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Openingswoord. 

 

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering de 4-e zondag door het jaar. Vanaf vandaag 
begint op de komende zondagen de Bergrede. In drie hoofdstukken van het Mattheusevangelie 
ontvouwt Jezus zijn levensleer die aanvangt met de Zaligsprekingen. Hij sprak de mensen toen aan 
en spreekt ons – Zijn toehoorders nu -   aan. We willen naar Hem luisteren. Naar Hem horen. Hem 
toe – be- horen. Voegen we ons dan bij zijn gehoor. Stellen we ons daarvoor open. Want als we 
echt naar Jezus luisteren zal alles anders, alles nieuw worden. Zalig die toehoorders ! ( wij dus ! ) 

--------------------- 

Bij een evangelie als van de zaligsprekingen voel je je wat verlegen. Wat kun je  zeggen als er al 
zoveel over gezegd is ? De tekst als zodanig spreekt voor zichzelf : de Heer zelf ! Wat daar voor 
zinvols aan toevoegen ? Het zou kunnen volstaan om een stilte te nemen en  de diepte en rijkdom 
van Jezus’woorden  je hart laten bewerken… Hierna 

Zou je  de omgeving voor ogen kunnen houden. Een van de mooiste plekjes op aarde is de heuvel – 
de berg van de zaligsprekingen bij het meer van Galilea. Hier hield Jezus zijn beroemdste preek 
ooit. Het is een locatie die al uitnodigt tot stilte en ingetogenheid. De natuur spreekt Gods’lof en 
Jezus is er thuis. Massa’s mensen komen naar Hem toe. De menigte waarmee Hij medelijden heeft 
ziet Hij als schapen zonder herder. Hij zet zich ervoor neer en neemt het woord… 

Wat dan volgt… is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je horen ! Beleven ! Zonder 
geluidsversterking spreekt de Heer duizenden mensen toe. Zowel gezamenlijk als ieder persoonlijk 
wordt erdoor tot in het hart getroffen. Jezus’ taalgebruik is eenvoudig en daarom zo doeltreffend. 
Zijn woorden hebben iets magisch en een kiemkracht in zich die niet alleen in de ban houden maar 
ook scheppen. Ze doen letterlijk wat ze zeggen. 

De mensen die naar Jezus luisteren zijn armen. Zo spreekt Hij ze ook aan: zalig de armen van geest 
want aan hen behoort het rijk der hemelen. Vervolgens worden er nog zeven zaligsprekingen 
gericht die ogenschijnlijk vreemd en ‘werelds’gesproken eerder ‘armzalig ‘overkomen. Bij een 
oppervlakkige lezing lijkt het alsof de status quo en een soort apathische lethargie wordt gepreekt: 
wees maar tevreden met je lot – het wordt wel beter; eens komt het weer goed…als een praktisch 
dagelijks pragmatisme. Om een sociale wantoestand te bedekken: ‘hou jij ze dom dn hou ik ze arm 
‘. 

Maar Jezus is geen welzijnswerker of politicus. Materieel gewin en valse beloftes vind je bij Hem 
niet. De sleutel van de zaligsprekingen ( en Bergrede ) is dat Jezus zelf de ziel en maatstaf is van 
een manier van leven, van zijn die werkelijk mogelijk is en gelukkig – zalig – maakt door 
Jezus’levenswijze je eigen te maken. 

“De zaligsprekingen zijn beloften, waarin oplicht hoe de nieuwe wereld en de nieuwe mens er 
dankzij Jezus uitzien ‘de omkering van alle waarden ‘. Het begint al – dit Gods’Rijk – als je temidden 
van lijden een onvolkenheid leeft naar deze nieuwe maatstaven “. ( J. Ratzinger- Benedictus XVI ). 
Dat is het. Het schokkend revolutionaire, het absoluut nieuwe – hoe je het ook noemen wilt – wat 
Jezus is komen brengen. Sterker nog wat Hij in persoon is. Jezus is de personificatie van deze 
nieuwe Wet, belofte en vervulling ineen. Als een nieuwe Mozes zet Hij uiteen hoe.  

Mooi, maar zijn dat niet te hoge, te grote idealen ? Van de top van de Olympus voor goden; niet 



voor gewone mensen ( van alle dag ) haalbaar in onze broze gebroken on- zalige wereld ?  Precies 
en daarom zijn ze door Hem naar ons gebracht; vertaald met zijn leven, dood en verrijzenis. Want 
om de zaligsprekingen en Bergrede werkelijk te verstaan is er niet alleen die mooie heuvel in 
Galilea maar ook de kruisheuvel, Golgotha nodig om te beklimmen. Het is het decor van Jezus 
eigen leven en dus ook voor ons. 

De Heer kent ons beter dan wijzelf en weet dat het kwaad alleen overwonnen wordt door het 
goede, het absoluut Goede te doen dat tot offers bereid is zoals alleen de liefde van Christus 
aantoont, tot het kruis. Gemak en populariteit worden de wacht aangezegd als het erop aankomt 
leerling van Jezus te zijn/ te worden die in navolging en liefde volbrengt waartoe het ware geluk – 
de oproep in Christus – toe uitnodigt. 

Daarmee ben je dus geen arme on- gelukkige‘maar geluk-zalig. Gelukt omdat je er niet alleen voor 
staat en er niet alleen in gelooft. Er is al een andere menigte die ons vooraf is gegaan, onze 
voorgangers – de heiligen. Dat hoeft ons niet af te schrikken maar juist bemoedigen en inspireren. 
Zij hebben voor ons – voor óns – al de ervaring opgedaan dat de Bergrede de uitdaging is om je 
zaligheid door ( in ) te vinden. Maatschappelijk, kerkelijk, religieus, spiritueel, aktueel. 

Als christen vandaag word je erop bevraagd en gevraagd te toetsen wat waar en authentiek is 
overeenkomstig het evangelie. Het heeft ermee te maken dat je zo leeft dat je de armoede en 
onmacht die reeël is juist als rijkdom beleeft en gezien wordt. Omgedraaid dus. Zo leeft de Kerk 
van de zaligsprekingen. Zo is ons klooster- religieus leven tot in de ziel mee doordrenkt.  Omdat het 
zo haaks staat op alles wat als aanzienlijk wordt beschouwd is daarom des te kostbaarder in 
tegenstelling tot wereldse machten… Vruchtbaar door kruis ‘en verrijzenis; zelfgave en overgave 
die veredelt, adelt, zalig maakt. 

Arm- zalig ben je als je God centraal stelt. Gelukkig omdat je erkent en ervaart hoezeer Hij alles 
wat Hij zegt en doet waarmaakt in de wereld en in jezelf in alles omdat Hij waar is; zelfs de enige 
Waarde die blijft..  

Nog veel meer kan je erover zeggen maar  stel je voor Hem open en je zult het merken. Zalig zijn 
we als we de Heer in de arme, in onze eigen armoe ontmoeten. Zo is Hij ons in woord en daad 
blijvend nabij. Amen. 


