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Anderhalve week geleden was ik aanwezig bij de uitvaartdienst van pater Johan Strijtveen,
medebroeder in het Karmelietenklooster in Zenderen. Hij was een oecumenisch man, en 
zo had ik ook een aantal kerel samengewerkt met deze zachtmoedige, vredelievende, en 
gerechtigheidsminnende mens. 

Het was een indrukwekkend afscheid, waarin met warme woorden en mooie gebaren en 
met een viering van Eucharistie recht werd gedaan aan wie deze mens heeft mogen zijn 
onder de mensen en wie deze mens blijvend mag zijn voor het Aangezicht van de 
Eeuwige. 

In de mis klonk dezelfde Evangelielezing als
die we vandaag hebben gehoord. De
beroemde zaligsprekingen van Jezus, als
onderdeel van zijn indrukwekkende Bergrede,
zoals de evangelist Matteüs die heeft
opgetekend in zijn boek. 

De zaligsprekingen, zo bekend, vertrouwd en toch ook zo lastig, als je de woorden goed 
op je laat inwerken.

Jezus noemt mensen zalig, die door de wereld met de nek worden aangekeken of zelfs 
vervolgd, ja gemarteld of gedood worden. Het gaat om mensen die de weg van deze 
harde wereld niet willen bewandelen, die niet meegaan in de stroom van negativiteit en 
haatzaaierij, die niet meegaan in zeer gevaarlijke en kwalijke bewegingen, zoals die overal
ter wereld en al te zichtbaar en ook al te dichtbij gaande zijn. Jezus prijst mensen zalig die 



die andere weg kiezen, die smallere, moeilijker, kwetsbaarder weg, die hoort bij Gods 
Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.  

Maar ben je dan gelukkig als je weerstand ondervindt? Dat woord 'zalig' dat we kennen uit 
vertrouwde vertalingen is in de vertaling van 2004, waaruit we hoorden voorlezen 
vervangen door 'gelukkig'. Dus bijvoorbeeld: 'gelukkig wie nederig van hart zijn'. Dat woord
gelukkig past goed bij het grondwoord dat Matteüs gebruikt, het Griekse makarioi, 
gelukkigen betekent dat. Het Latijn zegt: Beati, ook dat betekent gelukkig en dat kennen 
we wel uit de naam Beatrix, zij die geluk brengt. En haar die we alvast geluk mogen 
wensen met haar 79e verjaardag die zij overmorgen hoopt te vieren. 

Een mooie variant op 'zalig zij' of 'gelukkig zijn zij' is: 'gelukgewenst', 'gefeliciteerd'. Dan 
dus bijvoorbeeld: 'Gelukgewenst, vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden.' Om dat laatste, kind van God genoemd te mogen worden, of God 
mogen zien, of getroost zullen worden, mag je mensen gelukwensen. Maar mag je ze ook 
feliciteren met alles wat zij dóór hun levenshouding allemaal mee moeten maken aan 
weerstand, verdrukking en lijden? 

Die vraag komt uiteindelijk altijd toch weer in me op als die prachtige woorden uit de 
Bergrede klinken. Een tijdje geleden zag ik dat ze vandaag op het rooster staan, dan is 
mijn eerste gevoel: o heerlijk, juist die tekst in mijn eerste Avondmaalsviering in het 
Dijkhuis! Maar dan gaandeweg toch ook die andere kant, waar je dan aan moet denken 
als je hoort dat nog nooit in de geschiedenis er zoveel Christenen vervolgd zijn als in onze 
dagen. Of dat mensen die hun mening geven in alle oprechtheid opgepakt worden en 
gevangen genomen, gemarteld of zelfs gedood. Of dat je hoort, niet alleen uit 
geschiedenisboeken of reportages, maar soms ook van wie het zelf meemaakte, wat het 
voor gevolgen had als je in het verzet zat. Of joods was. Of kritisch, bijvoorbeeld als 
theoloog. Ben je dan gelukkig? En ben je gelukkig als de aanval op je wordt geopend door
mensen die jou het licht in de ogen niet gunnen, door mensen die jou niet gunnen dat het 
goed met je gaat, of door mensen die jou dingen voor de voeten gooien die helemaal niet 
bij je passen. Zelf probeer je oprecht te leven en dan krijg je als verwijt dat je ergens op uit
was, dat je verkeerde keuzes maakte, dat je verkeerd bezig bent. Of niet helemaal goed 
bij je hoofd, te zacht, te vredelievend, te naïef.

Ik snap Jezus als hij mensen gelukkigprijst en zalig noemt en feliciteert wanneer ze op 
Gods weg zijn. Maar de tol, het offer dat mensen soms moeten brengen voor hun 
rechtvaardige, vredelievende en oprechte levenswandel is niet altijd zo gelukzalig. En 
Jezus' eigen leven was daar het grote voorbeeld van. Alles wat hij noemt in die 
zaligsprekingen was Hij zelf, die zachtmoedigheid, die honger en dorst naar gerechtigheid,
die zuiverheid van hart, die vredestichter. En we weten allemaal hoe dat werd ontvangen 
in zijn tijd, door de machthebbers van zijn dagen. En daar zaten ook Trumps bij, die 
werkelijk meedogenloos te werk gingen om alles wat maar beschaafd was, of beschaving 
kapot te maken om er zelf beter van te worden. Ja, Jezus heeft zelf alles ondervonden wat
hij noemde in zijn zaligsprekingen. Mag je hem gelukkigprijzen? Feliciteren? Ja, voor 
zover hij die weg ging die naar het Leven leidde, het Paasleven in volle glorie, de 
opstanding na de eindstrijd met de dood. Maar zijn lijden en zijn strijd... en uw lijden en uw
strijd... en al dat lijden en die strijd omwille van de gerechtigheid... dat krijg ik als mens nog
niet recht. 

Maar toen was er die uitvaartdienst, waarover ik vertelde. En werd die tekst gelezen. 
Anders. En het kwam diep binnen. En ik lees het voor.



 Je bent op de goede weg als je niet terugslaat, als je geen geweld gebruikt, als je 
zacht en moedig bent in de omgang met mensen. Zo doorbreek je de cirkel van 
geweld. Je bent op de goede weg als je veel riskeert voor het goede en die 
levenswijze tegenwind wekt. Wie echt vrede en gerechtigheid nastreeft veroorzaakt
onvrede en ergernis bij hen die het daar niet zo nauw mee nemen. Je bent op de 
goede weg als je je eigen grenzen aanvaardt en met lege handen in het leven kunt 
staan, pretentieloos nederig en bescheiden, want echt geluk kun je niet afdwingen 
of kopen. Je bent op de goede weg als je bruggen kunt slaan, als je helpt vrede te 
stichten, want zo breng je de hemel op aarde. Je bent op de goede weg als je 
hunkert naar gerechtigheid, als je ernaar uitkijkt dat alles en iedereen tot zijn volle 
recht komt, niet in het minst de gebukte en gekneusde mensen. Je bent op de 
goede weg als je hart onverdeeld is, als je een mens bent uit één stuk, want zo zie 
je waar het ten diepste op aankomt in het volle leven. Je bent op de goede weg als 
je verdraagzaam bent, als je kunt vergeven. Je zult jezelf gedragen weten en veel 
zal je vergeven worden. Je bent op de goede weg als je nog kunt huilen om het 
onrecht in deze wereld, want je mag op verandering hopen, soms tegen alle hoop 
in.

Zo leefde Jezus ons voor. Zo wees Hij de goede weg, de weg van God, die een lichtpad 
wil zijn door de duisternis heen. En op die weg mogen ook wij gaan. Met vallen en 
opstaan, jazeker. Met verdriet en twijfel, ja zeker ook dat. Maar ook met een houvast, dat 
ons niet alleen met woorden wordt aangereikt, maar ook met brood en wijn, die wij uit zijn 
eigen handen mogen ontvangen. En dat, zo nu en dan ook, voor het aangezicht van wie 
mij benauwen. Alles wat ons klein wil krijgen, bedreigt, kwetst of geweld aandoet, moet 
ruimte maken voor die veilige en geborgen ruimte waarin Jezus ons uitnodigt om even bij 
hem aan te leggen en even bij hem aan te liggen en even op adem te komen, troost te 
ontvangen en nieuwe moed. Met hem te eten en kracht van hem te ontvangen, zijn eigen 
vlees en bloed zelfs te mogen delen, en om dan de weg te vervolgen, de goede weg. Met 
Hem en in Hem en door Hem.

Amen


