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Tekst Matheus 5:6

Honger naar gerechtigheid
Het boek ‘Pluk het geluk!’ is een bundeling
van wetenschappelijke en filosofische
inzichten in levensgeluk, en een handleiding met honderden adviezen, tips en
opdrachten. Je vindt er alles over het zoeken en vinden van geluk, zodat je de kwaliteit van je leven kunt verhogen. Want alle
mensen willen gelukkig zijn! Je hebt geluk
als je leven lukt.
Gelukkig!
Jezus kijkt ons in Matteüs 5:3-10 aan en
zegt acht keer iets over het zoeken en vinden van geluk. Acht keer klinkt er: Zalig!
Gefeliciteerd! Gelukkig! Maar Jezus’ visie
op geluk is anders dan we gewend zijn in
onze samenleving, waar geluk vaak draait
om succes, bezit, relaties en gezondheid.
Jezus schildert het koninkrijk als een
tegencultuur (niet een subcultuur: een
teruggetrokken leven met eigen taal en
regels; niet een anticultuur: de maatschappij wordt alleen maar als vijand gezien; niet
een paracultuur: een boven en buiten de
alledaagse realiteit zwevend gebeuren): een
cultuur waarin de waarden worden omgekeerd, waar waarden worden bepaald door
woorden van Jezus, wel herkenbaar, maar
toch heel anders.
WakeUp Call
De christelijke kerk is Gods manier om
zijn koninkrijk zichtbaar en ervaarbaar te
maken. Het appèl van de Michacampagne
is een ‘WakeUp Call’ tot nieuw kerkbesef:
de kerk is er (net als Jezus) niet voor zichzelf maar voor anderen, vooral voor wie
onder armoede en onrecht gebukt gaan.
Gerechtigheid
Wat is die gerechtigheid waar Jezus over
spreekt? Een analyse van de acht gelukkigprijzingen helpt om een antwoord te vinden. De eerste en de achtste hebben
omsluiten de gelukkigprijzingen met de
belofte: ‘want voor hen is het koninkrijk
van de hemel’ (sandwichmodel). In zowel
de vierde als de achtste gelukkigprijzing
gaat het over ‘gerechtigheid’. De hónger
naar gerechtigheid (5:6) wordt voorafgegaan door beschrijvingen van gemis en
passiviteit (nederigheid, verdriet, zacht-

‘De HEER is een vriend van
wie hem vrezen, hij maakt hen
vertrouwd met zijn verbond.’
(Psalm 25:14)

moedigheid), de vervólging vanwege de
gerechtigheid (5:10) wordt voorafgegaan
door beschrijvingen van barmhartigheid,
zuiverheid en vredezoeken. Het gemis aan
gerechtigheid in 5:6 is in 5:10 gevuld met
wat genoemd is in 5:7-9. Dit is gerechtigheid: dat we aan mensen barmhartigheid
bewijzen, dat we zuiver van hart en integer
zijn in onze omgang met mensen, dat we
zoeken naar vrede voor iedereen. Gerechtigheid is dat mensen tot hun recht komen.
Honger
Jezus’ woorden zijn tegendraads: hij prijst
je gelukkig als je gemis ervaart, als je merkt
dat je leven niet lukt. Daar hadden de Farizeeën en Schriftgeleerden geen last van: zij
waren al verzadigd met hun eigen gerechtigheid (5:20). Hoe kan onze honger (en
onze dorst, vgl. Jes. 55:2-3) toenemen? Op
twee manieren: 1) door onrecht en armoede tot ons door te laten dringen zodat we
echt mee-voélen wat honger en dorst is; 2)
door gerechtigheid te doén omdat dat naar
meer zal smaken. Het is nooit te laat om
van dieet te veranderen. Opvallend is dat
hier niet de honger naar God zelf, maar de
honger naar zijn geréchtigheid wordt aangeprezen. Honger naar God alleen kan op
het dode spoor van religie raken: ‘als geloof
zich niet daadwerkelijk bewijst, is het
dood’ (Jak. 2:17; zie ook: 1:19-27).
Verzadiging
Onze honger wordt gestild en onze verlangens worden vervuld, niet als we alleen in
een heilige stilte persoonlijke omgang met
God hebben of deelnemen aan godsdienstige activiteiten, maar als we worstelen om
te worden als Jezus (Mar. 10:45) en als de

Vader (Mat. 5:48). De volledige verzadiging is voor later, als er een nieuwe aarde is
waar volmaakte gerechtigheid is (2 Pet.
3:13). Maar aan de volle ervaring van later
gaan de voorproefjes van nu vooraf. Door
de Geest van Christus en de scheppende
kracht van het Woord zullen we in staat
zijn tekens van hemelse gerechtigheid op te
richten in levens van mensen die niet tot
hun recht komen (verslaafden, aidslijders,
eenzamen, daklozen, prostituees, kindsoldaten, kindhoertjes, wezen, weduwen,
armen, …).
n “Als de kerk de liefde in praktijk

brengt, kan het nodig zijn voorrang te
geven aan de nood van de armen. Gods
liefde geldt immers zeker de armen. Daarvoor is het allereerst nodig dat je de
armoede toelaat in je eigen leven. Wie
overvloed heeft, wil vaak niets weten van
armoede. Daarom heb je open ogen nodig.
Je hebt ook nodig dat je je eigen vertrouwde plek achterlaat en te voorschijn komt.
Want armoede heeft altijd te maken met
de plek in de maatschappij waar mensen
zijn beland. Verder moet je los kunnen
laten wat je bezit. De zorgen voor morgen
mogen ons niet verhinderen om vandaag
barmhartigheid te laten zien. Wij hebben
het gelovige vertrouwen nodig dat de zorgen van morgen in de handen van onze
hemelse Vader legt.”
(Peter van de Kamp, docent diaconaat
Theologische Universiteit Kampen)

Foto: Jethro Nieuwenhuis (http://gallery.zoom.nl/images/254167)
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Toepassingen
Als het Jezus zelf is die ons aankijkt en
aanspreekt in deze gelukkigprijzingen,
mogen we er door de Geest op vertrouwen
dat Hij het ook is die ons aanraakt en in
beweging zet. Vier aandachtspunten om in
beweging te komen:
1. Passie ontwikkelen: laat je raken door
de gerechtigheid van God, de barmhartigheid van Jezus en het vuur van de Geest.
2. Honger lijden: ga armoede en onrecht
niet uit de weg, keer je hoofd niet weg, doe
je hart niet op slot.
3. Geluk zoeken: heb het lef om te geloven
dat wat Jezus zegt over gelukkig zijn de
diepste waarheid is en zoek je geluk waar
Hij het wil geven.
4. Actie ondernemen: ‘Stop Talking, Get
Walking.’ Doe iets! In Jezus’ naam!

“Jesus says that the people who will
be satisfied in the end are not people who
have gone off into the woods to find solitary communion with God. Rather they are
the people whose hunger and thirst has
been for righteousness, people who have
craved for the grace to be merciful, people
who have yearned for radical purity of
thoughts and feelings, people who have
passionately desired to make peace.”

"Heer leer ons recht te doen"

Micha 6:8

Er zijn zoveel stemmen die wij niet meer horen,
zoveel mensen aan wie onrecht is gedaan.
Zoveel hartenkreten zijn aan onze oren
voorbijgegaan.
Er zijn zoveel tranen die wij niet meer drogen,
zoveel moeders met een kind dat honger lijdt.
Maar wij sluiten onze moegekeken ogen
van tijd tot tijd.
Heer leer ons recht te doen
aan zovelen,
en altijd te handelen als U.
Heer leer ons trouw te zijn
in het delen,
en eenvoudig te wandelen met U
Zoveel jongens zijn als kindsoldaat geronseld,
zoveel meisjes in de asfalt-wildernis.
Zoveel moois waarvan we weten dat hun onschuld
gestolen is.
Er zijn zoveel vaders nooit meer teruggekomen,
zoveel ouderen van huis en haard beroofd.
Maar de roze wolk van welvaart waar wij dromen
heeft ons verdoofd.
Heer leer ons recht te doen...
Zondags horen wij Uw woord en zeggen amen.
En wij prijzen U om alles wat U doet
en wij wentelen ons zonder ons te schamen
in overvloed.
Laat Uw woorden weer goed nieuws zijn voor de armen,
als een balsem op vergeefs geleden pijn.
Laat de zwakken weer in Uw en ons erbarmen
geborgen zijn.
Heer leer ons recht te doen...

Rikkert Zuiderveld

Bronwater in de kleine groep
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(John Piper, voorganger van de Bethlehem Baptist
Church in Minneapolis, Minnesota)

Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.
Psalm 85:14

• Lees samen Matteüs 5:1-12. Welke
gelukkigprijzing vind je het meest opvallend?
• Welk onrecht in onze samenleving treft
je het meest?
• Diep deze omschrijving samen uit:
gerechtigheid is dat mensen tot hun recht
komen!
• Ken je de honger naar gerechtigheid
waar Jezus over spreekt? Waarin uit zich
dat?
• Praat samen door over de volle ervaring
van de gerechtigheid op de nieuwe aarde
en de voorproefjes van gerechtigheid op
deze aarde. Geloof je dat de kerk verschil
kan maken?

• Kerkbesef hebben betekent: weten dat
we er niet voor onszelf maar voor anderen
zijn. Leeft dit kerkbesef bij jou?
• Hoe kunnen we als gemeente van de
Fonteinkerk daadwerkelijk (samen!) er zijn
voor wie lijden onder armoede en onrecht?
Schrijf een actieplan! (En als deze oproep
je irriteert, praat dan eens door over die
irritatie.)
Meer op: www.josdouma.nl/micha.

Liederen

Lb. 20; Ng. 20; Lb. 473:1-5,9,10; Ps.
145:2,4,5.

