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Fatima (1982-2008) was een jonge, bloggende christen uit 
Saoedie-Arabië, Ze werd door haar broer vermoord vanwege haar 
geloof in Jezus. “Christen zijn betekent dat je risico’s moet nemen. 
Het is gemakkelijk om christen te zijn in je hoofd en God te eren 
met je woorden. Maar christen zijn in je hart en in je daden, daar 
draait het echt om. Christen zijn vanuit je diepste wezen. Dan 
komt je geloof tot leven en wordt geloof omgezet in daden. Je 
natuurlijke reactie op een relatie met Jezus is om het te uiten op 
welke mogelijke manier dan ook.” 
 
Hoe radicaal geloof jij eigenlijk? 
Het verhaal van Fatima en de verhalen van andere vervolgde 
christenen, stellen ons voor de vraag: Hoe radicaal geloven wij? 
Hoe ver gaan we in het volgen van Jezus? Maakt ons christen 
zijn echt wel verschil? In Nederland leven we in vrijheid. We 
worden niet vervolgd, ook al kan er wel sprake zijn van 
vijandigheid naar christenen en het christelijk geloof. Maar 
lopen we juist in de vrijheid niet het gevaar om niet radicaal te 
geloven en maar een beetje aan te modderen? 
 
Gelukkig de vervolgden 
Een goede plek om te beginnen met radicaal geloven is de 
Bergrede van Jezus. Dan komen we ook snel die bekende 
uitspraak over de vervolgden tegen. Als we de de Bergrede op 
ons in laten werken, kunnen deze overwegingen ons helpen de 
radicaliteit ervan op het spoor te komen. 1. Jézus spreekt. Hij 
kijkt ons vol mildheid en liefde en genade aan, hij kent onze 
verlangens en frustraties. En: Jezus is zélf die nederige, die 
treurende, die zachtmoedige, die vervolgde! 2. Jezus schildert 
zijn visioen van het koninkrijk van de hemel: Gods nieuwe 
wereld, een invasie van genade, de hemelse omhelzing. Dat is 
het Grote Plaatje. 3. De gelukkigprijzingen vormen “de 
samenballing, een opperste concentratie van Jezus’ missie - niet 
zozeer een samenvatting, eerder een explosie” (Hinne 

Wagenaar). 4. Dit citaat van Dietrich Bonhoeffer laat zien hoe 
wezenlijk de Bergrede ook vandaag is voor kerk zijn en christen 
zijn: “Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een nieuw 
soort monnikendom, dat met het oude slechts de 
onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in 
navolging van Christus gemeenschappelijk heeft. Ik geloof dat 
het tijd is om mensen hiervoor bij elkaar te brengen.” 5. Wist je 
dat Mahatma Gandhi, die ging voor radicale geweldloosheid, 
veertig jaar lang elke dag de Bergrede heeft gelezen? Welke 
christen doet dat eigenlijk? 
 
Zijn gerechtigheid 
Wij hoeven de vervolging niet te zoeken: die dient zich vanzelf 
aan. Jezus roept ons wél op om - éérst - ‘Gods koninkrijk en zijn 
gerechtigheid’ te zoeken (6:33). Wat is die gerechtigheid: de 
ware innerlijke goedheid, de integriteit die past bij het 
koninkrijk van de hemel en die alleen Jezus je geven kan. Het 
gaat over: oprecht van binnenuit leven, vanuit je hart. Hélemaal 
gaan voor Jezus. Niet half, niet een beetje, niet 95 procent. 
Hélemaal. Het koninkrijk van de hemel als je absolute 
topprioriteit. De vierde gelukkigprijzing (5:6) gaat er al over: 
‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid…’  
 
Goed op weg... 
Dat ‘gelukkig’ zit niet in de sfeer van ‘Pluk het geluk’ of ‘Geniet 
van het leven’. Het Griekse woord makarios  zet eerder op dit 
spoor: ‘Gezégend zijn mensen die…’ (door God zelf, dankzij zijn 
werk in jouw leven)! Of: ‘Goed op weg zijn mensen die…’ 
(waarbij ‘goed’ alles te maken heeft met met de goedheid van 
God en met ‘genade’). Wie de goedheid van Gods koninkrijk 
ervaren heeft, wil niets anders meer. De belofte van zegen geldt 
niet allereerst voor het leven na de dood (dat ook), maar voor 
het leven vóór de dood: Gods hemelse omhelzing op aarde. ‘Met 
Gods hulp blijf ik tot mijn dood christen.’ 
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