
De lezingen van vandaag doen ons weer hard nadenken.  
In de eerste lezing plaatst Jeremia twee levenshoudingen tegenover elkaar: je 
leven op vergankelijke dingen bouwen, ofwel je vertrouwen stellen in God.  
Om Jeremia goed te begrijpen moeten we de historische context kennen. De 
profeet Jeremia leefde in de woelige periode die voorafgaat aan de inval van 
Babylonië in zijn land. Hij klaagt vooral de ontrouw aan van zijn volk tegenover de 
geboden van hun God. Iedereen is enkel uit op eigen voordeel en pleegt bedrog.  
Zwakke mensen worden onderdrukt. Ook de leiders, priesters en valse profeten 
bedriegen. Daarom spreekt Jeremia hen namens God toe in duidelijke en harde 
taal. Daaraan herkent men de echte profeet.  
Wij leven nu ook in een woelige periode.  
Hoe klinken Jeremia en de zaligsprekingen in een onrustige tijd zoals toen en nu?  
 
Van de zaligsprekingen staan in de evangelies twee verschillende versies: een 
korte (bij Lucas, vandaag) en een lange (Mattheüs, de zogenaamde Bergrede). 
Laat ons eens naar de verschillen kijken. Dat is belangrijk omdat we moeten 
beseffen hoe de evangelies geen precieze historische gegevens meedelen. Het 
zijn geen geschiedenisboeken maar geloofsboeken. Geloven is een werkwoord, 
het evangelie is een werkboek. Het bevat de grondlijnen van een nieuwe wereld 
naar Gods hart. Het is geen les- of voorleesboek. Je mag eruit lezen maar je moet 
er vooral van leven.  
 

• Bij Lucas staan niet alleen zaligsprekingen maar ook aanklachten. Lucas 
voegt er vier aanklachten aan toe, telkens beginnend met 'wee u'. Lucas 
laat Jezus dus ook een vermanende vinger opsteken naar de rijken. Ze 
dragen grote verantwoordelijkheid. Het 'wee u rijken' is niet bedoeld tegen 
rijkdom, macht of aanzien op zich. Het is niet misdadig geld, bezit, macht of 
aanzien te hebben. De vraag is hoe je er mee omgaat. Sta je ten dienste 
van mensen? Het 'wee u' is gericht tegen rijken die niet willen delen en die 
macht uitoefenen om eigen aanzien te verwerven en te bevorderen. Deze 
rijken moeten afstand doen van hun tevreden zelfvoldaanheid en egoïsme.  

• Anders dan Mattheüs, laat Lucas Jezus niet vanop de berg preken maar 
afdalen naar de vlakte. Daarom de Bergrede ten opzichte van de 
vlakterede. Uit de groep leerlingen had Hij er zojuist twaalf uitgekozen, die 
hij apostelen noemde. Dit deed Jezus op een berg, waar hij vooraleer zijn 
apostelen aan te duiden, had gebeden. Samen met de apostelen komt hij 
naar beneden, naar de vlakte. Daar stonden alweer vele mensen, een grote 
volksmassa, die naar hem kwam luisteren, mensen uit de omgeving, maar 
ook uit Judea en Jeruzalem en uit de gebieden van Tyrus en Sidon. 
Iedereen moet het horen!  



Lucas heeft daarmee een andere bedoeling dan Mattheus. Jezus staat 
tussen de mensen, hij daalt af naar hen om bij hen te zijn. Hij deelt hun 
zorgen.  
De taal van Jezus klinkt in de vlakterede van Jezus radicaler dan in de 
Bergrede. Mattheus heeft ze al meer vergeestelijkt, omdat zijn 
gemeenschap toen anders was dan deze van Lucas. Wanneer Lucas zijn 
evangelie schrijft, heeft hij ook concrete gemeenschappen voor ogen waar 
armen en rijken allebei toe behoren en die naast elkaar leven. In zijn 
evangelie drukt hij het ideaal uit van een gemeenschap van broederlijkheid 
waar de lasten samen worden gedragen. Hij denkt aan leerlingen die bij 
hun werk effectief honger geleden hebben en die meeleefden met de 
noden van anderen. 

• Lucas voegt het woord 'nu' aan de zaligsprekingen toe. Hij wil de armen, de 
hongerige, bedroefden en vervolgden van zijn dagen troosten. Want het 
'nu' aan deze kant wordt snel een 'straks' aan de overkant. In het Oude 
Testament was het lijden van onschuldige rechtvaardigen een zwaar 
probleem. Getuige het boek Job. Het is ook nu nog ons probleem.  
Armen 'nu' in hun ellende laten in afwachting van hun beloning 'straks' in 
het hiernamaals kan niet; zo zegt Lukas met zijn woord ‘nu’. Het geloof 
mag nooit functioneren als dekmantel voor onrecht en uitbuiting, 
armoede, honger, verdriet, uitsluiting. Lijden is geen aflaat of paspoort 
voor de hemel. De hemel of het hiernamaals is geen beloning voor al het 
‘hiernumaalse’ lijden. God wil geen aards tranendal 'nu' en een hemels 
paradijs 'straks' zoals men ons vroeger liet geloven. Nu begint het, het Rijk 
Gods van vreugde, vrede, liefde en gerechtigheid, ons werk begint 
vandaag.  

 
In de zaligsprekingen van het evangelie stelt Jezus dus de armoede, de honger en 
de pijn van dit leven tegenover de vreugde van het rijk Gods.  
Maar toch zeggen ze meer. Vergis je niet en versta de Zaligsprekingen niet 
verkeerd: het is geen verkiezingsprogramma, het zijn geen utopische beloften 
over een sociaaleconomische ommekeer die men voor iedereen zou kunnen 
verwachten. Het is niet iets dat er komt als we voor de juisten kiezen, nee, het is 
een opdracht voor elk van ons, vandaag, nu! 
Het is die weg die Jezus aantoont voor hen die Hem willen volgen, de weg zoals 
God die van in den beginne heeft gedroomd voor al zijn mensen. De 
zaligsprekingen laten niemand onberoerd. Jezus schudt ons aan de mouw. God is 
iemand die je aanspreekt, die je raakt met zijn woorden, je ongemakkelijk 
maakt, je hoop heeft, je verrast. Als je het evangelie zo leest kan je het straks 
niet zomaar opzij leggen en overgaan tot de orde van de dag. Dan kan je niet 



stil blijven zitten en zijn woorden rustig overdenken. Dan wil en moet je iets 
gaan doen, omdat je op Hem vertrouwt…  
 
In sommige Bijbelvertalingen spreekt men niet van “zalig” maar “gelukkig”. 
'Gelukkig de armen', lees je dan, misschien omdat 'zalig' volgens de vertalers 
een ouderwets woord is? Maar zalig is niet hetzelfde als gelukkig. De zon 
voelen in deze vroege lente: “zalig toch”? En zeggen “gelukkig toch”, dat klinkt 
niet even diep? We mogen het woord 'zalig' niet verloren laten gaan, we 
moeten het juist koesteren. 'Zaligheid' houdt, ook binnen onze wereld, veel 
meer in dan 'geluk' en iemand zalig prijzen is iets anders dan hem of haar 
gelukwensen. 
 
Durven voelen, toegeven dat wat je hebt niet vanzelfsprekend is. Dat al wat je 
hebt niet echt het jouwe is, maar een geschenk. Durven loslaten. Zalig. 
 
Durven stilstaan bij de echte diepe honger binnen in je. Durven kijken naar de 
wezenlijke honger van de ander. Zalig. 
 
Verdriet durven erkennen, tranen laten stromen, bij jezelf, bij een ander. 
Durven staan in je verdriet, durven meegaan met verdriet in eerbied en 
mededogen. Zalig. 
 
Durven blijven staan in de levenshouding die je koos, ook al krijg je tegenwind. 
Zalig. 
 
In het evangelie richt Jezus zich rechtsreeks tot zijn toehoorders en dus ook 
vandaag tot elk van ons. Het is een oproep om in zijn voetsporen te treden en 
onze te daden richten naar wat Hij voorleefde. Dan zijn wij het zout der aarde, 
het licht der wereld.  
Tot die gemeenschap van mensen kunnen wij behoren en zo meebouwen aan 
Gods eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hier en nu, waar 
het goed is om te leven voor allen. 
 


