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Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.

Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
Hij nam het woord en onderrichtte hen
Mattheüs 5:1–2

Het schilderij op de voorkant is De Bergrede door Carl Bloch
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Uw broederraad

1

Inleiding

De Bergrede vindt men in Matt. 5, 6
en 7 en behoort tot één van de bekendste Bijbelgedeelten. Zowel christen als
niet-christen citeren vaak uit de Bergrede. De laatste groep veelal in onwetendheid, maar hieruit blijkt toch dat de
Bergrede tot de wereldliteratuur is doorgedrongen. Ook in het verleden hebben
velen zich op één of andere manier met
de Bergrede beziggehouden. Onder hen
zijn bekende namen zoals de schrijver
Tolstoy, de kerkhervormer Luther en ook
Gandhi en Albert Schweitzer.
De Bergrede wordt zo genoemd omdat Christus de uiteenzetting over ‘de
grondwet van het Koninkrijk der hemelen’ op een berg gehouden heeft. Matt.
5:1. In Matt. 8:1 lezen we weer dat Hij
afdaalt van de berg. In het Lucas-evangelie; Luc. 6:20-49 vinden we ook zo’n
uiteenzetting die door sommigen wel
eens de ‘rede van de vlakte’ wordt genoemd omdat de Heer deze rede vanaf
een vlakke plaats gehouden heeft; Luc.
6:17. De vraag is of het hier om dezelfde
rede gaat. Naast veel overeenkomsten
zijn er ook aanmerkelijke verschillen.
Toch gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid om dezelfde rede.
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Verschillende visies
De Bergrede heeft zowel bewondering
als irritatie geoogst. Bewondering, omdat velen inzien dat als ieder mens de
Bergrede werkelijk zou leven er een
ideale samenleving zou ontstaan. Irritatie, omdat velen de eisen die Christus
in de Bergrede heeft neergelegd voor
Zijn volgelingen, onhaalbaar achten. Zo
hebben zich in de loop van de tijd ook
verschillende visies over de Bergrede
ontwikkeld. Er is bijvoorbeeld de;
Liberale visie, die de Bergrede als een
evangelisch ideaal ziet dat aan iedereen bekend moet worden gemaakt. Als
iedereen de Bergrede leert leven dan
komt het Koninkrijk van God. Dan is er
ook de;
Dispensatie visie, die de Bergrede voor
nu niet haalbaar acht maar wel voor het
duizendjarig rijk.
Anderen (waaronder Albert Schweitzer)
betoogden dat de Bergrede alleen maar
gold voor een korte periode namelijk de
tijd die er lag tussen Jezus’ bediening en
zijn wederkomst. Ze veronderstelden
hierbij dat Zijn wederkomst zeer nabij was. Zo zijn er nog wel meer visies
maar de vraag die nu naar voren komt
is: Voor wie is de Bergrede bedoeld?

Voor wie is de Bergrede bedoeld?
Is de Bergrede bedoeld voor alle
mensen, dus zowel voor christen als
niet-christen? In Matt. 5:1 staat dat
Hij de scharen zag, de berg opging en
toen Hij zat kwamen Zijn discipelen tot
Hem. De Heer richt zijn onderwijs in de
eerste plaats tot Zijn discipelen maar we
mogen veronderstellen dat het volk op
enige afstand meeluisterde Matt. 7:28.
Als we echter gaan kijken naar de inhoud van de Bergrede dan kunnen we
niet anders dan tot de conclusie komen
dat de Bergrede bestemd is voor christenen, dus zij die zijn wedergeboren. Let
alleen maar eens op Matt. 6 waar Jezus
verschillende keren spreekt over ‘uw
Vader’. Dit kan alleen maar betrekking
hebben op diegenen die God inderdaad
hun Vader kunnen noemen en dat zijn
de kinderen Gods. De Bergrede is dus
niet bestemd voor ongelovigen, een
ongelovige is absoluut niet in staat om
naar de Bergrede te leven!
Op grond van Matt. 7:13 (gaat in door
de enge poort) zou men kunnen zeggen,
dat de Heer hier tot ongelovigen spreekt.
Een christen is immers al ingegaan door
de enge poort. Het lijkt er inderdaad op
dat deze oproep in het bijzonder degenen geldt die nog geen discipel zijn.
We merkten al eerder op dat het volk op
enige afstand meeluisterde.

DOOR WIE KAN DIE REDE
WORDEN VOLBRACHT?
Het enige antwoord is: Door Jezus alleen. Daarom heeft Hij ook gezegd:
Kom achter Mij en Ik zal maken. Zodra je dat uit het oog verliest, blijf je
steken in de Bergrede. Maar vanuit de
belofte dat Hij zal maken, wordt de
Bergrede mogelijk. Dan ligt de verantwoording bij Hem. Dan is geloof
niet meer dan opzien naar Hem, die
het zal maken. De vraag is nu wel
of een christen dan wel in staat is
om naar de Bergrede te leven? Door
Gods genade: ja! We komen hier bij
de bespreking van vers 3 op terug.

De inhoud van de Bergrede
Het is niet eenvoudig om in één zin
samen te vatten wat de inhoud van de
Bergrede is. Men noemt het wel: de
grondwet van het Koninkrijk der hemelen. Je zou het kunnen aangeven als: de
voorschriften die Christus voor Zijn volgelingen gegeven heeft opdat hun leven
tot eer van God zou zijn.

5

De Bergrede

werkboek huiskring

We vinden in de Bergrede dus voorschriften over de verhouding van de
christen tot Zijn hemelse Vader maar
ook over de verhouding tot de naaste en tot zichzelf. Verder wordt er ook
iets gezegd over de verhouding tot geld
en bezit. Ook vindt men er waarschuwingen tegen valse profeten maar ook
tegen alleen maar ‘lippendienst’ Matt.
7:21. Omdat de Joden natuurlijk de wet
hadden, spreekt Christus ook over de
verhouding van wat Hij hier leert en de
O.T. wet. Matt. 5.
Jezus maakt nadrukkelijk duidelijk dat
Hij werkelijk verwacht dat Zijn volgelingen zijn leer in de praktijk brengen;
Matt. 7:24, en Hij waarschuwt tegelijkertijd voor het horen en niet doen;
Matt. 7:26.
Als christen sta je eigenlijk elke dag
weer voor de keus om de geboden van
Christus al of niet in de praktijk te brengen, misschien zelfs wel van moment
tot moment. Hoe reageer je bijvoorbeeld als iemand je smadelijk behandelt? Geef je hem of haar ‘lik op stuk’,
zoals in de wereld gebruikelijk, is of
breng je Matt. 5:39 in praktijk (de boze
niet weerstaan)? Gelukkig heeft God
veel geduld met ons!
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De Bergrede is een belangrijk onderdeel
van ‘de leer’. Een heleboel zaken die in
het N.T. geleerd worden vindt men op
de één of andere manier terug in de
Bergrede. Toch komen in de Bergrede

ook een aantal zaken niet aan de orde.
Jezus zegt hier bijvoorbeeld niets over
de Heilige Geest terwijl een discipel
zonder de hulp van de Heilige Geest
de Bergrede absoluut niet in de praktijk
kan brengen. De Bergrede heeft natuurlijk alles te maken met de vrucht van de
Geest maar ik denk dat je kunt zeggen
dat de discipelen van de Heer, in dit
nog vrij prille stadium van Zijn bediening, nog niet toe waren aan een uiteenzetting over de Heilige Geest. Pas later,
vlak voor Zijn lijden, legt Jezus aan zijn
discipelen zaken uit met betrekking tot
de Heilige Geest. Verder vinden we in
de Bergrede vrijwel niets over de ‘eindtijd’. Jezus spreekt daar later wel over in
Matt. 24 en 25.
Deze studie vraagt veel ‘huiswerk’ je
kunt je erin verdiepen of niet. Je kunt
als je dat wil, luisteren aan de voeten
van Jezus. Hij is het die in de Bergrede
tot ons spreekt. Luisteren naar Hem kan
inspanning vragen, maar het loon zal
groot zijn omdat het veel vrucht zal geven. En we weten: “Hierin is mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt”

Als wij vrucht dragen, zal daardoor de grootheid
van God zichtbaar worden in ons leven en we
zullen daardoor een diepe vrede kennen.
Johannes 15:8

Bijpassend lied
Opwekking 249
Vraag 1

Heer wat een voorrecht

Wat spreekt je aan in de “Bergrede”?
Vraag 2
Waarom is de Bergrede zo’n bekend
stuk in de bijbel?
Vraag 3
Wat kun je in deze tijd nog met deze
Bergrede?
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Zalig de armen van geest
Mattheüs 5:3

‘Zalig de armen van geest want hunner
is het Koninkrijk der hemelen’

Dat is de eerste en – verreweg de belangrijkste zegening. Het is de toegang
tot het Koninkrijk van de hemel. Wat
zijn armen van geest?
Sommigen menen dat arm van geest
betrekking heeft op verstandelijke
vermogens. Iemand die verstandelijk
gehandicapt is zou dan arm van geest
zijn en voor hem of haar geldt dan ook
de belofte. Hoewel het best mogelijk is
dat deze mensen een bijzondere plaats
bij God hebben kun je absoluut niet
bijbels funderen dat Jezus deze groep
mensen hier op het oog heeft.
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Arm van geest heeft ook niet te maken
met het gewoon ‘arm’ zijn in economische zin. Sommigen hebben gemeend
dat Luk. 6:21: “Zalig gij armen, want
uwer is het Koninkrijk Gods” (dus zonder ‘van geest’), aangeeft waarom het
werkelijk gaat en dat Mattheüs deze
uitspraak vergeestelijk heeft. De rijken
zouden er dan ‘automatisch’ slecht aan
toe zijn; Luk. 6:24 en 25. Toch is dit
eveneens niet bijbels te funderen. Arm
zijn, in economische zin, is geen voor-

waarde om geestelijk gezegend te worden terwijl rijkdom niet noodzakelijk
een beletsel is om bij de Heer te horen.
Abraham, Job en Jozef van Arimathea
waren ‘rechtvaardigen’ in Bijbelse zin
en tegelijk rijk in materiële zin. Dit
stemt ook overeen met 1 Tim. 6:17:
“Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige
wereld, moet gij bevelen(!)...”. Daarna komt er echter geen bevel om niet
meer rijk te zijn maar wel om op een
voor God welgevallige manier om te
gaan met die rijkdom.
Tegelijkertijd moeten we niet uit het
oog verliezen dat rijkdom en ook ‘het
rijk willen zijn’ inderdaad vaak een beletsel vormen om het Koninkrijk Gods
binnen te gaan; Marc. 10:23, 1 Tim. 6:
9, 10. Daarentegen zullen mensen die
arm zijn dikwijls meer open zijn voor
het evangelie en geestelijke zegeningen omdat ze zo weinig ‘afleiding’ in
materiële zin hebben. Toch is de armoede hier niet primair materieel maar
geestelijk (evenals in Matth. 11:5).
Maar wat wordt daarmee bedoeld?

Het Griekse woord dat hier voor ‘armen’ is gebruikt is ‘ptochoi’. Dit woord
kan vertaald worden met bedelaar. Het
zijn degenen die hulpbehoevend zijn,
de houding van een bedelaar hebben
en de geestelijke gesteldheid bezitten
om van God iets te kunnen ontvangen. Het zijn zij, die erkennen dat ze
uit zichzelf geestelijk bankroet zijn en
dat ze genade van God nodig hebben.
De NBV vertaalt: ‘die nederig van hart
zijn.’ In Jes. 57:15 lezen we dat God
ook woont bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelden te doen
opleven.

Het arm zijn van geest is, in zekere
zin, de poort tot de andere zaligsprekingen. Binnentreden in Gods Koninkrijk is alleen maar mogelijk als je tot
de diepe erkentenis komt dat je helemaal niet kunt functioneren zonder dat
je iets ontvangt. Maar ook als je door
wedergeboorte het Koninkrijk bent binnengegaan dan blijft het ‘arm van geest
zijn’ nodig om van God genade te ontvangen. Genade om, door de Heilige
Geest, te groeien in heiligheid zodat
we steeds meer op Jezus gaan lijken.

Daarentegen botst een onafhankelijke
houding steeds met de tegenwoordigheid van God. Het zijn de nederigen
die genade ontvangen; 1 Petr. 5:5. Een
van de hoofdkenmerken van de zonde
is: zijn eigen weg gaan; Jes. 53:6, onafhankelijk van God. Het is de vloek van
de mensheid om los van God te willen
leven en in die zin onafhankelijk van
geest te zijn. Deze ‘onafhankelijkheidshouding’ is één van de tragische resultaten van de zondeval.
Ook de Jezus was, in zekere zin, arm
van geest. In de zin dat Hij Zich afhankelijk wist van de Vader. “Ik kan van
Mijzelf niets doen” Joh. 5:30, 5:19 en
ook Joh. 8:28: ...”en niets uit Mijzelf
doe”. Zie verder ook Joh. 14:10. Wat
een belangrijke les ligt hierin voor iedere christen!
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Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je in dit gedeelte het meest aangesproken?
2. Wie zijn de mensen die Jezus ‘zalig’ of gezegend noemt?
3. Wat hebben die mensen voor op anderen?
4. Geef zelf een omschrijving wat een ‘arme van geest’ is.

Prikkelende vraag/stelling
•

Voel jij je een geestelijke bedelaar, die naar meer van boven verlangt?

Bijpassend lied
Opwekking 411
Geprezen zij de Here
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Zalig die treuren
Mattheüs 5:4

‘Z alig die treuren, want zij zullen
vertroost worden.’

Waarom treuren? Waarom worden de
treurenden hier zalig gesproken? Geldt
dit voor alle soort verdriet? In 2 Cor.
7:10 wordt gesproken over de droefheid naar Gods wil die onberouwelijke
inkeer tot heil brengt en de droefheid
van de wereld, die de dood brengt. De
zaligspreking geldt dus zeker niet voor
alle treurenden en voor wat voor soort
verdriet dan ook. Gezien de samenhang waarin het geheel staat moeten
we eerder denken aan treuren over je
eigen zonden en die van anderen. Het
leven van een christen is zeker niet één
en al vreugde ook al willen sommigen
dat wel eens doen geloven maar ook
niet één en al somberheid, want dit is
een valse houding.
Als we vervuld zijn met de Heilige
Geest dan zal de Geest in ons ook verdriet bewerken over de toestand van de
wereld om ons heen en ook van tijd tot
tijd over de zonde in ons eigen leven.
Als christen kennen we dit verdriet te
weinig. Gebrek aan bewogenheid is
een nood in de levens van veel chris-

tenen. We aanvaarden te gemakkelijk
dat bepaalde zaken nu eenmaal lopen
zoals ze lopen. Als Jezus in Luk. 6:25
spreekt over: “Wee u die nu lacht” dan
bedoelt Hij niet dat we geen plezier of
geen vreugde zouden mogen hebben
maar Hij veroordeelt hier die houding
waarbij totaal voorbijgegaan wordt aan
de geestelijke nood in de wereld en ook
in eigen leven terwijl er wel steeds een
zoeken naar ‘vermaak’ is. Jezus weende over het niet te bekeren Jeruzalem;
Luk. 19:42. Ook de auteur van Ps. 119
wist wat het was om te wenen over de
zonden van anderen: ’Mijn ogen vloeien als waterbeken, omdat men uw wet
niet onderhoudt’ Ps. 119:136.
Paulus wist wat het was om gelovigen
onder tranen terecht te wijzen; Hand.
20:31 en hij schreef ook ‘wenende’ dat
velen nu wandelen als vijanden van
het kruis van Christus Fil. 3:18.
Geluk in verdriet. Het Evangelie is een
blijde boodschap. “Zie ik verkondig u
grote blijdschap” was de boodschap
De Bergrede
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van de engelen; Lucas 2:10. “Dit heb
ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld
worde,” was de boodschap van Jezus.
Joh.15:11. Daarom zou je als tweede
zaligspreking verwacht hebben: Zalig
die blij zijn. Maar er staat het tegenovergestelde: “Zalig die treuren” Dat
het geen vergissing is, zal iedere volgeling van Jezus beamen. Want blijdschap over de ontdekking van het
Koninkrijk der hemelen zal altijd samengaan met het verdriet van Golgotha. Al is het alleen maar om het licht
dat is gaan schijnen in onze harten;
2 Kor. 4:6.
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Vroeger was het donker van binnen en
zag je geen spinnenwebben of stofnesten. Nu werpt Gods schijnwerper haar
licht naar binnen. Er valt heilig licht op
je woorden, daden, gedachten en motieven. En voor het eerst ga je verstaan
wat God bedoelt met zonde. Je beseft
dat God te rein van ogen is om dat
kwaad te zien en dat Hij dat onrecht
niet kan aanschouwen; Habakuk 1:13.
En dat geeft verdriet. Daar kom je niet
omheen. “Treurt en weent; je gelach
moet veranderen in treurigheid, en uw
vreugde in neerslachtigheid. Vernedert
u voor de Here, en Hij zal u verhogen”
Jakobus 4:9,10. Wie zo treurt, leert
echt lachen. “Wie met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien. Toen werd
onze mond vervuld met lachen” Psalm
126. Zalig die treuren, want zij zullen
vertroost worden. Zo zijn er nog veel

meer Bijbelse- en buiten Bijbelse voorbeelden te geven van treuren naar de
wil van God. De belofte voor deze
treurenden is: zij zullen vertroost worden. In deze wereld zullen ze al genade en vrede ervaren door de aanwezigheid van de Heilige Geest maar dit zal
pas volledig zijn op de nieuwe aarde
waar God alle tranen van hun ogen zal
afwissen; Openb. 7:17.
Verdriet om anderen. Er is niet alleen
verdriet om de gebrokenheid in de
wereld, of om onze eigen zonden. Er
kan ook verdriet zijn om de gemeente, waartoe wij behoren. Want wie een
echte discipel van Jezus wordt, gaat het
onderscheid zien tussen alles wat echt
en onecht is. Voor het eerst ga je inzien
dat er goed zaad en onkruid is; Matt.
13:24-30. Ook in je eigen gemeente.
En dat geeft verdriet. Daarbij komt nog,
dat je reacties in de beginperiode niet
altijd even wijs en liefdevol zijn. Met
het gevolg dat je gemeenteleden daar
meestal ook niet zo vriendelijk op reageren. En ook dat geeft onbegrip en
verdriet. Vaak gebeurt hetzelfde in je
familie of kennissenkring. En wat een
verdriet als je oog begint te krijgen voor
de verlorenheid van deze wereld. Zoals bij Jezus Zelf. “Toen Hij de scharen
zag, werd Hij met ontferming bewogen” Matt. 9:36.
Dat treuren is dus niet zo vreemd, maar
hoe kan Jezus zeggen, dat zij die treuren zalig zijn? Omdat juist dat treuren

bewijst, dat je op de goede weg bent.
Dat je Hem volgt, die voor dat verdriet Zijn leven gaf die ons van daaruit kan troosten. Spreekt Hij niet over
de Heilige Geest als over de Trooster?
Joh. 15:12 en 16:7. Hij troost ons en
gebruikt ons om anderen te troosten;
2 Kor. 1:3-6. En die troost is weldadiger
dan de pijn van het verdriet.

Bijpassend lied
Opwekking 411
Geprezen zij de Here

Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?
2. L ees en bespreek 2 Korintiërs 1: 3-6. Wat heeft dit gedeelte tegen ons te
zeggen?

Prikkelende vraag/stelling
•

Huil je wel eens om de gebrokenheid in dit leven?
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Zalig de zachtmoedigen
Mattheüs 5:5

‘Z alig de zachtmoedigen, want zij
zullen de aarde beërven.’

14

Wat is zachtmoedigheid? Jezus zegt
van zichzelf dat Hij zachtmoedig en
nederig van hart is Matt. 11:29. Het
Griekse woord voor zachtmoedig is
‘praos’. Behalve met zachtmoedig kan
het ook vertaald worden met ‘nederig’,
‘bescheiden’ en ‘mild’. Zachtmoedigheid is een door de Heilige Geest bewerkte innerlijke houding in de christen (vrucht van de Geest), namelijk de
houding van een lam. Het is ook veelzeggend dat Jezus ook een ‘lam’ wordt
genoemd bijv. in Joh. 1:29 en 36. Hiermee wordt zowel geduid op het offer
maar ook op het karakter van Jezus. In
Hand. 8:32 wordt Christus vergeleken
met een lam dat stemloos is tegenover
de scheerder. Een zachtmoedige regeert niet boosaardig bij kwaadaardige
houdingen maar geeft de situatie over
aan God. Een andere tekst in dit verband is 1 Petr. 2:23: “die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als
Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf
aan Hem, die rechtvaardig oordeelt...”.

heid’. Jezus was beslist niet week of
verlegen maar kon heel fier en fel optreden als de situatie dat vereiste. Denk
maar eens aan de tempelreiniging;
Matth. 21:12 en 13 en ook aan de rede
tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën;
Matt. 23. Ook bij Paulus treffen we een
fiere houding aan. Toen de hoofdlieden
in Filippi Paulus en Silas onrechtvaardig behandeld hadden en op een gemakkelijke manier van hen af probeerden te komen liet Paulus dit niet toe!
Hand. 16:37. Zachtmoedigheid betekent mijns inziens nog niet dat je maar
over je moet laten lopen. Het probleem
bij sommige christenen is echter dat ze
het verschil niet goed kennen tussen rebelleren tegen een bepaald onrecht en
appelleren over een bepaald onrecht.
Het eerste hoort absoluut niet bij een
christen terwijl het tweede een plicht is.
Jezus kon zeggen: “Leer van Mij, want
Ik ben zachtmoedig” Matt. 11:28. “Zie
uw Koning komt tot u, zachtmoedig”
Matt. 21:5.

Zachtmoedigheid moet niet verward
worden met ‘weekheid’ of ‘verlegen-

De belofte. Welke belofte wordt er gegeven aan de zachtmoedigen? Zij zul-

len de aarde beërven! We vinden dat
in het O.T. al bijzonder uitgedrukt in
Ps. 37. Zie bijv. vers 11: “maar de ootmoedigen beërven het land”, maar ook
vers 22 en 34. In deze wereld zijn het
vaak de sterken en degenen met een
natuurlijk charisma die de macht hebben of grijpen maar in de toekomstige
wereld zal dit anders zijn! Om te kunnen heersen is zachtmoedigheid nodig.
In Openb. 22:1 zien we daarom een
Lam op de troon. De kinderen Gods
zijn geroepen om met God en Christus
te regeren in het Koninkrijk; Dan. 7:27,
2 Tim. 2:12. Maar ook in dit leven zijn
we al begonnen met de aarde te beërven; 1 Kor. 3:21-23.
In deze wereld worden de christenen
al opgeroepen om zachtmoedigheid
aan te doen; Kol. 3:12. Ook hieruit
blijkt weer dat de vrucht van de Geest
niet groeit zonder onze medewerking.
In 1 Tim. 6:11 staat zelfs: “jaag naar...
zachtzinnigheid” (een zachtmoedige
gesteldheid). Ik denk dat dit het volgende zou kunnen betekenen. We mogen
God bidden om ons zachtmoedig te
maken en als God ons dan in situaties
leidt waarin we de keus hebben om al
of niet zachtmoedig te reageren dan
maken we de juiste keus. Op deze manier krijgt het partje ‘zachtmoedigheid’
van de vrucht van de Geest de gelegenheid om te groeien.
Ik zal maken. Christen zijn wil niet
zeggen, dat je je oefent om zachtmoe-

dig te worden. Christen zijn is arm
van geest zijn en daardoor een tempel van Hem. De zaligsprekingen zijn
niet meer dan een foto van wie Jezus is
en wat Hij van ons wil maken. Ik ben
zachtmoedig en Ik zal maken. En wat
zullen de zachtmoedigen beërven? De
hemel? Dat ook, maar dat wordt hier
niet genoemd. Hier zegt Jezus: “Zij zullen de aarde beërven” Dat hadden we
niet verwacht. Als we aan de toekomst
denken, zijn we gewend om aan de
hemel te denken. En dat is goed. Ook
daarover spreken we te weinig. Maar
hier zegt Jezus dat Hij Zijn volgelingen
klaar maakt voor de aarde. Het is te
veel om daar nu op in te gaan, maar
laat het ons alvast een troost zijn; er
is toekomst voor deze aarde. Als Jezus weerkomt, zullen Zijn voeten op
deze aarde staan; Zach. 14: 4 en Hand.
1:11. En zalig zijn dan de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
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Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?
2. Z
 achtmoedigheid is een vrucht van de Geest. Een wedergeboren christen
is dus zachtmoedig?
3. I s zachtmoedigheid altijd klaar staan voor een ander, en jezelf op
zij schuiven?
4. O
 ok in een gemeente van Christus komt macht en manipulatie voor. Mensen
worden daardoor beschadigd. Hoe herken je dat en wat doe je daartegen?
5. Wanneer iemand je vermaant/corrigeert, wees dan onderwijsbaar, niet
onbereikbaar. Jakobus 1:19.
6. Wat kunnen we leren uit Jakobus 3:16, 17?

Prikkelende vraag/stelling
•

Lees Filippenzen 4: 5. Zijn we al zover?

Bijpassend lied
Opwekking 561
Nederig van hart
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5

Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid
Mattheüs 5:6

‘Z alig die hongeren en dorsten naar
de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.’

Honger en dorst hebben. 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 “honger
en dorst hebben naar gerechtigheid”.
En honger en dorst, dat zit ontzettend
diep in je. Dat is geen buitenkant, maar
dat gaat over je gevoel, je verlangen.
In feite zijn honger en dorst 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.
Als we eerst nog even terugkijken: in
de eerste drie zaligsprekingen besprak
Jezus de verhouding van een christen
tot God, tot zichzelf en tot de naaste.
Dat is de drieslag van de eerste zalig-

sprekingen. 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 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 de verhouding tot God, tot jezelf
en tot de ander, is er één rode draad.
Het is tegelijk het moeilijkste wat er is
en toch het allereenvoudigste: afzien
van jezelf en vertrouwen in Gods beloften. 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 naar 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 daardoor
geduld krijgt, dan heb je iets geproefd
van het leven met God. En dan groeit
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er verlangen, honger, naar méér. Dan
krijg je een steeds groeiende honger en
dorst. Dan ga je hongeren en dorsten
naar gerechtigheid.
Recht voor God komen staan. Als we
deze zaligspreking nu gaan bekijken,
dan letten we eerst op het woord: gerechtigheid. Daar moeten wij een groot
verlangen naar krijgen. Als wij op een
aardse manier denken over recht, dan
denken wij over zaken die ons wettelijk en rechtens toekomen. De gerechtigheid waar Jezus over spreekt, reikt
echter veel verder. In heel de Bergrede
spreekt Jezus over de binnenkant van
een mens, waar het aardse “recht” bij
voorbaat niets over te zeggen heeft,
maar waar wel de clou zit. Gerechtigheid in de zin die Jezus bedoelt is
er pas als je je 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 zullen 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. En het is die gerechtigheid, de gerechtigheid voor God,
waar Jezus ons naar leert hongeren en
dorsten.
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Rechtvaardiging en heiliging. Nu komt
de vraag; hoe kunnen wij recht voor
God staan, en deelhebben aan die gerechtigheid. Nu hoort daar in de eerste

plaats bij, dat God ons onze zonden
vergeeft. Er is geen zondaar die recht
voor God voor God kan staan zonder
vergeving. Zonder vergeving staan we
in de schuld bij God.
Daarom verklaart de Bijbel eenvoudig:
“Niemand is rechtvaardig, ook niet
één”; Rom. 3:10. Ik geloof dat de Bijbel hier spreekt over de natuurlijke, niet
wedergeboren mens. Uit zichzelf kan
een mens ook niet rechtvaardig worden
ook al zou hij dat nog zo graag willen;
Rom. 3:20. De enige manier voor een
mens om rechtvaardige te worden, in
de zin zoals God dat bedoelt heeft, is
als God hem rechtvaardig verklaart. Dit
gebeurt als de zondaar tot geloof in Jezus komt; Rom. 3:22-24. In zo’n geval
spreken we over toegekende rechtvaardigheid. Dit is ook de gave van gerechtigheid waar Rom. 5:17 over spreekt
en ook de gerechtigheid Gods die in 2
Kor. 5:21 genoemd wordt. De zondaar
ontvangt de gerechtigheid van Jezus als
een gave. We spreken in dit geval ook
wel van: wettelijke rechtvaardiging.
Naar deze ‘gerechtigheid’ behoeven
we niet meer te hongeren en te dorsten
omdat we haar al bezitten in Jezus.
Toch is er nog een andere vorm van
rechtvaardigheid die ook wordt aangeduid als: morele rechtvaardigheid.
Deze rechtvaardigheid heeft te maken
met het rechtvaardig zijn in onze dagelijkse levenswandel dus met ons christelijk gedrag en karakter. Het is een

innerlijke rechtvaardigheid van het hart
die ons hele doen en laten beïnvloedt
en naar deze rechtvaardigheid moeten
we hongeren en dorsten. Dit laatste
heeft alles te maken met onze heiliging
(en het jagen ernaar). Dit is een levenslang proces, volgend op de rechtvaardigmaking, waarbij we steeds meer
op Jezus gaan lijken. In Matt. 5:20
vergelijkt de Here Jezus deze gerechtigheid met die van de Schriftgeleerden
en Farizeeën en Hij stelt dat de eerstgenoemde gerechtigheid overvloedig
moet zijn en meer dan de gerechtigheid die de geestelijke leiders van die
tijd nastreefden. Laatstgenoemde gerechtigheid was eigenlijk niet meer dan
een uitwendig voldoen aan een aantal
regels, terwijl Jezus de innerlijke rechtvaardigheid, de binnenkant, die van
het hart, op het oog heeft.
Sociale gerechtigheid. De vraag is of
bij het hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid ook de sociale (economische) gerechtigheid bedoeld wordt.
In onze wereld liggen, economisch gezien, heel wat verhoudingen scheef en
als christen in een westers, rijk land kun
je hier gemakkelijk aan voorbijgaan.
Jezus had in Zijn bediening hier op aarde wel degelijk aandacht voor de materiële en de fysieke aspecten van het
mens-zijn. Denk alleen maar aan de
vele genezingen en de twee wonderbaarlijke spijzigingen. Hij benadrukte
wel dat het zoeken naar wat ‘primaire

levensbehoeften’ genoemd wordt niet
het allereerste moet zijn voor de christen; Matt. 6:31 en 32. Bij het optreden
van Johannes de Doper zien we ook
dat God sociale aspecten zeker niet
onbelangrijk vindt; Luc. 3:10-14.
De apostel Jakobus gaat fel te keer tegen dood geloof, geloof zonder werken; Jak. 2:14-26. Ook uit het O.T.
blijkt wel degelijk dat God aandacht
heeft voor de noden van de armen (bijvoorbeeld in Dan. 5:27, Jer. 22:16 en
17). We vinden er ernstige waarschuwingen tegen economische ongerechtigheid Jes. 6:8.
Persoonlijk geloof ik dat bij het hongeren en dorsten naar morele gerechtigheid ook de sociale gerechtigheid
begrepen is. Het lijkt mij dat het één
niet los te zien is van het ander. Verschillende kerkelijke en evangelische
organisaties hebben ook juist ingezien
dat het zeer wenselijk is als evangelieverkondiging gepaard gaat met sociale
hulpverlening. Door de hulpverlening
wordt een brug gebouwd naar het hart
van de ander en er ontstaat een mogelijkheid om over het evangelie te spreken. Lees: Tit. 3:8 en ook Matt. 5:16.
Humanistische gerechtigheid streeft
ook naar rechtvaardige verhoudingen
en verzachting van menselijk leed,
maar zonder God. Hoewel dat beter is
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dan ‘helemaal niets doen’ zal het toch
geen wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de ‘wereldvrede’ omdat de
zonde het kernprobleem van de mensheid is, het los-van-God zijn eigen weg
gaan; Jes. 53:6.
De werking van de Geest. We lezen
in Ezechiël 36:27: “Ik zal jullie mijn
Geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels
in acht nemen”. NBV. Als deze Geest
in je werkt, dan heb je inderdaad een
sterke motivatie, dan heb je honger en
dorst naar de gerechtigheid. Dat betekent, dat Jezus vierde zaligspreking ons
er toe aanzet om te bidden tot God om
de krachtige werking van Zijn Geest in
ons leven. We moeten de Geest laten
werken, en de Heilige Geest wil dat
ook in de christen bewerken, maar we
moeten ook meewerken!
Ik geloof, dat de Heilige Geest dit inderdaad in de christen wil bewerken
maar ook hier wordt verwacht dat we
‘meewerken’. In 1 Tim. 6:11 en 2 Tim.
2:22 wordt zelfs gesproken over een
‘jagen naar gerechtigheid’. We kunnen
dus het hongeren en dorsten naar gerechtigheid bevorderen.
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TE DENKEN VALT AAN DE
VOLGENDE ZAKEN:
•

 ermijd in de eerste plaats zaV
ken die de “eetlust” wegnemen.
Je kunt je leven vullen met allerlei vormen van “onschuldig
vermaak” en dan tot ontdekking
komen dat je geestelijke honger
sterk is afgenomen.

•

Zoek de tegenwoordigheid van
God door gebed, vasten en meditatie over het Woord en bid elke
dag door met God, voordat de
dag begint.

Verzadiging. Wat is de belofte voor
hen die hongeren of dorsten naar de
gerechtigheid? Zij zullen verzadigd
worden. Deze belofte heeft zowel een
vervulling in het heden als in de toekomst. Paulus spreekt in Fil. 3:8 en 9
over het winnen van Christus en het in
Hem bezitten van gerechtigheid door
het geloof. Uit de samenhang is het
duidelijk dat Paulus hier spreekt over
een proces waarbij hij Christus steeds
beter leert kennen en daarom ook die
gerechtigheid door het geloof meer en
meer ervaart. Als zodanig ervaart hij
al een zekere verzadiging maar tegelijkertijd strekt hij zich uit naar meer,
hij jaagt er zelfs naar. Ook voor ons
geldt dat we moeten blijven drinken

van het levende water; Joh. 4:13 en 14
om geen dorst meer te krijgen en nu al
iets van die verzadiging te ervaren die
Christus belooft aan hen die hongeren
en dorsten naar gerechtigheid.
De verzadiging zal volkomen zijn op
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zal de droom van zeer velen bewaarheid worden: “Een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” 2 Petr. 3:13.

Bijpassend lied
Opwekking 769
Bouw uw koninkrijk

Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je in dit gedeelte het meest aangesproken?
2. Als de Geest al in ons woont en werkt, moeten we dan nog meewerken? De
Geest bewerkt dit toch al in ons?
3. D
 it is echt iets voor de binnenkamer zegt Mattheüs 6:6. Of zou dat wat
anders betekenen?
4. Wat is jouw motivatie; spreek die uit in de kring.
5. H
 erken je iets van Psalm 42? Wat dan…?
6. N
 oem eens verschillende kenmerken van verzadiging uit Psalm 23.

Prikkelende vraag/stelling
•

Ben je hongerig en dorstig naar God?
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Zalig de barmhartigen
Mattheüs 5:7

‘Z alig de barmhartigen, want hun zal
barmhartigheid geschieden.’

22

Wat is barmhartigheid? De eerste drie
zaligsprekingen hebben (voornamelijk)
te maken met de houding van de christen t.o.v. God: arm van geest, treuren
over zonden en een nederige (zachtmoedige) houding. Dit leidt tot hongeren en dorsten naar gerechtigheid en
verzadigd worden.

Ik heb de volgende omschrijving gelezen: “Het is een uiterlijke manifestatie
van medelijden. Het gaat er vanuit dat
er een nood is van de zijde van degene die barmhartigheid ontvangt en dat
er voldoende hulpbronnen zijn van de
zijde van hen die barmhartigheid betonen”.

De volgende vier zaligsprekingen hebben (voornamelijk) te maken met de
verhouding tot onze medemensen. Ze
laten iets zien van het totaal veranderde karakter van de christen. Hij is
barmhartig, rein van hart en een vredestichter. Tegelijkertijd veroorzaakt hij
door zijn zuiverheid conflicten met anderen. Hij wordt een vervolgde om der
gerechtigheid wil (vers 10 en 11).

Wist u, dat barmhartigheid 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 meestal is het toch
alleen God die echt barmhartig is.
Toen Jezus het er in een gelijkenis over
had, moest de barmhartige man een
Samaritaan zijn. Want de priester en
de leviet wisten het beter, of hadden
geen tijd, of ze wilden hun vingers niet
branden aan die man langs de weg.

Het Griekse woord voor barmhartigheid is ‘eleos’. Het is een door de Heilige Geest bewerkte innerlijke houding
in de christen. Het is niet een ‘weekheid’ of het ontbreken van strengheid
maar wel het betonen van medelijden,
medeleven en liefdevolle hulp.

Barmhartig en genadig. God is rijk aan
erbarming; Ef. 2:4 en wordt ook de Vader der barmhartigheden genoemd; 2
Kor. 1:3. In 1 Tim. 1:2, 2 Tim. 1:2 en
2 Joh. 3 wordt de volgorde: genade,
barmhartigheid en vrede aangetroffen.
Deze volgorde is veelzeggend. In de
eerste plaats is er een verschil tussen
barmhartigheid en genade (Gr.: charis):
Barmhartigheid beschrijft Gods houding t.o.v. de mens in nood terwijl genade Gods houding beschrijft t.o.v. de
zondaar. Genade gaat dus aan barmhartigheid vooraf.
De gevallen mens heeft eerst genade
nodig en als hij vergeven is kan hij ook
gezegend worden. Het resultaat is vrede in het hart van de mens.
God, die barmhartig is, verwacht ook
barmhartigheid van Zijn kinderen.
Van de kant van de niet wedergeboren
mens moet men niet op barmhartigheid rekenen. In Rom. 1:31 wordt als
één van de kenmerken van de goddeloze gegeven.”...zonder hart of barmhartigheid”. Een tijd geleden hoorde ik van
iemand, die in een zelfmoordpoging,
van een gebouw wilde springen. Een
aantal mensen keek ernaar en sommigen spoorden de persoon aan om te
springen, of ze kijken toe als iemand in
het water is gevallen en ramptoerisme
is ons bekend. “De barmhartigheid der
goddelozen is wreed” Spr. 12:10.

Aan wie? Jezus specificeert in de zaligspreking niet de groep mensen aan wie
barmhartigheid bewezen zou moeten
worden. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan; Luk. 10:25-37 laat
zien dat het ook barmhartigheid ten
opzichte van een vijand kan zijn. Voor
de barmhartigen geldt de belofte: hen
zal barmhartigheid geschieden. Ook
deze belofte heeft weer een vervulling
zowel in het heden als ook in de toekomst. In Ps. 41:2 zien we daar al een
voorbeeld van: “Welzalig, hij die acht
slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven”.
Lees ook de twee volgende verzen eens
door! Dit is wel een heel bijzondere
belofte uit het O.T.! In Matt. 6:14 zien
we eigenlijk hetzelfde principe: Als
wij de zonden van anderen vergeven
(een daad van barmhartigheid) dan zal
God ook onze zonden vergeven (hen
zal barmhartigheid geschieden). Ook
bij de beoordeling voor de rechterstoel van Christus zal God de bewezen
barmhartigheid ‘verrekenen’. Hoe precies, dat is niet duidelijk maar wel: hen
zal barmhartigheid geschieden.
Daarentegen waarschuwt de apostel
Jakobus in Jak. 2:13 voor het nalaten
van het ‘barmhartigheid bewijzen’:
“Want onbarmhartig zal het oordeel
zijn over hem, die geen barmhartigheid
bewezen heeft; barmhartigheid echter
roemt tegen het oordeel”. Ik vraag me
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trouwens af of het mogelijk is om een
christen te zijn en geen barmhartigheid
te bewijzen. In dit leven krijgen we in
ieder geval volop kansen om barmhartigheid te bewijzen. “Laten wij dus,
daar wij de gelegenheid hebben, doen
wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten”; Gal.
6:10.
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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 niets van barmhartigheid.
Mattheüs beschrijft drie gelegenheden,
waarbij Jezus op het punt van de barmhartigheid een aanvaring met de Farizeeën kreeg. Matt.9:13; 12:7;23:23.
Een 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?” Riepen de Farizeeërs. Maar toen heeft Jezus gezegd:
“Ga heen en leert, wat het betekent:
Barmhartigheid wil Ik en geen offerande” Matt. 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 niets
met ze te maken hebben. Daarin was
Jezus anders. Hij wees de zonden óók
aan, maar Hij wilde met de zondaren

wel te maken hebben. Hij zocht ze op
en at zelfs met hen.
Jezus noemde deze barmhartigheid
zelfs het voornaamste van de wet. Het
gaat God er niet om, dat wij de regeltjes handhaven in kille rechtlijnigheid.
Maar dat we ons betrokken weten op
de naaste, dat het ons raakt hoe het
met hem gaat. En dat we daarom ook
aan Gods geboden vasthouden. Omdat
we geloven: als ik jou niet vertel van
Gods wil, dan raak je verloren. Barmhartigheid is, dat de bewogenheid van
de Vader ons beweegt.
Betrokkenheid in de gemeente. Dit
is allereerst belangrijk binnen de gemeente. Barmhartigheid in de omgang met elkaar. Echte betrokkenheid
in plaats van een hoogmoedige veroordeling die maar al te makkelijk is.
Barmhartigheid, vooral wanneer je bij
een ander fouten en schuld moet aanwijzen. Juist dan komt het erop aan dat
je de ander niet voorbijloopt, en dat je
hem ook niet veroordeelt. Maar dat je
barmhartig bent vanuit een verbondenheid met de zondaar. Dat is iets groots,
iets van de Vader.
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. Barmhartigheid betekent dat
je je naaste niet zomaar in de 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 moeten ze een
mens 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.
Het woord van Jezus heeft ook een
heel praktische kant: barmhartigheid
moet zichtbaar 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 ook aan de dienst der barmhartigheid. Daar zit het woord dienen in.
Zoals de barmhartige Samaritaan die
hulp gaf. Als mensen in nood zitten,
hoe dan ook, als slachtoffer of door eigen schuld, dan komt de Here met Zijn
erbarmen. Dan is Hij om de armen en
ellendigen net zo bezorgd als om de
inwoners van Ninevé. En Hij vraagt dat
ook van ons.
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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Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je het meest aangesproken in dit gedeelte?
2. Lees Lucas 10: 25 – 37. Vooral vers 33 en 37. Is er verband tussen ‘met ontferming bewogen’ en ‘barmhartigheid bewijzen’? Leg dat eens uit. Kunnen
wij zo worden en hoe is dat in de praktijk zichtbaar?
3. Wat zou de grootste valkuil zijn om niet barmhartig te zijn?
4. Een onbarmhartig mens zal dus nooit barmhartigheid ontvangen. Is dat zo?

Prikkelende vraag/stelling
•

Wanneer was je voor het laatst barmhartig?

Bijpassend lied
Opwekking 312
Mildheid en majesteit
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Zalig de reinen van hart
Mattheüs 5:8

‘Z alig de reinen van hart, want zij
zullen God zien’

Van buiten schoon of vanbinnen? In
de Joodse wereld van Jezus dagen, was
reinheid en heiliging geweldig belangrijk. Als de Joden thuiskwamen 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 voor het
gebruik moest er ook een rituele reiniging plaats vinden. Daarmee werd de
besmetting van de wereld symbolisch
afgewassen. Denk maar hoe belangrijk
het wassen van de voeten was! Natuurlijk leerde ook de wet van Mozes al
heel veel over zuiverheid en reinheid.
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 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 zijt gij
vol roof en onmatigheid. Gij blinde Fa-

rizeeër, reinig eerst de inhoud van de
beker; dan zal hij ook van buiten rein
worden”. Matt.23:25. Jezus heeft ze
zelfs vergeleken met gewitte graven.
Prachtig van buiten, maar rot vanbinnen. 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”. Matt. 15:18.
Deze kritiek klinkt ook al door in de
zesde zaligspreking: “Zalig de reinen
van hart, want zij zullen God zien”
Tegen over de grote nadruk op uiterlijke reinheid, laat 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.
Het hart van een mens…In Spr. 20:9
wordt de vraag gesteld: Wie kan zeggen: “Ik heb mijn hart rein bewaard,
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ik ben rein van zonde?” Mogelijk dat
de schrijver het antwoord: ‘niemand’
verwacht. Toch spreekt Jezus hier de
reinen van hart zalig en dat geeft aan
dat een rein hart wel degelijk tot de
mogelijkheden behoort, het is zelfs zo
dat Jezus dit zelfs bij Zijn volgelingen
wil aantreffen.
Het hart is in de Bijbel het centrum
van de persoonlijkheid van de mens.
Iets dergelijks wordt ook van de ziel
gezegd zodat deze woorden ongeveer
hetzelfde beeld oproepen. In Spr. 4:23
worden we gemaand om ons hart te
behoeden boven al wat te bewaren is,
want daaruit zijn de uitgangen des levens. Wat er in ons hart is bepaald ons
doen en laten en als ons hart rein is dan
zal onze levenswandel op orde zijn en
aangenaam in Gods ogen.
De Bijbel heeft over het hart van de
mens niet zoveel goeds te zeggen:
Pred. 8:11: “…daarom is het hart der
mensenkinderen in hen begerig om
kwaad te doen.”
Jer. 17:9: “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het…”
Matt. 15:19: “Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige
getuigenissen, godslasteringen”.
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Het hart van de natuurlijke mens is dus

door en door corrupt, een tragisch gevolg van de zondeval. Het probleem
is echter dat de meeste mensen niet
inzien of willen inzien dat hun hart
corrupt is, anders zouden ze zich wel
tot Christus wenden voor verlossing.
Ook de Farizeeën en Schriftgeleerden
zagen dit niet. Uiterlijk conformeerden
ze zich aan de wet maar hun hart bleef
corrupt; Matt. 23:25. Persoonlijk geloof ik dat dit heden ten dage ook het
probleem is bij veel ‘religie’: een uiterlijk omgaan met geboden en regels
terwijl het hart onveranderd blijft. De
mens richt zich doorgaans op uiterlijkheden maar God ziet het hart aan; 1
Sam. 16:17.
Wat in je hart zit, is dus beslissend. Het
is het commandocentrum van je leven
waar de beslissingen vallen.
Schep mij een rein hart. Door het geloof in Jezus wordt ons hart gereinigd;
Hand. 15:9. Een rein hart betekent nog
niet een volkomen zondeloos hart (er
blijft een hongeren en dorsten naar
gerechtigheid) maar wel een oprecht
hart. Een persoon met een rein hart is
in zijn relatie met God en mensen vrij
van bedrog en huichelarij. Zo iemand
is transparant voor God en mensen.
Een rein hart is de normale ‘conditie’
voor een gelovige. Toch vinden we in
de Bijbel ook oproepen voor of van gelovigen om een rein, onverdeeld hart te
ontvangen:

Ps. 51:12: “Schep mij een rein hart, o
God”.
Ps. 84:11: “Verenig mijn hart om uw
naam te vrezen”.
Jak. 4:8: “Zuiver uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt”.
Als het hart niet rein is, is het innerlijke
leven niet op orde en dan is er onrust.
We mogen dan God weer om reiniging
vragen.
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 krijgen,
dat is het eerste wat nodig is voor een
rein hart.
Een nieuwe schepping. God om reiniging vragen is het eerste wat me moeten doen. Wil het verder, dan moet God
zelf ingrijpen. Dat is een verschil met
de schoonmaak thuis, want dat moet je
zelf doen, Maar voor de schoonmaak
van je hart, is God nodig. En dat wil Hij
ook, dat heeft Hij beloofd! Juist voor
een schoon en vernieuwd hart heeft
Hij de belofte van het Nieuwe Verbond
gegeven. We vinden het gebed daarom
al in de Psalmen. 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.”
Ja; 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 Heer dat ook
géven wil. Want, het is waar, de Heer
praat niet alleen over een rein hart, Hij
geeft ook een rein hart, in de weg van
het gebed. En daarom zijn de woorden
van Jezus een uitnodiging, een uitnodiging aan zijn hoorders. Luister naar
deze woorden, en je bent te feliciteren.
Zij zullen God zien. Het is een harde
werkelijkheid, als je helemaal vervuild
raakt, verduistert je zicht op God. Dan
zie je Hem niet in je leven. En als je
Hem niet meer ziet, 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 niets meer
zegt? Voor de reinen van hart is de belofte: Zij zullen God zien. Er is geen verduistering. Daarom geloof ik dat deze
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belofte ook voor dit leven geldt: We
zien God met ons ‘geloofsoog’. God
die werkt in ons leven en in onze omstandigheden en zich ook aan ons hart
openbaart; Hebr. 11:27, Joh. 14:21,22
en 23. Ook is er de toekomstige vervulling bijv. in Openb. 22:4: “...en zij
zullen zijn aangezicht zien” of ook
1 Joh. 3:2: “...want wij zullen Hem zien
gelijk Hij is”.

Bijpassend lied
Opwekking 413
Hoe kom ik van zonde vrij?

Persoonlijke bijbelstudie
1. Wat heeft je het meest aangesproken in deze zaligspreking?
2. L ees Romeinen 1 vanaf vers 18. Let dan op vers 24. God heeft de mensen
overgegeven aan onreinheid. Lees ook vers 28: overgegeven aan verwerpelijk
denken. Mensen die losgelaten zijn door God. Wij veroordelen ze meestal.
Lees Romeinen 2:1. Wat kun je daar tegenin brengen?
3. B
 en je als je een nieuwe schepping bent, ook gelijk van je onreinheid af? Hoe
denk je daarover?
4. H
 eeft onreinheid alleen met seks te maken? Waar kun je nog meer door
besmet raken?

Prikkelende vraag/stelling
•

30

In hoeverre jagen we naar reinheid van hart?
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