BIJBELLEZINGEN
OT
Psalm 24:3-4a (HSV)
3. Wie zal de berg van de HERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?
4. Wie rein is van handen en zuiver van hart…
Psalm 86:11-12 (HSV)
11. Leer mij, HERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.
12. HERE, mijn God, ik zal U loven met heel mijn hart,
ik zal Uw Naam voor eeuwig eren.
NT
Matteüs 5:1-10 (NBV)
1. Toen Hij [Jezus] de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om
zich heen. [2] Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3. ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
5. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
6. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’
Matteüs 5:3-9 (Bijbel in straattaal)
Jezus zei: luister dan mensen…
3. Gelukkig ben je als je skir [arm] bent. Want dan heb je God nodig, of no [of niet soms?!].
Gelukkig ben je als je een skirre mind hebt: als je weet dat je niet zo veel voorstelt, als je geen big fasi
[kapsones] hebt voor God. Gelukkig ben je wanneer je weet van jezelf: hey, ik ben fokop [opgefokt].
Voor zulke mensen is het koninkrijk van God.
4. Gelukkig ben je als je verdrietig bent en down! Want er komt een dag dat God je zal troosten.
5. Gelukkig ben je als je vriendelijk en rustig bent met iedereen, in plaats van brutaal en hard. Want voor
jou is de hele wereld.
6. Gelukkig ben je als je onrecht en corruptie haat. Gelukkig ben je als je eerlijkheid en rechtvaardigheid
voor iedereen net zo belangrijk vindt als eten en drinken. Want God zal je buik vol maken!
7. Gelukkig zijn de peeps [mensen] die zorgen voor andere mensen. Want God zal voor zulke peeps
zorgen.
8. Je bent een gelukkig mens als je schoon en puur in je hart bent, want dan ga je God zien.
9. Gelukkig zijn de peacekeepers en de vriendenmakers. Want deze mensen zullen kinderen van God
genoemd worden.
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Geluk is… ‘heelhartig’ God zien
- Robert Doornenbal -

Onlangs hielden we hier in De Lichtboog een mooie studiedag over het Goede Leven. Momenteel loopt er
een cursus met dezelfde titel. En binnenkort start er een werkgroep het Goede Leven. (Ook) zij gaan nadenken over ethische vragen en een christelijke levensstijl.
Al eeuwenlang zijn mensen op zoek naar wat wordt genoemd ‘het goede leven’. Hoe kan ik gelukkig zijn?
Hoe kan ik een goed en een zinvol leven leiden? Wat is ervoor nodig dat ikzelf en andere mensen kunnen
opbloeien (floreren) en vrucht dragen?
Grote leermeesters in de klassieke oudheid zoals Plato en Aristoteles waren al volop bezig met deze vragen. Vandaag is dit thema opnieuw actueel. Zo zag ik in
een boekhandel in het Centraal Station van Utrecht deze twee titels liggen. Hygge: de Deense kunst van goed leven. En: Vind je ikagai: Breng het
Japanse geheim voor geluk in de praktijk.
Internationaal wordt er veel onderzoek gedaan naar positieve psychologie
en human flourishing (menselijke ‘bloei’). Er wordt ook veel geschreven
over happiness (gelukkig zijn), bijvoorbeeld het Oxford Handbook of Happiness. En deze maand start de
Fontys Hogeschool met de eerste HBO-opleiding ooit tot ‘werkgelukdeskundige’. (Zie ook deze websites:
https://www.365dagensuccesvol.nl/nl/; https://heart4happiness.nl/; https://www.happinessbureau.nl/).
In de Bergrede gaat Jezus ook in op de vraag wat ons gelukkig maakt. In zijn beroemde toespraak geeft Hij
richtingwijzers voor wat een goed en vruchtbaar leven eigenlijk is, vanuit Gods perspectief. Over geen
enkel ander Bijbelgedeelte is er zo veel geschreven en gepreekt. Dat is goed te begrijpen! Want zijn we
niet allemaal (ergens) op zoek naar geluk?
Het is opvallend hoe Jezus begint. Wat Hij wel zegt, en wat Hij niet zegt. Jezus legt het accent niet op wat
je allemaal moet doen, of moet laten. Jezus zegt niet: gelukkig ben je als veel aan Bijbelstudie doet. Jezus
zegt ook niet: gelukkig ben je als je veel bidt. Of als je jezelf inzet voor andere mensen. Natuurlijk zijn al
deze dingen goed en belangrijk, en op andere plekken in de Bijbel worden we daar ook toe opgeroepen.
Maar toch zet Jezus anders in. Hij begint niet met de buitenkant, met wat we allemaal doen. Hij begint
met de binnenkant, met wie we zijn. Jezus kijkt naar je motieven en diepste overwegingen. Naar de verborgen bron van je handelen.
Met een uitdrukking uit de wereld van verpleegkundigen en artsen: Jezus doet aan
‘cardiografie’. Hij brengt je hart in kaart. De eerste zes zaligsprekingen gaan allemaal
over wat er zoal kan leven in je hart. Nederigheid, verdriet, zachtmoedigheid, honger
en dorst naar gerechtigheid, barmhartigheid, zuiverheid. Over dit laatste vers gaat deze
preek: 8. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Het is ongelofelijk hoeveel impact deze ene uitspraak van Jezus heeft gehad. Denk
bijvoorbeeld aan de opkomst van de kloosters. Duizenden christenen trokken zich terug uit de wereld, om
hun hart op God te richten, in de hoop iets van Hem te ‘zien’. Volgens een Engelse geleerde gaat alle bezinning op een christelijke ethiek en levensstijl van de afgelopen tweeduizend jaar uiteindelijk terug op
Matteüs 5 vers 8!
In deze preek wil ik drie vragen beantwoorden. (1) Wanneer ben je ‘zuiver (rein) van hart’? (2) Wat betekent ‘gelukkig’ zijn? (3) Hoe kunnen we God ‘zien’?

1. Wanneer ben je ‘zuiver (rein) van hart’?
Bedoelt Jezus met een zuiver of rein hart dat je nooit iets verkeerd doet? Laten we realistisch zijn: we
maken allemaal fouten. En we schieten allemaal tekort in onze liefde voor God en mensen.
Bij zuiverheid van hart gaat het niet om zondeloosheid. Als je een zuiver hart hebt, dan ben je niet zonder
fouten of zonden. Wie zuiver van hart is, is eerlijk, oprecht, open, zonder masker. Zuiver van hart zijn betekent dat je helemaal doorzichtig voor God bent, 100% transparant. Je houdt niets achter, je verbergt niets
voor God. Ook niet als het gaat om dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn. Dingen waarvoor je je
schaamt, of waar je je schuldig over voelt.

Denk aan het gebed van David in Psalm 51 vers 12: “Schep, o God, een zuiver
hart in mij…”. Uit dit gebed blijkt dat David zijn heil - zijn heling - van God
verwacht. Bij het avondmaal zo meteen zou je dit gebed kunnen bidden.
Als je zuiver van hart bent, dan ben je toegewijd. Je bent ‘heelhartig’ [Eng.:
wholehearted]. Je hart is één, ongedeeld.
David was iemand die met zijn hele hart op God gericht was. Of in elk geval
wílde hij heel graag zo iemand zijn. Dat verlangen zie je terug in zijn psalmen. David wil in zijn leven geen
ruimte geven aan dubbelhartigheid, aan gespletenheid. Hij wil niet hinken op twee gedachten, niet van
twee walletjes eten, geen twee heren dienen. David wil niet dat zijn zorgen het zicht op God wegnemen.
Of zijn pleziertjes. Of zijn ambities, of wat dan ook maar. David wil dat zijn hele leven transparant, doorzichtig is voor God. Hij wil alles wat er in zijn leven gebeurt op God betrekken. David wil alles en iedereen
in relatie tot God zien. Hij wil één-voudig van hart zijn.
David spreekt dit verlangen uit in Psalm 86 vers 11: “… maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.” (‘Vrezen’ betekent: ontzag hebben voor God.) In de oude psalmberijming: Neig mijn hart en voeg het saam, tot
de vrees van Uwen Naam. Of in woorden van de Bergrede (zie Mat. 6:33): David zette zijn hele hart op
maar één ding: het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. In het vertrouwen dat het met ‘al die andere
dingen’ wel goed zou komen.
Als je jezelf niet halfhartig, maar heelhartig toewijdt aan God, dan ben je zuiver van hart. En dan noemt
Jezus jou gelukkig. Hiermee bedoelt Hij niet dat je een makkelijk leven hebt. Of dat je je altijd blij voelt,
dat je steeds met een big happy smile rondloopt. Wat bedoelt Hij dan wel? Dat is onze tweede vraag.

2. Wat betekent ‘Gelukkig zijn…’?
Jezus opent de Bergrede met de woorden ‘Gelukkig [makarioi, enkelvoud: makarios] zijn…’. Het Griekse
woord makarios heeft een rijke en genuanceerde betekenis. Het is mooi om dit te ontdekken. Drie vertalingen spreken mijzelf erg aan, ik hoop dat ze jou ook helpen.
Spaanse christenen vertalen ‘makarios’ als bienaventurado, letterlijk: goed [bien] avontuur [aventurado].
Stel, je bent samen met een groepje vrienden aan het backpacken in de bergen.
Je hebt al een zware tocht achter de rug, je voelt je beenspieren verzuren en je
bent hard toe aan wat eten. Ineens kom je een lokale bergbewoner tegen,
zo iemand die alle paadjes kent. Hij ziet hoe jullie eraan toe zijn, en spontaan zegt
hij: Bienaventurado! “Gefeliciteerd! Jullie zijn op de goede weg, en je gaat het
halen.” Dat is de bemoediging van Jezus. Gefeliciteerd, jullie met een zuiver hart – jullie komen aan op je
bestemming!
Een tweede vertaling van makarios die ik wil noemen, komt uit Wales, een gebied
waar ik zelf jaren terug met een rugzak heb rondgesjouwd. Het Welsh is een heel
poëtische taal met Keltische wortels. Makarios wordt wel vertaald met: Gwyn eu
byd. Letterlijk betekent dit: ‘wit is hun wereld’. Oftewel, de dingen zijn goed voor hen. Het komt goed met
ons, als het in orde is met ons hart. Denk aan wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: alles draagt
bij aan het goede, voor hen die God liefhebben (8:28). Voor hen die zuiver zijn van hart (mag je ook zeggen).
En een derde vertaling van makarios is een Hebreeuws woord. We komen dit tegen in Psalm 1 vers 1:
“Gelukkig [asjreej] de mens…”. Dat is heel opvallend! Het eerste woord van het grote gebedenboek van
Joden en christenen, is ‘gelukkig’. En de eerste publieke toespraak van Jezus begint ook met het woord
‘gelukkig’. Is dit alleen een gelukkig toeval? Ik denk dat Jezus verwijst naar
Psalm 1. En het beeld dat de psalmist gebruikt om het Hebreeuwse woord
asjreej toe te lichten, is dat van een boom die vrucht draagt. Het is een beeld
dat teruggrijpt op de hof van Eden, met zijn vele vruchtbomen. Veel Psalmen
verwijzen terug naar de boeken Genesis t/m Deuteronomium, de Tora.

Joden zien het Psalmenboek als de Tora in miniatuur. Tegelijk wijzen Psalmen vaak ook vooruit naar Gods
nieuwe wereld, naar de vernieuwde hof van Eden, het Nieuwe Jeruzalem. Dat is een plaats van geluk, een
plek waar je floreert. Want: waar God woont, daar komt alles en iedereen tot bloei! En daar zijn we naar
onderweg.
Dus wat doet Jezus als Hij begint met: Makarios, gelukkig ben je? Jezus is als een coach die jou en mij
aanmoedigt. Als jouw hart doorzichtig (transparant) is voor God, dan mag je dit tegen jezelf zeggen: ‘Hoe
onvoorspelbaar en ruig mijn trektocht door het leven ook verloopt, hoe donker het dal ook is waar ik
doorheen moet, hoe vaak ik ook val en weer overeind moet krabbelen met mijn zware rugzak – God gaat
er iets goeds mee doen, het zal vrucht dragen. En Hij zorgt ervoor dat ik op mijn bestemming kom.’
Ik hoop dat je dit vandaag mee naar huis neemt, en ook dat je hiermee anderen kunt bemoedigen.
Want als backpacker-pelgrims zijn we sámen onderweg.
Gelukkig ben je als je hart zuiver is. Hoezo eigenlijk? Omdat je dan God zult zien. Kan dat dan, God zien?
Zo ja, hoe? We komen bij onze derde en laatste vraag.

3. Hoe kunnen wij God ‘zien’?
Je kent vast de uitdrukking ‘summum’. Bijvoorbeeld deze kop uit de krant van gisteren: “Het summum van
gevaar: spelen met je smartphone tijdens de preek” (geintje).
Summum betekent toppunt, of hoogtepunt. Zo is er ook een Latijnse uitdrukking
die al meer dan tweeduizend jaar meegaat als het gaat om
ethiek en het goede leven: summum bonum. Het hoogste
goed. Wat is het summum bonum volgens de joods-christelijke traditie? Kenneth
Kirk schreef hierover een boek van meer dan 500 bladzijden. En het antwoord staat
al in de titel: The vision of God. The Christian doctrine of the Summum Bonum (Het
zien van God: de christelijke leer over het summum bonum).
Het grootste en mooiste wat er mogelijk is voor ons mensen, is dat we God zien.
The vision of God (Latijn: visio Dei).
God is zó groot en mooi en waar en goed en liefdevol – en nog veel meer – dat
je, als je Hem eenmaal ziet, niets anders meer verlangt. Het toppunt van geluk is
‘heelhartig’ in Gods directe aanwezigheid zijn. Daarom wordt Matteüs 5 vers 8
ook wel gezien als de summit - de bergtop - van de zaligsprekingen. En zelfs van
de Bergrede als geheel.
Als je zonder bescherming een tijdje in de stralende zon kijkt, raken je ogen ernstig beschadigd. Je zou ook
verblind raken, bezwijken zelfs, als je God nu rechtstreeks zou zien. Misschien denk je: ‘Ah, dan bedoelt
Jezus zeker dat we God zullen zien als we in de hemel zijn. Jezus heeft het over de toekomst’. Voor een
belangrijk deel is dat inderdaad zo. Jezus spreekt over onze bestemming. Maar toch kunnen we ook nu al
in ons dagelijks leven iets zien van God. ‘Als in een spiegel’, zoals Paulus het zegt (1 Korintiërs 13:12).
Of we kunnen iets van God horen – denk aan de komende Winterconferentie over ‘luisteren naar God’.
Dat ‘zien’ van God mag je ruim zien! 😊
Hierin ligt tegelijk een uitdaging voor jou en voor mij. Waar en hoe kunnen wij iets van God zien? Hoe
kunnen we Hem opmerken, vandaag en in de week die voor ons ligt? Praat hier eens met elkaar over
door, er is veel over te zeggen. Ik noem kort vier voorbeelden.
(1) Je kunt God ontdekken in mensen die op je pad komen. Je mag hier in het bijzonder denken aan
kwetsbare, of gebroken mensen, en aan in mensen in nood (vgl. Matth. 25:34-40).
(2) Je kunt God ontmoeten tijdens de eredienst. Het zien van God - the vision of God - en worship
(aanbidding) hebben alles met elkaar te maken!

(3) Je kunt God zien in Jezus. Hoe werkt dat praktisch? Je kunt bijvoorbeeld elke dag even stilstaan bij één
uitspraak van Jezus. Een Engelse dichter, W. Blake, daagt ons uit To see a World in a
Grain of Sand (Een wereld [te] zien in een zandkorrel). De uitspraak van Jezus in
Matteüs 5 vers 8: “Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien” is zo’n
rijke korrel zand! Zo geldt dit ook voor andere teksten of gelijkenissen van Jezus. Je
ontdekt hier iets in van God.
(4) We kunnen God ook zien in elkaar, jong en oud, zoals we hier zitten.
We horen bij elkaar, we zijn familie! Het volgende filmpje geeft hier een mooie
illustratie van: https://www.youtube.com/watch?v=mnjQyFUp6P4
Het gaat niet om onze buitenkant, maar om onze binnenkant. Tieners en tachtigers, twintigers en zestigers – en iedereen er tussenin (of jonger/ouder):
laat elkaar zien wat er leeft in je hart! Want dan kunnen zien we iets van God. Ik roep jullie om hiermee
aan de slag te gaan in de kerngroepen, en thuis aan tafel, en bij de koffie – en overal waar je elkaar tegenkomt.
Ik eindig met een gebed van de Deense denker Sören Kierkegaard. Hij voelde zich bijna altijd zwaarmoedig, op het depressieve af, en toch was hij ‘gelukkig’. Dit is een (iets bewerkt) citaat uit zijn boekje Purity of
Heart is to Will One Thing (Zuiverheid van hart betekent Eén Ding te willen):
“Vader in de hemel, wat zijn wij mensen zonder U? Misschien weten we veel – maar wat
maakt dat uit, als we U niet kennen? En ook al werken we hard – wat heeft dat voor zin,
als we U niet kennen? … Geef ons verstand de wijsheid om dit ene te vatten. Geef ons
een oprecht hart, om deze waarheid te aanvaarden. Geef onze wil de zuiverheid om
maar één ding te willen: U kennen en dienen. … Als de dag begint, geeft U dan aan jonge
mensen het besluit om maar één ding te willen. En als ons leven ten einde loopt, herinnert U ons dan aan ons eerste besluit. Zodat het laatste is als het eerste, het begin zoals
het einde. Ja, geef dat heel ons leven uit één stuk geweest moge zijn.” Amen.
Ik heb een rustige muziekvideo uitgezocht over de zaligsprekingen. Ik nodig je uit om tijdens het luisteren
jezelf ‘heel hartig’ (Eng.: wholehearted) toe te wijden aan God.
https://www.youtube.com/watch?v=9kkjmXnIWow

