
OVERDENKING BIJ MT 5 VS 1 T/M 12 
 
In onze lezing worden mensen gelukkig genoemd, met wie wij op het eerste gezicht 
het woord geluk nu juist niet zou verbinden: mensen die arm zijn, honger lijden, 
verdriet hebben, bespot worden. Mensen die het niet gemakkelijk hebben, zoals de 
mensen in Oeganda waar deze Werelddiaconaatszondag aandacht voor wordt 
gevraagd. Je zou eerder verwachten dat zij beklaagd worden dan gelukkig geprezen. 
 
Wanneer ben je gelukkig? Als het je goed gaat, als je alles hebt wat je nodig hebt, 
een goede gezondheid, bezigheden en inkomen, mensen om je heen? Ben je, als je 
dat allemaal hebt, gelukkig?  
 
Als het dat zou zijn, hoe is het dan mogelijk dat een mens temidden van dat alles 
toch niet altijd gelukkig is? Want het kan zijn dat alles in je leven goed geregeld is en  
je geen echte grote zorgen hebt, dat je je blij en gelukkig zou willen voelen, maar je 
kunt het niet.  
 
Soms weet je ook waarom, is er een concreet iets dat of iemand die je mist, maar 
soms kun je zelf niet eens zeggen wat er anders zou moeten zijn. En het heeft 
misschien ook weinig zin om daar lang over na te denken. Misschien moeten we wel 
gewoon zeggen: zo is het leven. Je kunt niet steeds gelukkig zijn, je voortdurend 
gelukkig voelen. Is geluk dan meer iets van het moment? Zoals in het kinderlied dat 
we zongen; de wind om je oren, languit in het gras liggen. Een bijzonder moment 
dat je de dingen even heel intens beleven kunt, en waardoor je in een flits ineens 
beseft waarvoor je eigenlijk leeft. Maar in het gewone dagelijkse leven is dat besef er 
niet voortdurend en dringen dingen niet steeds op die manier tot je door.  
 
Sociale media spiegelen ons vaak wel het beeld voor van geluk als toestand die er 
voortdurend moet zijn, als norm. Onze tijd leeft onder een soort voortdurende dwang  
gelukkig te moeten zijn, een dwang die mensen juist heel ongelukkig maken kan. 
Studentenpastor Martin Jans sprak bij de eerste avond van het theologisch eetcafé 
over die dwang en over de kunst van het ongelukkig zijn, een kunst die we verleerd 
zijn.  In vroeger tijden waarin mensen veel meer bezig waren met de strijd om te 
overleven werd de donkere kant van het leven als veel vanzelfsprekender als realiteit 
werd aanvaard. Mensen waren al blij als in de basisbehoeften van het leven was 
voorzien en geluk was meer een toegift.  
 
Wat is geluk in de bijbel? In het Oude Testament wordt iemand gelukkig genoemd, 
gezegend, als het hem goed gaat, en dat heeft dan ook zeker te maken met het 
genieten van de goede dingen van het leven, maar dit wordt altijd direct verbonden 
met de gerichtheid op God en het zoeken van zijn recht en zijn vrede. Wanneer dit 
verband er niet is, dan kan het iemand uiterlijk nog wel goed gaan, maar is er geen 
sprake van werkelijk geluk, van zegen. 
 
Wanneer Jezus in onze evangelietekst mensen zalig, gelukkig noemt is dat niet 
omdat ze treuren, omdat ze lijden, omdat ze gehaat worden. Geen van deze dingen 
zijn op zichzelf te beschouwen als een gelukkige toestand en we verstaan zijn 
woorden verkeerd als we er een verheerlijking van lijden in lezen.  



Mensen, en Jezus richt zich hier in het bijzonder tot zijn leerlingen, tot hen die hem 
willen volgen, worden hier gelukkig genoemd, niet omdat, maar hoewel ze arm zijn, 
honger hebben, verdriet hebben en slecht behandeld worden. De reden waarom ze 
gelukkig genoemd worden staat telkens pas in de tweede helft van de zin: omdat 
aan hen het Koninkrijk van God behoort, omdat zij verzadigd zullen worden, omdat 
zij zullen lachen.  
 
Tegenover deze mensen staan anderen, zij die nu voldaan zijn, geslaagd en populair, 
die nu lachen. Als het je in dit leven best wel goed gaat, zoals denk ik velen van ons, 
is het wel even slikken als je dat hoort. Staan alleen mensen die het moeilijk hebben 
dichtbij God? Nogmaals: lijden en onderdrukking worden hier op geen enkele manier 
geidealiseerd. Het is geen geluk, maar een gemis. 
 
Maar wie weet heeft van gemis, en ik denk dat daar ergens de sleutel ligt tot het 
verstaan van deze tekst, heeft ook weet van iets waar mensen die het goed gaat en 
dit volkomen vanzelfsprekend vinden geen enkel besef van hebben. Wie leeft met 
gemis ziet scherper wat er nodig is. De dichter Herman de Coninck zegt het zo: 
Gemis is de gave om niet alleen te zien wat er is, maar ook nog wat er allemaal aan 
ontbreekt.’ Wie leeft met gemis heeft ruimte over, ruimte om te verlangen, te hopen 
en ook om te ontvangen. Ruimte voor Gods Geest. Wie al helemaal verzadigd is 
hoeft niets meer te hopen, te verlangen en kan weinig meer ontvangen. Die heeft de 
buit al binnen. 
  
Geluk heeft denk ik ten diepste te maken met het menselijk vermogen te ontvangen 
en met ontvankelijk zijn. Het is iets dat je overkomt, of dat over je komt van een 
bron die buiten jouzelf ligt. Wie alleen weet wat bezitten is en niet wat ontvangen, 
heeft de verbinding met die bron verloren. Zou het kunnen dat het gegeven dat veel 
mensen in onze welvarende samenleving ondanks alles wat ze hebben vaak niet 
gelukkig zijn er mee te maken heeft dat voor velen deze verbinding zoek is geraakt? 
Dat we geluk zijn gaan beschouwen wordt als iets dat je zelf bouwen? Dat geluk een 
eigen prestatie en bezit geworden is? 
 
Jezus zegt hier: gelukkig wie weet dat geluk geen eigen bezit is. Gelukkig ben je als 
je weet hebt van een diepere bron en je daarop aangewezen weet, ook als de 
omstandigheden en de mensen tegen je zijn. Gelukkig ben je als je ook in moeilijke 
omstandigheden je hoop blijft vestigen op wat jouzelf overstijgt,  de bron van Gods 
goedheid. Gelukkig ben je als je weet hebt van die goedheid, als je middenin deze 
weerbarstige werkelijkheid van onrecht, verdriet, van haat en verdeeldheid, weet 
hebt van die andere werkelijkheid van het koninkrijk van God.  
 
Weet hebben van die andere werkelijkheid betekent ruimte kunnen maken in jezelf 
voor wat er nu allemaal nog aan ontbreekt. Ruimte voor de belofte van Gods 
toekomst, die niet jou alleen geldt maar heel de schepping. Ruimte om te geloven, te 
hopen en lief te hebben. 
 
 
     
 



    


