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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Wat maakt je gelukkig? Nou, als je reclames bekijkt zie je vooral blijde gezichten al 
dan niet rondom een welgedekte ontbijttafel, vrolijkheid rondom, op een prachtige 
vakantieplek waar alles al betaald is en je niets hoeft te doen.  
 
En elders.....gelukkig ben je als je alles kunt. Als jij je handtekening maar hoeft te 
zetten onder een verdrag en het zal gebeuren of juist een andere afspraak ongedaan 
maken. Gelukkig ben je als je sterk bent, lichamelijk sterk, fysiek sterk, mentaal sterk 
en vooral rijk. Gelukkig ben je als je onafhankelijk bent, en niemand ooit iets hoeft te 
vragen. Gelukkig ben je als iedereen je aardig vindt. Gelukkig ben je als je al je 
competenties tot in het oneindige beheerst, overal een tien voor krijgt. Gelukkig ben 
je als alles je gelukt en dan tel je mee, dan ben je iemand in deze wereld, dan wel. In 
al je kracht, in al je grootsheid, in alles wat je beheerst.  
 
Je kunt dan zelf je broek ophouden en hoeft niemand iets te vragen. Je leidt je leven 
zoals jij dat wilt en naar je eigen keuzes, je bent in staat om tot je dood in je eigen 
huis te wonen en jij kunt alle zorg zelf inkopen, dan ben je gelukkig en dat moet toch 
normaal zijn?  
 
Doe normaal, zo las ik deze week in de krant. Doe normaal en als je je niet aanpast 
aan onze normen en je niet aan wilt passen, dan moet je maar weg, zeker als je hier 
niet vandaan komt en hier niet geboren bent. Zo schreef onze minister-president. 
Doe normaal, en dan weet je natuurlijk heel goed wat normaal is, en wij kunnen als 
samenleving heel goed achterhalen wat normaal is, met elkaar vaststellen. Nou dat 
betwijfel ik, of dat zelfregulerend vermogen wel zo vanzelfsprekend is. Want wat is 
normaal?  
 
Is dat het gemiddelde? Dan is maar een hele kleine groep mensen normaal. Want 
het gemiddelde komt namelijk weinig voor. Een gemiddeld huishouden heeft, laten 
we zeggen, 2,1 kind, u begrijpt dat dat exacte getal nergens gehaald wordt. 
Is normaal dan het gewone? Dat zal het ook niet zijn, zeker niet als het gewoon is 
dat er rond oud-en-nieuw honderden slachtoffers zijn van oogletsel. Zeker niet als wij 
dat normaal gaan vinden, ook al komt het elk jaar voor.  
 
Is normaal dan levend volgens normen? Ja dat zou het kunnen zijn, maar dan is nog 
wel de vraag welke de normen zijn. Ik denk niet dat het normaal mag zijn, volgens de 
norm dus, als een minister de Kamer willens en weten verkeerde informatie geeft of 
informatie achterhoudt. Als je niet normaal doet, dan moet je maar weg, zo begreep 
ik van onze minister-president. Nou, dat staat te bezien. En daarbij wordt er dus ook 
onderscheid gemaakt tussen degene die in Nederland is geboren en de ander en 
moet ik dat onderscheid normaal gaan vinden? 



Het normale zijn en normaal doen, het is in deze redenering van onze minister-
president verbonden aan kracht, aan volwassen-zijn, aan weten hoe het zit, een 
vorm van onafhankelijkheid. Als je weet wat normaal is en normaal doet, volgens 
welke regels dan ook, dan zit je goed en dat zou je geluk wel eens kunnen 
bevorderen, in het reclamepraatje van onze minister-president.  
 
En dan nu wat anders....ik wil graag een gedeelte herhalen van wat vanmorgen 
gelezen is. Een deel uit de bergrede, de rede die Jesus sprak in het begin van zijn 
optreden, terwijl er grote mensenmassa's aanwezig zijn. Gelukkig wie nederig van 
hart zijn, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is één van de uitspraken 
die Jesus doet, hij doet er meer, deze zaligsprekingen zoals ze genoemd worden. 
Deze uitspraak wil ik tegen het licht houden, en nog een andere, niet allemaal dus, ik 
moet kiezen.  
 
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Nederig van hart, in een andere vertaling staat: 
armen van Geest. En tot mijn verrassing zag ik deze week dat er in dat woordje 
nederig of arm nog een andere betekenis meeklinkt: bedelend. Bedelend zoals een 
bedelaar bedelt. En daar hoort direct het gebaar bij van je hand ophouden. Niet zelf 
je broek op kunnen houden, niet financieel onafhankelijk zijn dus, nee, je hand 
ophouden, zoals een arme van tijd tot tijd in bepaalde culturen de hand op moet 
houden en zoals de arme in onze tijd een bezoek moet brengen aan de voedselbank 
en dan ook alleen maar af kan wachten wat er in de hand, of in dit geval in het krat 
komt. Weten van tekorten, niet alleen de bezoekers van de voedselbank, nee veel 
meer.  
 
Bedelend, bedelend van geest. Bedelend van geest betekent volgens mij dat je 
vraagt, vragen hebt en niet op elke vraag een antwoord hebt. Bedelend van geest 
betekent ook dat je niet onafhankelijk bent in alles en op elke vraag een antwoord 
hebt maar dat je drommels goed weet dat je de ander (en eventueel met een 
hoofdletter A) nodig hebt. Nodig hebt voor je vragen, maar ook in het medemens-zijn, 
nodig hebt ook in je zwakheden, in dat wat jou of mij ontbreekt.  
 
Gelukkig de nederige van hart, gelukkig de bedelende mens, zo zegt Jesus en dat is 
een uitspraak die tegendraads is. Want de bedelende mens, de mens die afhankelijk 
is, die is toch juist niet gelukkig, zo leert ons toch onze samenleving. Wij moeten toch 
sterk zijn? En ook flink natuurlijk, en zeker niet te vaak je emoties laten zien, zeker 
niet altijd kwetsbaar willen zijn, want dan laat je je tekort ook zien. 
 
Jesus is knap tegendraads met zijn uitspraken en niet alleen hier. Ik  noem u, zoals 
beloofd, nog zo'n uitspraak: Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. En dan stelt Jesus een 
toekomst in het vooruitzicht die er zijn mag. Trouwens ook bij die bedelenden van 
Geest. Van hen is het koninkrijk der hemelen, en degenen die vervolgd worden 
krijgen hun loon in de hemel. Interessant is ook dat Matteüs, de evangelist dit op 
papier zet als de vervolgingen van Christenen behoorlijk aanwezig zijn.  
 
Goed, gelukkig ben je als men je omwille van mij, van Jesus dus, van allerlei kwaad 
beticht. Ik weet niet of het u ooit overkomen is, dan men u van kwaad beticht. En dan 
van kwaad dat niet is gedaan. Het lijkt mij verre van aangenaam. Zeker als je je niet 
kunt verdedigen en vooral ook als het niet openlijk gebeurt maar achter je rug. Ik 



hoop dat dus nooit mee te maken. Maar ik ken mensen die het wel meemaken of 
hebben meegemaakt en zij worden er niet gelukkig van maar juist ongelukkig. En ik 
denk ook dat die mensen dat ook wel meemaken omwille van het goede dat ze doen, 
met de beste intenties, met zuivere intenties ook, omwille van Jesus.  
 
Jesus noemt hen gelukkig, net als die andere groepen die hij noemt en die vaak als 
ongelukkig beschouwd worden. Het gaat bij Jesus anders dan normaal in onze 
samenleving. Gelukkig de ongelukkige, zo heb ik deze preek als titel gegeven. 
Gelukkig de ongelukkige, omdat het anders is dan het lijkt, omdat deze samenleving 
in Gods ogen anders is dan vanuit andere perspectieven. Gelukkig ben je als je weet  
van een tekort, zeker in je denken, zeker in wat je weet, omdat je dan nog kunt 
ontvangen. Wie alles heeft, wie alle kracht heeft, die kan niets meer ontvangen. Die 
kan wel pakken wat hij wil, maar niet ontvangen. De gebalde vuist kan niet 
ontvangen, die hand van de bedelaar wel. 
 
En wij zijn bedelaars als we weten dat we mogen ontvangen van God, ons 
afhankelijk weten van God, zoals we ons afhankelijk weten van elkaar. Voor de 
afhankelijken is het koninkrijk der hemelen. Zij zullen ontvangen. Wanneer weet ik 
niet, maar het zal er zijn, in Jesus' naam. En alle kwaadsprekerij zal dan niet meer 
zijn. Amen.  


