussen Zichzelf en zijn volk. Want zonder het fundament van de vrede
met God zal er geen leven, geen harmonie en geen toekomst zijn.
Vrede, dat is een belofte die verbonden is aan de Messias, zoals in de woorden van
Jesaja blijkt: „Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschap-
pij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede
op de troon van David” (Jes. 9:5v). Met deze woorden mocht Jesaja iets weerge-
ven van de regering van Jezus Christus, waarin Gods grote plan vervuld wordt om
een Rijk van vrede te stichten. 
Dat regiment is nú begonnen, met de komst van Christus in het vlees. Zacharias
zong over de weg des vredes en de engelen in het veld van Efratha hadden de
mond vol van vrede, vrede op aarde voor de mensen waar God een welbehagen
in heeft. Nú is het Rijk van Gods vrede er al, overal waar mensen voor God en de
Christus buigen. Maar het is er nog als zuurdesem, als een mosterdzaadje. En pas
wanneer de grote dag van Christus' wederkomst er is, zal àlle knie zich buigen en
zal zijn vrede de wereld vervullen.
Ik zou zo denken: wie mede aan deze achtergrond denkt, zal de zevende zaligspre-
king niet uit zijn verband durven te rukken om er idealistisch mee aan de slag te
gaan. Zo in de geest van: kom op, laten we eens vrede gaan maken. Integendeel,
we zullen diep beseffen dat geen mens dat kan van zichzelf: vrede stichten, vrede
maken. Dat kan God alleen.

Kinderen die op hun Vader lijken
En... en misschien kunnen Gods kinderen daar iets van, als ze in het spoor van de
Vader treden. Als ze door de Vader in het spoor getrokken wòrden. Zo is het
immers in de zaligsprekingen bedoeld, dat Jezus aan ons trekt. Dat Hij ons de weg
wijst, de smalle weg van het Koninkrijk, waarlangs we door de Geest van God
geleid zullen  worden. Als we eenmaal zijn gaan hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid van God, dan komt er een geweldige kracht van de Geest openbaar.
Dan gaan er wonderen gebeuren. Van mensen, die de barmhartigheid van God
uitstralen. Van mensen die rein van hart worden. En door die kracht komen er
ook mensen, die achter hun Vader aan vrede maken en die juist daarom kinderen
Gods genoemd worden. Niet voor niets is dàt de belofte bij deze spreuk: „ze
zullen kinderen Gods genoemd worden”. Ze zullen zijn als kinderen, die de
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trekken van hun Vader vertonen. Ze zijn navolgers Gods, als geliefde kinderen
(vgl. Efeze 5:1).
In de praktijk betekent dat allereerst, dat je eigen hart zuiver moet worden. Want
„waaruit komt bij u strijden en vechten voort?”, vraagt Jakobus. „Is het niet
hieruit: uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten?” (Jak. 4:1).
Daar zit het 'm in. Dus wie niet eerst bij de bron van vuil in z'n eigen leven is
geweest, die kan echt geen vrede maken met anderen. Die kan niet sanerend
optreden in z'n omgeving. Zolang je eigen driften je nog steeds de baas worden,
hoe wil je dan vrede maken? 
En het evangelie is, zoals we in de zaligsprekingen steeds zijn tegengekomen, dat
je voor dit kwaad in jezelf eerst oog gaat krijgen, dat je het dan gaat belijden en dat
je in die weg genezen zult worden door de kracht van de Geest.
Het tweede punt in de praktijk is dan, dat we er persoonlijk door geraakt zijn dat
God vrede maakt met ons. Als je eerst gezien hebt wat er een vuil zit in je eigen
leven, dan kan het je raken en verwonderen, dat God toch vrede maakt met ons.
Om de Vader na te volgen heb je het nodig, dat je hier uit ondervinding van weet.
Kinderen kunnen hun vader pas nadoen als ze hem kennen en meemaken. Zo
geldt dat ook in de omgang met onze hemelse Vader.
Het werkwoord „vrede-maken” komt buiten de Bergrede maar één keer voor, en
wel in de brief aan de Colossenzen: God heeft in Christus woning gemaakt „en
door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises” zal Hij alle
dingen weer met Zich verzoenen (Col. 1:20). De Here heeft zich niet laten
afschrikken doordat wij sinds Adam ons als vijanden van God hebben opgesteld.
Hij is tòch gekomen, vrede makende door het bloed van het kruis, om zelf de
relatie weer goed te maken. 
Ik zal niet zeggen, dat er ook maar één kind van God is, dat dit de Vader werkelijk
nadoet. Maar laat wel die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was toen
Hij besloot, zichzelf te vernederen tot in de dood (Filip. 2). 

Naar de ander toe gaan
In de derde plaats denk ik dan, praktisch, aan wat er in Romeinen 12:18 staat:
„Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen”. Dat
is een bescheiden woord, niet idealistisch alsof je het allemaal even kunt maken,
maar reëel en bescheiden. Zet u ervoor in om persoonlijk in vrede met alle mensen
om u heen te leven. Voor zover het van u afhangt, staat erbij. In deze gebroken
werkelijkheid is het nu eenmaal zo: je kunt het niet altijd helpen. Je hoeft niet van
ieder conflict waarin je betrokken wordt, de schuld bij jezelf zoeken. Onderzoek
jezelf daar wel op, of het van jou afhangt, maar laat het dan verder aan de Here
over.
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Daar hoort bij, dat je jezelf niet wilt wreken als je iets is aangedaan, maar dat je het
overlaat aan God. Vgl. wat we over dit beginsel leerden op pag. 23, over zacht-
moedigheid. Hoeveel ruzies komen er niet domweg voort uit wraak. Nou ja, dat
noemen we niet zo, want wraak is een barbaars woord. Wij zeggen misschien:
luister eens, nou zoekt hij het zelf maar uit, hij bekijkt het maar. En intussen komt
het er gewoon op neer, dat we het die ander betaald zetten. En dat is toch wraak?
Doe daar niet aan mee, zegt Paulus, want zelfs als het heel erge dingen zou
betreffen, moest je ze nog in de hand van de Here leggen.
Tenslotte: er is nog één wonderlijk ding meer. Gods kinderen kunnen achter
Vader aan ook actief naar die ander toegaan, met wie ze een conflict hebben. En
dat is een wonder van God, om naar die ander toe te gaan zoals de Vader naar ons
toe gekomen is toen wij nog vijanden waren. In de geest van wat er in Rom. 12
verder staat: „Indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten; indien hij dorst
heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat
u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”
(Rom. 12:20v).
Dit is een woord, dat je alleen maar kunt begrijpen vanuit het vrede maken dat de
Vader bij ons gedaan heeft. Je kunt het alleen waarmaken als kinderen, die dicht
bij de Vader leven. Dat je iemand die jou kwaad gedaan heeft, goed gaat doen. Of,
wat in de gemeente het meeste voorkomt, dat u iemand die u negeert toch gaat
opzoeken.
Wat een kleinigheid is dat, niet? En toch, als we daar nu eens beginnen, dan zijn
we bezig om een goed kind van de Vader te worden. In die weg, achter de Vader
aan, mogen Gods kinderen nog wonderen zien. Wie zich niet laat overwinnen
door het kwade, maar het kwade overwint door het goede, die mag door Gods
kracht iets wonderlijks doen: vrede maken, vrede stichten. En zalig zijn de
vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
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9. Smaad en vervolging

„Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt
en liegende allerlei kwaad van u spreekt

om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;

want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.”
(Mattheüs 5:10-12)

„Zalig de vervolgden” - het verschil tussen deze zaligspreking en alle vorige is
duidelijk. Bij de andere zaligsprekingen kon je zeggen: hier tekent de Here wat Hij
van àlle discipelen verwacht. Er klinkt een nodiging uit om door Gods Geest óók
zo te worden. Arm van geest en rein van hart. Zachtmoedig en vrede stichtend.
Maar deze laatste zaligspreking, plus de toelichting daarop in vs 11 en 12, laat zich
zo niet verklaren. Dit is anders. Jezus bespreekt hier niet wat een christen ìs of wat
hij doet, maar wat er met hem gebeurt. Hij wordt vervolgd en gesmaad. Niet omdat
hij daar naar streeft, of er zijn best voor doet. Dat zou zelfs uiterst kwalijk zijn.
Maar het overkomt hem.
Jezus komt in dit woord tot een afsluiting van de zaligsprekingen. Dat blijkt onder
meer uit de belofte, die eraan verbonden is: „want hunner is het Koninkrijk der
hemelen”. Dat is de meest centrale belofte uit de eerste zaligspreking, die hier nu
terugkeert. Je kunt er over aarzelen of je hier nog twee verschillende zaligspreking-
en in leest, maar ik ben geneigd te zeggen: de achtste zaligspreking (vs. 10) is de
laatste en daarna voegt Jezus er nog een extra woord aan toe voor degenen die
Hem volgen (vs. 11 en 12). Hij spitst zijn woorden toe op de navolging en
waarschuwt zijn discipelen eerlijk voor de gevolgen die deze navolging van
Christus kan hebben. Dat het Koninkrijk Gods niet van deze wereld is en dat de
wereld er dan ook niks van moet hebben.
Opvallend is, dat Jezus zich in vs. 11 en 12 ineens rechtstreeks tot de kring van de
discipelen wendt: „zalig zijt gij, wanneer men u smaadt om Mijnentwil”. In het
eerste hoofdstuk zagen we, dat Jezus zijn woorden vanaf de berg gesproken heeft
voor het front van de scharen, maar met het oog op zijn discipelen. Jezus sprak
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wel hoorbaar voor àlle belangstellenden, maar Hij vroeg van hen die stap om toe
te treden als discipel. Naar de zorgvuldige beschrijving: „Toen Hij nu de scharen
zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had neergezet, kwamen zijn discipelen
tot Hem”. 
Het waren Jezus' woorden zelf, die als een mes door de schare gingen. Hij sprak
ze recht voor zich uit, in de derde persoon, zodat iedereen het horen kon: zó zijn
de burgers van het Koninkrijk - arm van geest, treurend en zachtmoedig. Hong-
erend en dorstend naar de gerechtigheid. Barmhartig, rein van hart en vredestich-
tend. De grijze massa om Jezus heen werd door deze woorden gedrongen om
kleur te bekennen. Om toe te treden tot de kring rondom die wonderlijke rabbi òf
om weg te lopen, terug naar een middelmatig bestaan.

Gefeliciteerd met vervolging?
En zo kwam Christus' woord indringend bij de mensen aan. Levend en krachtig
als een tweesnijdend zwaard, dat diep doordringt, en dat overleggingen en
gedachten des harten schift. Tot op dat laatste woord, het achtste: „zalig de
vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen”.
Dàt is wel het toppunt: dat je dus te feliciteren bent als je vervolgd wordt voor de
gerechtigheid! Wie heeft daar nu ooit van gehoord? Dan moet deze gerechtigheid wel
èrg kostbaar zijn!
En dat is ook zo. Jezus had het over deze gerechtigheid al in de middelste spreuk:
zalig, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dat is: de discipelen van
Jezus hebben een intens verlangen om recht voor God te komen staan. Ze zoeken
éérst Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid, meer dan brood of kleding. Ze willen
helemaal naar Gods wil leven. En dat hun leven nog zo vaak krom is in plaats van
recht voor God, dat knaagt even hard aan hen als honger of dorst. Ze hongeren
en dorsten naar de gerechtigheid.
Wel, daar zegt Jezus nu tenslotte van, dat deze gerechtigheid je zelfs op vervolging
kan komen te staan. Dat je erom gehaat en veracht wordt. Maar dat je dan nòg te
feliciteren bent, zalig te prijzen, omdat het Koninkrijk der hemelen boven alles
gaat. Het is duidelijk: dit is een boodschap, die niet van deze aarde is. Zoiets
verzint geen mens en daar zeg je van nature geen amen op.
En dan, juist op dat moment kijkt Jezus om zich heen en Hij weet: wie nú niet
weggelopen zijn maar toegetreden, dàt zijn mijn ware discipelen. Degenen die de
Vader Mij uit deze wereld gegeven heeft. De kring van de discipelen heeft zich
gevormd en nu spreekt Jezus hen rechtstreeks toe: „zalig zijt gij, wanneer men u
smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil”.
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Om Mijnentwil
En kijk, in déze woorden breekt de zon van het evangelie nu helemaal door. Dit
is waar het uiteindelijk in heel het christelijk leven om gaat: om Christus zèlf. „Om
Mijnentwil”, dat is het geheim van christelijk leven. Christenen doen barmhartig-
heid om Christus' wil; ze zijn rein van hart en ze zoeken gerechtigheid om
Christus' wil. En de wereld, die vervolgt hen als het erop aankomt ook om
Christus' wil. Omdat ze Christus vervolgt en Hem niet moet. 
In de slotverzen spreekt Jezus wéér over vervolging, maar toch is het net even
anders. Op z'n kortst gezegd: het gaat van `zalig de vervolgden om der gerechtig-
heid wil' naar `zalig wanneer men u vervolgt om Mijnentwil'. Om Hem gaat het
uiteindelijk. Om Christus. Dat is een verduidelijking van wat Jezus bedoelde met
vervolging `om der gerechtigheid wil'. Je mag het woord gerechtigheid nooit
losmaken van Christus. De Bergrede roept ons niet op om achter prachtige idealen
van gerechtigheid aan te marcheren, hoe mooi en waardevol die ook zijn, maar om
Christus te volgen. Om in zijn voetstappen te treden, want Hij is onze gerechtig-
heid.
Over Hem moeten we het dan ook hebben, over Christus, om te verstaan wat
gerechtigheid is en wat vervolging om de gerechtigheid is. In zijn leven komt dat
allemaal uit. Christus is naar deze aarde gekomen om àl Gods wil te doen, terwille
van ons en in onze plaats. Toen Hij gedoopt werd in de Jordaan, dus helemaal aan
het begin van zijn optreden, wilde Johannes de Doper Hem eigenlijk tegenhouden,
maar zelf zei de Here Jezus toen: „Laat Mij nu begaan; want zo past het ons alle
gerechtigheid te vervullen” (Mattheüs 3:15). 

Jezus werd vervolgd
Alle gerechtigheid te vervullen, dat zag Jezus als zijn levenstaak. Hij deed dat
actief, door zijn leven lang volkomen rechtvaardig voor God te leven. Helemaal
een mens zoals God Hem bedoeld had. En Hij deed het ook passief, Hij vervulde
de gerechtigheid in zijn lijden, door de straf te ondergaan die wij verdiend hadden.
Dat was nu alle gerechtigheid vervullen, èn door te leven èn door te sterven. 
En om die gerechtigheid is Jezus zelf inderdaad vervolgd. De Farizeeën, die Hem
vervolgd hebben tot de dood, vonden dat er voor Hem geen plaats was in hun
systeem. Het stak hen, dat Jezus ècht een rechtvaardige was. Iemand, die met zijn
Vader in de hemel onbelemmerd kon spreken omdat het goed was, volkomen
goed, tussen God en Hem. 
Ja, hoe ging dat? Wat hadden ze eigenlijk tegen Hem? Wel, hun eigen gerechtig-
heid met geestelijke toeters en bellen van gebod op gebod en regel op regel, die
gerechtigheid zag er ineens zo bleekjes uit naast Hem. Zo uiterlijk, zo gemaakt, zo
niet echt. Dat was eigenlijk al genoeg om Hem te vervolgen. En voeg daarbij nog
zijn boodschap van één weg, één waarheid en één eeuwig leven. Dat was te
aanstotelijk, daar zouden al hùn waarheden voor moeten sneuvelen en daarom
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werd Jezus vervolgd. Om de gerechtigheid, die men niet nam. En om het
evangelie, dat teveel aanspraak maakte op een unieke plaats.

Vervolging moet?
En dan wij, wat wil Jezus er òns mee zeggen? Daar ligt wel een punt om over na
te denken. Wij worden op dit moment als volk niet verdrukt terwille van de
gerechtigheid of van het evangelie. We hebben een grote vrijheid om het Woord
te horen en te spreken. Je kùnt dan zeggen: dat wij niet lijden om het evangelie, dat
is een bewijs dat ons christen-zijn niet deugt. We zijn veel te aangepast aan de
wereld. En dat is niet helemaal onzin. Jezus zei ook: „Wee u, wanneer alle mensen
wèl van u spreken”. En een kleurloos evangelie wekt inderdaad geen ergernis.
Toch moeten we daar geen wet van maken. Laten we niet vergeten, dat de
discipelen tot wie Jezus sprak, op dat moment óók niet vervolgd werden. Ze zullen
zelfs wel verbaasd geweest zijn dat Jezus over vervolging begon, want het leek juist
zo goed te gaan met Hem.
Ik bedoel hiermee, dat het verkeerd is om te stellen: vervolging mòet, wil ik een
christen zijn. Want als je dan zelf ̀ vervolging' gaat verzinnen of zelfs uitlokken (en
zulke dingen gebeuren...), dan is dat pas echt verkeerd en een aanfluiting voor
Christus' kerk. Nee, Jezus heeft alle discipelen willen voorbereiden op wat telkens
weer, achter Hem aan, zal gebeuren. Dat Christus' kerk vervolgd wordt om de
gerechtigheid, ja, gesmaad en gelasterd om Christus' wil. Christus roept ons niet
om voor belastering te zorgen; Hij roept ons om Hem te volgen. Om zijn
navolgers te zijn. En navolging is alleen mogelijk in de weg, die Jezus in de
zaligsprekingen beschreef. Beginnend met de houding van een arme van geest, via
honger naar de gerechtigheid tot en met het besef dat gerechtigheid voor God zó
kostbaar is, dat je nog te feliciteren bent, zelfs al word je erom vervolgd...

Totale overgave
Uit dit slot blijkt, dat de weg van de zaligsprekingen heel ingrijpend is. Je kunt
machtig veel redeneren over geloof en kerk, maar dat is uiteindelijk niks waard.
Christus vraagt een totale overgave van ons. De weg van het Koninkrijk vergt, dat
we Hem volkomen de leiding geven in ons leven en dat we zeggen: het is goed,
wat U ook vraagt; als het om Christus' wil is, dan zal ik U volgen, Heer, zelfs
wanneer me dat op smaad en vervolging komt te staan.
Weet u wie het daar het moeilijkst mee gehad heeft? Dat was de apostel Petrus,
een enthousiaste discipel, maar wel één die van geen lijden wilde weten. Van
Christus' lijden niet, maar daarom natuurlijk van zijn eigen lijden óók niet. 
Deze Petrus is tòch niet weggelopen bij de zaligsprekingen. Hij is onder het juk
ervan door gegaan en heeft zich gegeven, ondanks veel innerlijke weerstand die
later ook nog wel eens boven kwam. Maar uiteindelijk heeft Christus overwonnen.
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Hij heeft wel zó krachtig in Petrus' leven gewerkt! God heeft hem zó veranderd,
dat dit juk van het lijden zacht werd en deze last licht. En uiteindelijk is het Petrus
geworden, die het uitvoerigst en het meest intens over lijden en navolging
geschreven heeft.
Het is ontroerend, te zien hoe nauwkeurig hij zich bij Jezus' onderwijs aangesloten
heeft in I Petrus 3 en 4. Het bijzondere daarbij is: in hoofdstuk 3 schrijft hij over
vervolging „om der gerechtigheid wil” en in hoofdstuk 4 over vervolging „om
Christus' wil”. Waarbij dat laatste een uitbreiding en verdieping is, precies als in de
Bergrede.
In I Petrus 3:14 lezen we: „Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij
zalig”. Je hoeft niet te vragen van wie Petrus dat geleerd heeft. Lijden om de
gerechtigheid, dat kwam van nature niet in zijn woordenboek voor, maar wat een
effect hebben Jezus' woorden, onder meer uit de zaligsprekingen, op hem gehad!
Petrus werkt dit verder uit door te zeggen, dat de mensen kwaad spreken over en
lasteren tegen een christelijke levenswandel. Dat lijkt een heel vreemde zaak;
waarom zou iemand christenen lasteren die geen vlieg kwaad doen? 
Maar het is net als met de ergernis aan Jezus: zelfs al zeg je er niks bij, dan nòg is
een rechtvaardige en christelijke levenswandel een getuigenis, en iets wat de wereld
ergert. We kennen dat effect trouwens in het klein zelf ook wel. Als iemand op
visite „nee dank je” zegt tegen een glas alcohol, dan vinden de anderen dat vaak
ergerlijk en ze oefenen druk uit: „kom, doe niet zo flauw, één glaasje maar!”. Heel
klein is dat eigenlijk. Maar wie hier ook maar iets van herkent, die begrijpt ook
waarom de wereld `gerechtigheid' vervolgt en belastert. Het enkele bestaan van
een rechtvaardige christen in je omgeving is voor de wereld al een ergernis. Petrus
zegt even verder van de heidenen: „Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met
hen stort in dezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u” (I Petrus 4:4).
Lijden om de gerechtigheid is dat.

Door de naam van Christus
Maar dan gaat Petrus een niveau dieper, net zoals Jezus het doet: „Geliefden, laat
de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds
overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van
Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring
zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, dan zijt gij
zalig” (I Petrus 4:12-14). Opnieuw is het duidelijk, dat Petrus de zaligsprekingen
nooit vergeten heeft.
Deze verdieping tot op de naam van Christus is nodig. Want uiteindelijk richt de
haat van de wereld zich niet alleen tegen een rechtvaardig leven, maar tegen
Christus zelf. Tegen die éne die van God gezonden is en die predikt dat er maar
één weg is tot behoud. Eén weg, één waarheid en één eeuwig leven. Er is geen
cultuur, waar je dit gladjes in kunt inpassen en daarom zal de wereld zich altijd
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tegen Christus verzetten. Ja, de apostelen hebben zelfs heel wat moeten lijden van
zgn. christenen, die toch dit unieke evangelie niet aanvaardden. Wie in dat lijden,
in wezen in Christus' eigen lijden, moet delen, mag zich verblijden en verheugen,
ook al kan het zo bijzonder bitter zijn.
Juist wanneer hij de naam van Christus ter sprake brengt, waarschuwt Petrus
duidelijk tegen verkeerd gebruik. Uiteraard is het heel wat anders, wanneer je moet
lijden als een misdadiger. Maar ook wie als een bemoeial lijdt, zit op 't verkeerde
spoor. Waarmee de apostel suggereert dat je christelijk leven niet moet opdringen
aan anderen, dat je je niet als een bemoeial overal in moet mengen. Want dan hoef
je niet verbaasd te zijn, dat de mensen het niet nemen. Een bemoeial bereikt toch
niks, omdat alleen Gods Geest mensen kan vernieuwen tot een christelijk leven.
Hiermee is een eind gekomen aan de zaligsprekingen. Jezus tekende in acht rake
trekken een profielschets van het Koninkrijk en Hij nodigt ieder die hoort om toe
te treden, in de weg die Hij zelf tekent. In het laatste woord komt Jezus dan op de
ingrijpende consequenties die dit heeft. Gevraagd wordt in elk geval de radicale
keuze: volg Christus na. Dàt is het springende punt. We gaan geen vervolging
verzinnen, en zullen dankbaar zijn voor alle vrijheid die we nog hebben om Christus
te volgen. 
Maar aan de andere kant: die radicale keuze vraagt wel, dat we volstrekt solidair
zijn met Christus en met de kerk als zijn lichaam op aarde. En Christus zelf wordt
in deze wereld, ook in ons land, altijd gesmaad en vervolgd. Raakt het ons niet, als
Hij gesmaad en belasterd wordt in het openbaar? Wie Christus werkelijk volgt, lijdt
ook zelf onder de smaad en de laster. Om Zijnentwil. En het lijden van Christus
kerk op aarde, nu weer in andere landen dan vroeger, doet hem werkelijk pijn.

Dit is de weg tot het Koninkrijk, die Christus aan het begin van zijn optreden op
aarde geleerd heeft. Meermalen moesten we zeggen: dit zijn dingen, die je
onmogelijk van een mens kunt vragen. Het is een goddelijke weg. Een smalle weg,
jazeker. Maar het is Christus die ons nodigt. En als Hij nodigt, dan is zijn woord
zo krachtig als het woord waarmee de wereld geschapen werd. Door deze
goddelijke kracht wordt ieder die hoort herschapen. Daarom zijn de zaligspreking-
en toch geen zwaar juk, maar een lichte last.
Wie op Christus' nodiging de hele weg van de zaligsprekingen gaat, die wacht veel
loon. Het is de Vader, die het ons lonen zal uit genade. Tot in eeuwigheid.
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