
Overdenking op 20 november 2022; ds. Carel van der Meij, Voorschoten 
 
Lezingen: Jesaja 60: 18-22 en Mattheus 5: 1-9 

Gemeente van Jezus Christus, 

Wanneer noemen we iemand gelukkig? Dat is al geen gemakkelijke vraag. Maar op zoek naar een 
antwoord komen we, denk ik, niet snel uit bij: iemand die verdrietig is. Geluk en verdriet lijken elkaar 
eerder uit te sluiten.  

Waarom staan die woorden hier dan, in het evangelie: gelukkig de treurenden? Waarom klinken die 
woorden uit de mond van Jezus? In de Bergrede, nota bene. De eerste grote toespraak van Jezus die 
wordt doorgegeven in het evangelie naar Mattheus. Jezus ziet een massa mensen. Mensen die een 
weg zoeken in hun leven. Een begaanbare weg. En Hij gaat een berg op om die mensen woorden 
mee te geven voor onderweg. Woorden die je de weg wijzen.  

Zoals ooit Mozes had gedaan, de leider van het Joodse volk. Hij kwam van de berg Sinaï, en bracht 
woorden van leven mee. Woorden van God die mensen helpen de weg te vinden in hun leven. Zo 
klinken ook de woorden van Jezus vanaf een berg tot de mensen. Als een nieuwe Mozes wijst Hij de 
weg.  

Maar is die weg wel begaanbaar? De mensen die Jezus noemt hebben op het eerste gezicht geen 
gemakkelijke weg te gaan. Het lijkt vooral te gaan om mensen die kwetsbaar zijn.  

Mensen die zichzelf niet op de voorgrond plaatsen en het allemaal niet zo zeker weten. Noemen we 
die gelukkig, of te weinig assertief?  

Mensen die het spel niet hard spelen in het leven. Die anderen niet op hun plaats zetten maar ruimte 
geven. Noemen we die gelukkig, of een zacht ei?  

Mensen die zich inzetten voor vrede en recht, noemen we die gelukkig of naïef? Mensen die barm-
hartig zijn, en zuiver van hart. Noemen we die gelukkig, of te goed voor deze wereld?  

Mensen die verdrietig zijn – waarom zouden we die mensen gelukkig noemen? Kunnen we dat Jezus 
nazeggen?  

Dat hangt af van het antwoord dat we geven op de vraag: wanneer is iemand gelukkig? Misschien 
zijn er mensen die het antwoord op die vraag denken te zien in de reclamefilmpjes van pensioen-
verzekeraars. Altijd zon. Altijd glimlachende en gedienstige mensen. Mooie auto's. Gouden stran-
den. Nooit een dokter nodig. Geld in overvloed.  

Alleen: het is maar een filmpje. Het is niet echt. Want in het echte leven gaat het anders. Het gebeurt 
gewoon. Mooie dingen, waar je blij van wordt. Maar ook nare dingen, waar je verdrietig van wordt. 
Wat mooi is, is in het leven niet los verkrijgbaar. Die kwetsbaarheid hoort bij ons leven. En als we dat 
willen verdringen, daar worden we ongelukkig van, denk ik.  

Want geluk is niet iets dat je hebt. Je kunt het niet vasthouden. Het kan je alleen overkomen, denk 
ik. Je kunt gelukkig zijn. Door alles heen. Wanneer je niet alleen staat. Wanneer je vertrouwt dat je 
leven deel uitmaakt van een groter geheel. Wanneer je je met anderen verbonden weet. Wanneer 
je je gedragen weet.  

En misschien is dat wat Jezus bedoelt. Dan heeft Jezus het niet over zorgeloos door het leven gaan. 
Maar wie nederig van hart zijn hebben meer rust. Omdat ze niet aldoor proberen zichzelf te over-
schreeuwen.  

Wie zachtmoedig zijn zullen wel eens teleurgesteld worden. Maar ze zullen ervaren dat macht en 
angst hun contacten met andere mensen niet kunnen bederven.  

Wie zoeken naar recht en vrede lopen nooit dood. Ze hebben een droom, hun leven heeft een doel.  



Wie barmhartig zijn en zuiver van hart weerstaan de vervreemding. Ze leven dicht bij hun naaste en 
daardoor dicht bij God.  

En de mensen die treuren? Zij verdringen hun verdriet in ieder geval niet. Zij verstoppen zich ook 
niet met hun verdriet. Zij mogen er zijn, met verdriet en al. En Jezus noemt hen gelukkig omdat ze 
getroost zullen worden. Ze zullen getroost worden door de mensen die nederig van hart zijn. Door 
de mensen die vriendelijk en barmhartig zijn. Door de vredestichters. Door de zuiveren van hart.  
Door al die mensen die niet genoeg aan zichzelf hebben maar uitzien naar de ander.  

Gelukkig de mensen die treuren. Niet omdat ze verdriet moeten dragen. Maar omdat ze getroost 
worden, zegt Jezus. Omdat dood en verdriet niet het laatste woord hebben in ons leven. De liefde 
laat zich weer zien, gehuld in de mantel van de troost. En dat, hoop ik, geeft mensen moed en kracht 
om hun weg verder te gaan in het leven.  

Dat geeft mensen uitzicht, hoop ik, zoals het getekend wordt in het visioen van de profeet Jesaja. 
Voor mensen die treuren in de ballingschap schildert hij een nieuwe toekomst. Hij profeteert over 
een land waar het licht nooit meer dooft, waar de rouw voorbij is. Hij vraagt niet te vergeten wat er 
gebeurd is. Hij vraagt niet de namen te vergeten die we in ons hart meedragen. Hij vraagt ons de 
toekomst te vertrouwen waarnaar we op weg zijn. Omdat we niet alleen op weg zijn. Er is een Ander 
die met ons meegaat en ons troost. Gelukkig maar.  

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 

 


