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Gemeente  van Jezus Christus, 
 
Soms krijg je van die telefoontjes: ‘proficiat, u bent één van de gelukkigen’. En vervolgens krijg je te 
horen dat je iets hebt gewonnen. Of dat je alleen nu kans maakt op een spectaculaire korting 
bijvoorbeeld op je gas- en elektriciteitsrekening. Je hebt geluk, grijp je kans aan, dat is dan de moraal. 
Maar wat is geluk eigenlijk? Wanneer ben je gelukkig?  
 
Als je tijdschriften als de Happinez mag geloven dan is geluk dat je werkelijk jezelf bent. Dat je leeft 
zoals jij dat graag zou willen. Dan is geluk ook goed om kunnen gaan met tegenslagen, alle 
moeilijkheden zien als een kans. Neem je een ander tijdschrift, boek of televisieprogramma dan is 
geluk niets anders dan een goede gezondheid. In onze maatschappij draait nogal veel om gezondheid. 
Gezondheid is het belangrijkste, hoor je dan. En voor sommige mensen lijkt alle daar om te draaien. 
Alles gaat om de juiste voeding, de juiste diëten. En alle bedenkers van een dieet claimen dat hun 
dieet toch echt zaligmakend is.  
 
Maar gaat het eigenlijk wel om ons geluk? Volgens critici zijn we erin doorgeslagen en hechten we 
teveel waarde aan geluk. Maar het gaat daarbij veel te veel om de ervaring om een geluksgevoel. En 
het leven is nu eenmaal niet bedoeld als één eindeloze gelukservaring. En toch blijven we op zoek, 
blijft ons consumptiepatroon ook zo.  
 
We lazen vandaag het begin van de Bergrede, de beroemde zaligsprekingen. De  zaligsprekingen zijn 
als het begin van elke grote redevoering. Het belangrijkste punt wordt alvast uiteengezet. Het is een 
statement. Het is een beetje als de ouverture van een opera: alle belangrijke thema’s die later aan 
bod komen, worden hier al even voor het voetlicht gebracht. Het is dan ook een kunstig 
gecomponeerd gedicht, met duidelijk een begin en einde.  
 
In Mattheus is dit de eerste grote uiteenzetting van Jezus’ boodschap. Hiervoor heeft Mattheus 
steeds Jezus’  boodschap samengevat ‘Jezus verkondigde dat het koninkrijk van de hemelen nabij 
was’. Maar nog geen  inhoudelijke details. In de Bergrede wordt uiteengezet waar het in het 
koninkrijk van God om gaat. Zalig ben je als… 
 
Nu is er rond de zaligsprekingen veel verwarring. Waar gaat dat nu eigenlijk precies over? Wat 
betekent het dat mensen ‘zalig’ worden genoemd, en wel specifiek déze mensen. De moeilijkheid is 
dat het Griekse woordje niet één op één te vertalen is, maar dat geeft ook weer rijkdom. In onze 
traditie is het vaak vertaald met ‘zalig’. Maar dat riep ook misverstanden op, alsof het alleen over 
later hemels geluk gaat voor wie gelooft. Maar de zaligsprekingen zijn aardser dan dat, oud-
testamentischer ook. Echo’s klinken van de Wijsheidsboeken: ‘zo is het leven goed’. Je zou het zelfs 
kunnen vertalen met: ‘proficiat’, ‘gefeliciteerd’. Een ander kan jaloers op je als… Nieuwere vertalingen 
vertalen het Griekse woordje meestal met gelukkig. Wanneer we het vertalen met geluk dan gaat het 
niet zomaar om wat wij vaak geluk noemen, om een gevoel, een ervaring. Nee, dan gaat het om geluk 
in alle omstandigheden, tegen alles in. En bovendien: werkelijk geluk komt je toe uit Gods hand, dat is 
niet iets wat je zelf bewerkt. Wat dat betreft is zalig wel weer een goede vertaling.  
 
Volgens mij gaat het om de vraag: Wat is het goede leven? Wat maakt mensen werkelijk gelukkig? 
Welke mensen zijn nu echt te benijden om hun situatie? En dan vooral: omdat zij het koninkrijk van 
God vormen.  
 
Jezus is kort geleden begonnen met zijn missie. Hij is gedoopt door Johannes en hoorde daar Gods 



stem. Hij weerstond in de woestijn de krachten van het kwade. Zo is hij begonnen met preken. Hij 
heeft mensen opgezocht, die door anderen niet werden gezien. En blijkbaar heeft dat een snaar 
geraakt, want vele mensen, overal vandaan, zijn hem gevolgd. Jezus ziet ze, zegt de tekst. En als hij ze 
ziet klimt hij op een berg. Zijn leerlingen, die hij recent heeft geroepen, komen naar hem toe. Hij gaat 
nu vertellen waar het om gaat in het koninkrijk van God, wat belangrijk is. Zoals eens Mozes vanaf de 
berg Gods woorden vertolkte.  
 
Zo begin Jezus te spreken. Met het oog op de mensen om hem heen. Zo begint de Bergrede, met 
Jezus die de mensen ziet. Zo moeten we ook de zaligsprekingen lezen. Wie ziet Jezus dan? Hij ziet om 
zich heen in concentrische cirkels allerlei mensen. Mensen die geraakt zijn door zijn woorden. Die 
hem zijn gevolgd, ze konden niet anders. Even verderop ziet Jezus mensen die al heel hun leven op 
zoek zijn naar God. Ze vinden geen vrede bij de schriftuitleg van veel geleerden. Jezus ziet ook wat 
nieuwsgierigen, mensen afgekomen op het gerucht. Benieuwd wat deze leraar weer te zeggen heeft. 
Benieuwd of hij misschien wondertekenen gaat doen.  
 
Jezus ziet mensen die verdriet met zich meedragen, die geliefden zijn verloren. Jezus ziet mensen die 
altijd zorgen hebben, die nooit genoeg te eten hebben. Hij ziet die mensen die altijd klaar staan voor 
een ander en nooit ruimte voor zichzelf vragen. Jezus ziet de mensen die nauwkeurig proberen te 
leven, oprecht voor God. Jezus ziet de mensen die altijd maar weer vergeven, zand erover. Jezus ziet 
de mensen die leven achter een vrome façade. Jezus ziet mensen die bedrogen zijn, pijn gedaan door 
anderen. Jezus ziet de mensen die geraakt worden door onrecht dat de Romeinse overheersers doen.  
 
Zo begint Jezus te spreken. Met de mensen in het oog. Met u en jou in het oog. Jezus ziet u in uw 
levensomstandigheden. In diep verdriet en grote vreugde en alles daar tussenin. Jezus weet wat u 
raakt. Hij kent uw zorgen. Hij weet wat u raakt, waar je mee bezig bent. En zo begint hij te spreken.  
 
Nu is preken óver de zaligsprekingen niet zo gemakkelijk. Ten eerste al omdat de tekst op zichzelf al zo 
veelzeggend en alomvattend is. Wat kun je er nog aan toevoegen? In de tweede plaats omdat  zoveel 
wordt gezegd, zoveel verschillende groepen mensen worden benoemd. Maar volgens mij ligt de 
betekenis van de verschillende uitspraken in elkaars verlengde, ze zijn met elkaar verbonden.  
 
De zaligsprekingen ademen de taal van het Oude Testament. Daarom heb ik vandaag wat Psalmen 
laten zingen waarvan de echo’s doorklinken. De zaligsprekingen zijn het antwoord op dezelfde  vragen 
die worden gesteld in Psalm 37 en 73. En dat zijn herkenbare vragen.  
 
In de wereld lijkt het rijk aan de mensen met genoeg geld en invloed. Asaf in Psalm 73 is jaloers als hij 
de voorspoed ziet van de mensen die er maar op los leven. Ja, je zou soms bijna jaloers zijn. Op 
mensen die zichzelf een volmaakt leven lijken te hebben ingekocht. De mensen die de dingen naar 
hun hand weten te zetten. In onze samenleving lijkt eigengereidheid een goede eigenschap. Je moet 
je de kaas niet van het brood laten eten, kom voor jezelf op. En als je de bocht kunt afsnijden, 
waarom zou je het laten?  
 
Maar de Bergrede zegt: het is anders dan je denkt. Wie is er te benijden? Voor wie is er werkelijk 
levensgeluk? Wie is er zalig? Voor wie is het koninkrijk van God? En dan noemt Jezus een rij van de 
meest onwaarschijnlijke mensen op. Mensen die niet zo rijk en succesvol zijn. Mensen die op de 
bodem zitten. Die niets anders hebben dan hun geloof in God en hun liefde voor mensen. Mensen 
met lege handen. Daar klinkt dan weer de echo van vele tempelpsalmen. Wie mag God naderen? In 
het licht van de Eeuwige is er geen plaats voor onoprechtheid. Wie verder leest in Mattheus 23 ziet 
ook die andere kant.  
 
Ik wil vandaag één zaligspreking in het bijzonder naar voren halen. Niet dat de andere minder 
belangrijk zijn. Maar deze is misschien wel programmatisch voor alle zaligsprekingen. En dat is de 



eerste: zalig zijn de armen van geest. Hier valt een accentsverschil op tussen Lukas en Mattheus. In 
het Lukasevangelie zegt Jezus: zalig zijn de armen. Maar dat is een accentsverschil. In Mattheus 
krijgen de woorden een andere nadruk. Het woordje ‘armen’ betekent werkelijk arm, zo arm dat je 
moet bedelen. Het gat om mensen die niets hebben om in de weegschaal te leggen. Armoede wordt 
in het evangelie vaak ook gezien als een voordeel als het gaat om het koninkrijk van God.  
 
In Mattheus zegt Jezus: zalig zijn de armen van geest. Geestelijke bedelaars. Waar gaat dat over? Het 
doet denken aan die voor Mattheus zo belangrijke profetie uit Jesaja 61: ‘hij heeft mij gezonden om 
te verbinden de verbrokenen van hart’. Het gaat om een houding tegenover de Eeuwige. Dat je weet 
dat je Gods genade nodig hebt in je leven. Mensen die niets anders kunnen dan hun vertrouwen op 
God stellen. Mensen die een onrust ervaren, op zoek zijn naar God, naar zin. De armen van geest zijn 
de dwazen waar Paulus het over heeft, die God heeft uitverkoren, boven alle wijzen van de wereld. 
En dan heb je ook geen aanleiding om een ander de maat te nemen.  
 
Bij de zaligsprekingen moest ik denken aan het verhaal van pater Gerrit Poels, een voormalige 
priester die volgens eigen zeggen zijn geloof was kwijtgeraakt. En toch bracht hij jaar-in-jaar-uit op de 
fiets in Tilburg brood rond voor wie dat nodig had. Zijn huis was open voor wie honger en dorst had. 
Hij zegt dan: als iemand Mattheus voorleest, dan weet ik wat daar bedoeld wordt. Of de anecdote die 
ik las over die vrouw die door zorgen werd neergedrukt en die een kerk binnenliep. Toen ze de kerk 
binnenliep hoorde ze de zaligsprekingen lezen en ze wist: het gaat over mij. Dat is wat ons de 
zaligsprekingen vertellen: de zwakken, onderdrukten, leeddragenden in de wereld hebben ons iets te 
zeggen. Aan hen behoort de toekomst. Predikante Nadia Bolz-Weber heeft het dan over ‘accidental 
saints’, mensen die per ongeluk heilig zijn.  
 
De filosoof Friedrich Nietzsche keek neer op het christendom omdat het volgens hem een religie was 
voor zwakken en bedelaars. En wanneer je het evangelie leest zou je ook wel eens moe worden van 
dergelijke teksten. Want is er ook een evangelie voor de redelijk succesvolle mensen? Nu kwam 
Nietzsches afkeer ook voort uit het feit dat hij zag dat de houding van armoede en ootmoed werd 
misbruikt om stiekem juist macht en invloed te vergaren in de wereld.  
 
Maar volgens mij willen de zaligsprekingen ons eerst en vooral de weg wijzen naar werkelijk 
levensgeluk. Naar het goede leven, nu, maar ook in de toekomst van de Heer. De zaligsprekingen 
noemen de mensen  gelukkig die God zoeken met een open hart. De zaligsprekingen noemen 
mensen gelukkig die niets hebben om op terug te vallen dan God alleen. De zaligsprekingen noemen 
mensen gelukkig die ondanks de ellende waar ze zich in bevinden toch juist nog klaar staan voor een 
ander. De zaligsprekingen laten ons zien wat belangrijk is in het koninkrijk van de hemel.  
 
En zo mogen die zaligsprekingen met ons mee op onze levensreis. Hoe succesvol of onsuccesvol je 
ook bent in het leven. Het heeft iederen iets te zeggen. De zaligsprekingen zijn als een kompas. Als 
een GPS die ons de weg wijst naar onze  bestemming: het koninkrijk van de hemel. 
 
Amen.  
 


