
 

PREEKKRACHT Zondag 10 september 2017 

Voor wie is het echte geluk? 
Wat  Jezus  zegt  over  een  nieuwe  wereld  (Matteüs  5:3) 

 
 
 
Gespreksvragen 
1. Waar zocht/zoek jij tot nu toe 
het geluk? 
2. Wat leer je van Jezus over het 
echte geluk? 
3. Hoe zou de wereld eruit zien als 
er een spirituele revolutie plaats 
vond? 
4. Welke van de acht 
uitspraken/beloften van Jezus kies 
jij uit om je erdoor te laten 
veranderen? 
 
Websites  
www.josdouma.nl  
www.levenindekerk.nl 
www.plantagekerkzwolle.nl 

 

 
 
 
 
 
 

 

Een Kerkproeverij is ook een Woordproeverij. Want dat is wat w
in de kerk vóór alles willen: woorden van God horen die ons wee
op weg helpen: die troosten, inspireren, confronteren en een nie
perspectief bieden. Vandaag proeven we de eerste woorden van
bekende Bergrede van Jezus: ‘Het echte geluk is voor wie weten 
dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
 
Op de berg 
De plek waar Jezus deze woorden uitspreekt is een berg bij het 
meer van Galilea: buiten in de prachtige natuur in het noorden 
van Israël. Niet in een tempel of kerkgebouw dus: geloven heeft 
te maken met het dagelijkse leven! De Bergrede is Jezus’ 
beroemdste toespraak. ‘I have a dream’: Jezus vertelt over zijn 
visioen van een nieuwe wereld (wat verlangen we daar allemaal 
naar) in een wereld waar zoveel stuk is, waar mensen het elkaar 
(en zichzelf)  vaak zo moeilijk maken.  
 
Het echte geluk 
Temidden van veel gebrokenheid en ongeluk spreekt Jezus over 
het echte geluk. Maar hij laat ons kijken naar heel andere 
plekken en zaken dan we verwachten (geld maakt volgens Jezus 
bijvoorbeeld niet gelukkig, gezondheid, status of een andere 
baan ook niet). Niet wat we doen, wat ze hebben of hoe anderen 
ons zien geeft echt geluk, maar: ‘nederig van hart’ of ‘arm van 
geest’ zijn. Jezus leert ons om in een wereld waar zoveel draait 
om de buitenkant (en waar tegelijk heel veel mensen depressief, 
angstig of eenzaam zijn), naar binnen te kijken. ‘Weten dat je 
God nodig hebt’- dat gebeurt vaak pas als je met lege handen 
staat, als je los moet laten in je leven (een geliefde, een huwelijk, 
gezondheid, invloed, waardering, roem enz.). De ‘arme (van 
geest)’ is degene die geen invloed, geen macht, geen bezit heeft. 
In Jacobus 2:5 lezen we: ‘Vrienden, luister! Wie zijn er door God 
uitgekozen? Juist de mensen die in deze wereld arm genoemd 
worden. Zij zijn door hun geloof rijk geworden: Gods nieuwe 

wereld is voor hen! Want God heeft de nieuwe wereld beloofd 
aan de mensen die van hem houden.’ 
 
Een spirituele revolutie 
Jezus zegt eigenlijk: die nieuwe wereld komt daar tevoorschijn 
waar we ontdekken dat we God nodig hebben, waar we met lege 
handen staan, waar we onze ik-gerichtheid ontdekken en leren 
loslaten, waar ego plaats maakt voor de Geest van Jezus in ons. 
Nederigheid is niet zomaar aantrekkelijk. Nederigheid ontstaat 
als je je leven niet langer om je ego laat draaien maar deel wilt 
zijn van een groter geheel. Jezus zegt dit niet in de vorm van een 
gebod: ‘Gij zult nederig zijn...’. Het is een belofte, een wenkend 
perspectief: ‘Het echt geluk is voor wie nederig en eenvoudig 
leven - zo komt  die nieuwe wereld tevoorschijn.’ We krijgen 
hier geen last opgelegd maar een nieuwe perspectief 
aangeboden. De spirituele revolutie die nodig is in onze 
samenleving wordt geïnspireerd door de droom van een wereld 
die Jezus ons voor ogen schildert. Een wereld waarin mensen 
niet streven naar macht en geld, waarin mensen niet 
onverschillig en verhard zijn, waarin we elkaar niet met geweld 
(in woorden en daden) te lijf gaan en  waarin we elkaar niet uit 
eigenbelang met de nek aankijken. 
 
Nieuwe wereld 
Die nieuwe wereld wordt bevolkt door mensen die nederig zijn, 
die hun verdriet omarmen, die vriendelijk en zachtmoedig zijn, 
die niets liever willen dan goed doen en goed zijn, die zuiver 
willen zijn. Dat lijkt erg op Jezus! Als er acht keer klinkt: ‘Het 
echte geluk is voor…’ dan worden we ook acht keer uitgenodigd 
om Jezus te zien. Hij komt niet met een nieuwe wet. Maar hij 
zegt: ‘ik laat je dingen zien waar je zelf misschien niet aan zou 
denken,  maar die je op ongedachte wijze gelukkig maken.’ Geen 
nieuwe wet: Jezus, God zoon en Heer van de wereld, voegt 
vooral zichzelf als redder toe. En dat maakt álles anders. 
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