
29-1-2017 – 4e van Epifanie 

Sefanja 2, 3 ; 3, 9-13 / Psalm 371 / Matteüs 5, 1 – 12 

 

Gemeente van de Levende 

 

Dat Krant en Geloof elkaar steeds weer raken, dat weten we goed, hier in de Ontmoetingskerk. En toch worden we er 

ook steeds weer door verrast: Deze week stond in de krant een interview met oud Premier Dries van Agt2…  

 

- Ach, hij mag wel even in beeld: 

 

 
 

In een even prachtige als ongrijpbare breedsprakigheid – zo ging dat bij Van Agt, en zo gaat dat blijkbaar nog steeds - in 

prachtige breedsprakigheid komen in het interview kriskras tal van onderwerpen aan de orde.  

Onder andere… gaat het in het interview over de ‘Bergrede’. En over politiek bedrijven ‘in de geest van de Bergrede’. En 

hoe wezenlijk dat is voor een samenleving. En dat daar nog maar heel weinig voorbeelden van te geven zijn. “Ik hoor het 

niet genoeg”, stelt Van Agt zorgelijk vast.  

Samenleven in de geest van de Bergrede – “Ik hoor het niet genoeg”.  

 

Wel, als moest het zo zijn… lezen wij vanmorgen hier in deze kerk, de Bergrede.  

Overigens niet alleen hier in deze kerk - het is niet onze particuliere hobby, vanmorgen.  

We lezen de Bergrede, gewoon omdat dat zo hoort op deze 4e zondag van Epifanie. 

Héél de wereldkerk leest vanmorgen de Bergrede  

                                                           
1 In de Bergrede citeert Jezus Ps. 37, 11: “Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede”.  
 
2 In diezelfde aflevering van Dagblad Tubantia overigens ook de spannende onthulling dat de Detakerk al die jaren een Pastorie 
heeft gehad. Maar dat is geen thema voor een preek. Dit moeten de kerkrentmeesters maar uitleggen. Of misschien toch de 
redacteur van Tubantia… 

 



-  die oud Premier van Agt zo mist in het hedendaags debat: 

 

Gelukkig de armen van geest, want voor hun is het Koninkrijk van de Hemel. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  

“Ik hoor het niet genoeg”. 

 

Wat we wél hoorden, deze week, dat was een debat over ‘normaal doen’. Wat is ‘normaal’? Wat is ‘normaal’ in dit 

prachtige land?  

Wel, dáárover gaat het precies in de Bergrede.  

In de Bergrede wordt een Norm gesteld. Gods Norm.  

Voor God is dit normaal:  

Gelukkig de armen van geest, want voor hun is het Koninkrijk van de Hemel. 

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  

 

Er zijn daarbij verschillende vertalingen mogelijk: Ze zullen de wereld bezitten. Ze zullen het land bezitten. Ze zullen de 

aarde bezitten. In de Bijbel wordt niet zo veel verschil gemaakt tussen ‘het land’ en ‘de aarde’. Nationalisme is de Bijbel 

vreemd. Uiteindelijk is alle land, heel de aarde, uit op Gods Koninkrijk.  

Het is de norm van Gods Koninkrijk die in de Bergrede wordt beschreven.  

In Gods Koninkrijk, wereldwijd, hemelsbreed, zal dit normaal zijn… omdat het voor God normaal is.  

Wie nakomt gaat voorop, bij deze God. Bij hem komt de achtergestelde eerst.  

En hij ziet een wereldorde voor zich waarin dat ook werkelijk gebeurt.  

Deze norm geldt wereldwijd.  

 

Een ander vertaalpunt om éven bij stil te staan: ‘Gelukkig’. 

Gelukkig zullen ze zijn, de mensen die achterop komen. Zo belooft de Bergrede.  

De Nieuwe Bijbel Vertaling is, ook na ruim 10 jaar, verrassend op dit punt. Zelfs protestanten waren gewend geraakt aan 

het woord ‘zalig’. 

Maar, vast onbedoeld, raken juist in dit nieuwe woord, ‘gelukkig’, Bijbel en Krant onverwacht eens te meer aan elkaar.  

Wie moet bij de gelukkigen van de Bergrede, de achtergestelden die vooropgesteld zullen worden, níet denken aan de 

zgn. ‘gelukzoekers’ waar de kranten van onze tijd van vol staan. Achtergestelde mensen, uit achtergestelde werelddelen 

die iets van een belofte hebben gehoord. En die op weg zijn gegaan. Door het water, over de zee…  

Het woord ‘gelukzoekers’ is, wonderlijk genoeg, in het huidige maatschappelijke debat geen positief woord. Het pleit 

tegen je, als je gelukzoeker bent. ‘Gelukzoekers’ zijn in West Europa rechteloos. 

Maar in de Bergrede wordt duidelijk dat juist ‘gelukzoekers’ voor de volle honderd procent voldoen aan de norm van 

het Koninkrijk. 

Gelukkig zijn, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 

 

Nog één vertaalpuntje ten slotte: ‘Zij zullen het land bezitten…’ 

Zo vertaalt de NBV. En dat is mooi vertaald. De oude vertaling sprak van ‘beërven’, en dat was ook mooi. Maar het lijken 

twee verschillende vertalingen – ‘beërven’ of ‘bezitten’ 

Het woord dat Jezus hier gebruikt heeft oude wortels. Het gaat terug op de belofte aan aartsvader Abraham. Abraham 

wordt nageslacht beloofd. En een land voor dat nageslacht. Het land van Gods belofte. Jouw nageslacht zal het 

beërven/bezitten. 

Het is dít woord dat het Godsvolk in de woestijn overeind gehouden heeft. Jullie zullen een land beërven… bezitten… ‘In 

bezit nemen’ – zo kan het ook worden vertaald.  

Dat gebeurt tenslotte onder Jozua (die oudtestamentische ‘Jezus’).  

En precies die dubbelheid van dat woord is zo mooi. De Israëlieten ‘nemen’ het land Kanaän ‘in bezit’, zo wordt in het 

Bijbelboek Jozua keer op keer verteld. Maar bij elke stap die je doet in dat land besef je dus: geërfd, geërfd, geërfd… Van 

God geërfd… Het is niet van mij… ik ben slechts erfgenaam. Dat relativeert alle imperialisme. Alle klank van brute 

egoïstische verovering.  

 

Beërven, bezitten, in-bezit-nemen. Het is éénzelfde woord. 



En dát woord, met al die dubbelheid, wordt door Jezus gebruikt in de Bergrede.  

En precies door de dubbelheid van betekenis doorbreekt dit woord juist alle vrijblijvendheid.  

De Bergrede is niet alleen een belofte. Het zijn niet alleen mooie woorden. Het is ook concrete profetie. We mogen er 

ook een waarschuwing in horen.  

Als wij, niet alleen in het debat, maar vooral in de concrete verdeling van de rijkdommen van deze aarde…  

als wij niet eindelijk ernst gaan maken met het woord dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven, dan gaat de 

keerzijde van dat woord onontkoombaar ernst maken met ons, namelijk, die andere vertaalmogelijkheid: de armen 

nemen het land in bezit.  

Het is Jezus zelf die het zegt. Het is de norm van Gods Koninkrijk. En daarmee onontkoombaar de enige norm voor deze 

wereld – voor elk land:  

“Gelukkig de armen, ze nemen het land in bezit.” 

Voor God… is níets… normaler… dan dat. 

Amen  

 

 


