
Matteüs 5, 5 
Votum/groet; Ps 86: 1, 2; gebed; Gez 170: 1-3; preek dl 1; L 107: 1, 2, 4; lezing Ps 37, 1-11 / 
1Pe 2, 21-25; preek; Ps 37: 1, 2, 16; wet; L 20: 2, 7; gebed; collecte; Ps 138: 4; zegen 
Brunssum 21.01.2007 
Opmerkingen: onder het kopje ‘overgave aan God’ een A4 meenemen waar boven goed 
zichtbaar ‘mijn leven’ staat en dat verder leeg is; onderaan je eigen handtekening; illustratie 
bij ‘ik geef U carte blanche’ 
 
Hoe lees je de zaligsprekingen? 
Wat hoor je in de zaligsprekingen? Mooie dingen, goede dingen. Felicitaties. Jezus spreekt 
zalig. Ontferming. Ontspanning. Wie worden gefeliciteerd? Armen van geest, treurenden, 
zachtmoedigen… Hè gelukkig, ik hoef niet zoveel, ik moet niet van alles, ik mag gewoon 
mijn geestelijke failliet toegeven, ik mag kwetsbaar zijn, ik hoef niet sterk, stoer of hard te 
zijn… 
Ja, terecht. Maar er is wél iets mee. Jezus begint aan zijn optreden. Kom tot inkeer, want het 
koninkrijk van de hemel is nabij – Matt 4, 17. Roept mensen. Maakt indruk. Ze komen 
allemaal bij Hem. Meer horen, meer weten over dat koninkrijk. En Jezus ging de berg op – 
Matt 5, 1. Dit is dat koninkrijk. Zo is dat koninkrijk. Voor deze mensen is het koninkrijk. 
Woorden vanaf de berg. Zoiets als: Ik ben de HEER uw God die u het land Egypte… Ook 
woorden vanaf de berg. Bevrijding. Maar ook: leef dan zo! 
Dat zegt Jezus dus ook. Zaligsprekingen: de grondwet van het koninkrijk van God. Zo is het 
koninkrijk er. Voor zulke mensen is het. Voor de armen van geest, de treurenden, de 
zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters, enz. Jezus zegt dus ook: zo wil ik graag 
dat jullie zout en licht zijn. Op deze manier. Langs deze weg. Jezus heeft het eigenlijk steeds 
over één soort mensen: de kinderen van het koninkrijk. Zo wil ik graag dat jij bent, zegt Jezus. 
Ga met mij mee. Volg mij.  
De zaligsprekingen: woorden vol ontferming en ontspanning en tegelijk woorden die je 
vragen om zo te zijn, als Jezus, achter Jezus aan, net zo te leven: arm van geest, treurend, 
zachtmoedig, enz. 
 
Zingen L 107: 1, 2, 4 – Lezen Ps 37, 1-11 / 1 Pe 2, 21-25 
 
Zalig de softies? 
Alweer zo’n wonderlijke felicitatie. Zo eentje die zo anders is, zo haaks staat op wat jij en ik 
normaal vinden in de wereld van vandaag. Wij zeggen: gelukkig de mensen die zich verweren 
en verweren kunnen. De mensen die van zich af kunnen bijten, niet over zich heen laten 
lopen, maar iets kunnen terug doen en terug zeggen. Gelukkig als je zo bent, want dan zal 
niemand tenminste over je heen lopen. De brutalen hebben de halve wereld, toch… Maar 
Jezus zegt dus: gelukkig de zachtmoedigen. En de brutalen mogen dan de halve wereld 
hebben, maar de hele aarde is voor de zachtmoedigen. 



Hoe komt deze felicitatie van Jezus nou bij je binnen? Gelukkig de zachtmoedigen. Aan wie 
denk je dan? Wie zijn dat? In het woordenboek Nederlands staat bij zachtmoedig: 
zachtaardig, zacht van inborst, meegaand. Dan denk je aan mensen die nou eenmaal zo zijn. 
Een zacht karakter hebben. Makkelijk zijn. Meegaand. De neiging hebben over zich heen te 
laten lopen. Weke mensen. Softe mensen. Is dat wat Jezus hier zegt: zalig de softies? Wil jij 
zo iemand zijn? Ben jij zo iemand? Jezus’ zaligsprekingen hebben weerstand opgeroepen. De 
duitse filosoof Nietzsche vond ze walgelijk, want, zei hij, slapheid en weekheid worden erin 
aangeprezen. Jezus kweekt slavenmoraal. En echt mens zijn is sterk zijn, dapper zijn, boven 
anderen kunnen en willen staan.  
Maar dat is niet wat Jezus zegt. Niet: zalig de softies. Niet de mensen die van nature, van 
karakter nou eenmaal zo zijn. Het griekse woord dat hier staat betekent ook: tam, getemd. Een 
getemd paard is dus ‘zachtmoedig’, zeg maar. Maar bepaald niet zwak, soft. Nee, het heeft 
juist zijn kracht op een andere manier, op een vruchtbare manier leren gebruiken. Daar gaat 
het hier over. Over kracht. Over mensen met kracht. Over mensen die hebben geleerd om hun 
kracht op een andere en vruchtbare manier te gebruiken. 
 
Overgave aan God 
De eerste correctie die we moeten maken van ons idee van de zachtmoedige. Het gaat niet om 
dat makkelijke, meegaande en zachtaardige type. En er is nog een correctie om te maken. Bij 
zachtmoedigheid denk je bijna meteen en misschien alleen maar aan ‘mijn houding tegenover 
anderen’. Maar het begint met de verticale dimensie. Mijn houding tegenover God. Die 
beslist.  
Ik kijk naar Psalm 37. Daar gaat het over mensen die het geluk naar zich toe vechten. Werken 
met de ellebogen, anderen opzij duwen, met listen te werk gaan. Dat brengt geluk, nietwaar? 
En het brengt ook nog geluk. Maar jij, zegt Psalm 37, erger je niet aan deze mensen, wees niet 
jaloers. Vertrouw op de Heer. Leg je leven in zijn hand. Vertrouw je toe aan Hem, Hij zal het 
geven. Zie je? De zachtmoedige is degene die aan God zijn leven toevertrouwt. In een beeld: 
zachtmoedig zijn betekent aan God een blanco contract in je leven geven. Kijk, een wit vel 
papier met daaronder mijn naam en handtekening. Alstublieft, God, vult u het maar verder in, 
de details van mijn leven, de manier waarop het gaat, u mag het zeggen en u mag het bepalen. 
Ik zet mijn handtekening. Ik geef u carte blanche.  
Daar begint het dus mee. Ik en God. Overgave aan Hem. Helemaal en totaal. Zulke mensen 
kwamen bij Jezus. De discipelen. Jezus had ze niet geroepen en precies van tevoren gezegd 
wat er allemaal ging gebeuren. Kom, volg mij. En ze wisten niet wat er komen ging. Ze 
konden alleen maar vertrouwen. Petrus, Johannes en al die anderen. Een blanco contract. En 
dan voel je meteen denk ik: daar is niks slaps aan, niks softs. Maar dat is juist kracht. Kracht 
die je niet van jezelf hebt. Soms haast bovenmenselijke kracht om erbij te blijven en het vol te 
houden. Ik vertrouw op u. Ik geef me over aan u! 
 



Voorbeelden uit de Bijbel 
Als je verder in de Bijbel kijkt, zie je steeds dit patroon. De zachtmoedigen in de Bijbel zijn 
geen krachteloze typjes, maar mensen met onvermoede krachten. Kracht die vrij komt als je 
helemaal durft vertrouwen op God.    
Mozes wordt de zachtmoedigste man op aarde genoemd – Num 12, 3. In de NBV staat daar: 
bescheiden. Juist op het moment dat Mozes en Aäron hem aanvallen en zeggen dat Mozes 
toch niet de enige is door wie God van zich laat horen. Hij legde het bij God neer. En wordt 
genoemd de zachtmoedigste mens op aarde. De man die voor farao stond en zei: laat mijn 
volk gaan! De man die daarna 40 lange, moeilijke jaren voor dat volk uitging en het bracht in 
het beloofde land.  
Abraham, hij ook. Daar stond hij, met zijn neef Lot bovenop een berg. Het hele land was een 
hém beloofd. En toch zei hij: Lot, kijk maar es goed rond, kies jij maar waar jij wilt wonen – 
Gen 13. Zo’n gebaar kun je alleen maar maken, als je op God hebt leren vertrouwen en zegt: 
waar ik ook terecht kom, het komt goed want God maakt zijn beloften waar. 
En ja, Jezus – Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, zegt Hij – Matt 11, 28. In Hem wordt 
pure kracht zichtbaar. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden op het kruishout gedragen. Hij 
opende zijn armen, liet zich slaan en schoppen en aan het kruis vastspijkeren. Wat Hij te slap 
om zich te verweren? Nee, lees je dan in dat stuk uit de brief van Petrus: Hij liet het oordeel 
over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Ook Hij vertrouwde dus op God, legde zijn leven in 
zijn hand in het vertrouwen dat door zijn striemen er genezing zou zijn. Genezing voor jou en 
voor mij! 
 
Zachtmoedigheid wordt je gegeven 
Zo zie je: het gaat niet om een bepaalde karaktertrek. Niemand heeft dit van zichzelf. 
Niemand is zo, dankzij je genen. Dat voel je wel aan. Dat blanco contract. Zulke overgave. Zit 
dat jou soms in het bloed? Is dat ooit een gepasseerd station? Nee, het komt steeds weer terug. 
Steeds in jouw en mijn leven. In alle omstandigheden altijd weer de vraag. Leg ik het bij 
God? Verwacht ik alles van Hem? Kan ik wachten op Hem? Of wil ik het naar me toe 
trekken, haak ik af, boos en gefrustreerd, begin ik om me heen te slaan om te krijgen wat ik 
wil?  
Iemand zei het zo: zachtmoedigheid is de kunst van het loslaten. Ja, dat is een hele kunst. Niet 
krampachtig vasthouden aan jouw dromen, idealen en wensen. Daar doe je soms een leven 
lang over om dat te leren. Kijk naar Mozes die 40 jaar in de woestijn nodig had om te leren 
loslaten: niet ik, maar God. Kijk naar Jacob die aan het einde van zijn leven zegt ‘op uw heil 
wacht ik o Heer’. En hoe heeft hij gedacht die belofte van God met listen en lagen naar zich 
toe te moeten trekken! 
Ik sprak eens iemand en die zei: het is niet loslaten, maar het is anders vasthouden. Ja, 
inderdaad. Anders vasthouden. Jouw leven met alles erin. Niet meer ik, ik en ik moet vechten 
voor mijn gelijk, voor mijn rechten, voor mijn geluk. Dat is Psalm 37. Anders vasthouden. 
Vertrouw op God. Hij geeft het. Maar niemand heeft het van zichzelf. Zachtmoedigheid heb 
je niet, maar wordt je gegeven. Het is een van de vruchten van de Geest – Gal 5, 23. Iets dat 



de Heilige Geest brengt in je leven. Niet iets dat je automatisch hebt. Iets dus om voor te 
bidden. Dat God het je geven mag, steeds opnieuw!  
 
Zachtmoedigheid in de praktijk 
Ik heb geprobeerd om het in een beeld te vangen. Zachtmoedig zijn – dat is het verschil tussen 
leven met een open hand of met een gebalde vuist. Die gebalde vuist staat voor: vechten, 
opkomen voor mijzelf, ik moet het doen en niemand moet het mij lastig maken, terugslaan, 
terugschelden, de eerste willen zijn, mezelf laten gelden. Maar de open hand, dat is de hand 
die ontvangt. De hand die ontspant. De hand die niet vecht, niet slaat, maar die vertrouwt. De 
open hand.  
Naar God toe, om te beginnen dus. Heer, u bent goed en ik vertrouw op u. Ik blijf mijn 
handen open doen ook als het tegenzit of als het anders gaat dan ik wil. Naar het leven toe. 
Anders vasthouden. Niet met gebalde vuisten, niet meer ‘ik moet het alleen doen’. Als je 
achteraan staat, als mensen je voorbij lopen, als je kansen mist. Dan niet naar je toe gaan 
trekken, maar wachten tot het je gegeven wordt.  
En ook naar de mensen toe. Waarom nog met je ellebogen werken als God zijn arm al voor je 
gestrekt heeft? Waarom nog vechten als je weet dat Jezus al voor jou heeft gevochten? 
Zachtmoedig zijn wil niet zeggen: makkelijk en meegaand zijn. Maar wil zeggen: kiezen voor 
de weg van de liefde, genoegen nemen met minder, kwaadheid beantwoorden met mildheid, 
kunnen incasseren, thuis, op het werk, in je huwelijk en in de kerk.   

NB hier opmerking dat het niet gaat om ‘niet assertief mogen zijn’ en zo; je kunt 
opkomen voor jezelf met de vuisten gebald, maar ook met de handen open… 

Niet meer dat vechterige, wat je zovaak ziet onder mensen. In de rij bij de supermarkt, voor 
het stoplicht, als er banen moeten worden verdeeld. In de kerk, in discussies, in artikelen. 
Thuis, in het gezin, in je huwelijk. Gelukkig als je opkomt voor jezelf, van je af bijt en terug 
kunt slaan, niet over je heen laat lopen. Maar Jezus zegt: zalig de zachtmoedigen, zij zullen 
het land bezitten. 
 
De brutalen hebben de halve wereld… 
Gelukkig als je zo bent, zegt Jezus. Gelukkig als je zo worden mag. Maar waarom? Wat is er 
zo gelukkig aan? De brutalen hebben toch de halve wereld. Inderdaad. Maar, zegt Jezus, de 
hele aarde is van de zachtmoedigen. Zij zullen het land bezitten.  
Dat is de belofte van Jezus. Voor nu en straks. En de verbinding met Psalm 37 is duidelijk. 
Die zullen de mensen toen ook hebben begrepen, als ze maar een beetje thuis waren in de 
Psalmen. Wie met listen en lagen te werk gaat, wie met de ellebogen werkt om zijn plek veilig 
te stellen, groter te maken – ja, het lukt, dat zul je altijd net zien. De brutalen hebben de halve 
wereld. Maar het is van korte duur, voorbijgaande aard. De nederigen, de zachtmoedigen 
zullen het land bezitten. Dat belooft Jezus. Eens, ooit – de hele aarde is van jullie, als je zo 
hebt geleefd, met dat blanco contract, met die handen open. 
Maar het is ook al voor nu. Wie zo leeft, met de handen open, die hoeft niet overal waar hij 
komt voor zijn plek te vechten. De zachtmoedige kan zich overal thuis voelen. Hoeft nooit 
over zijn schouder te kijken. Kan overal onderdoor. Wordt nergens opgejaagd. Als je moet 



vechten voor je plek, als je denkt dat jij dat moet doen, vind je nooit rust, is er altijd wel wat, 
is het nooit goed genoeg.  
Dat bedoelt Jezus ook. Je hoeft niet meer te vechten voor jezelf, want God doet dat voor jou. 
Leef maar met je handen open. Naar God toe, naar het leven toe, naar de mensen toe. Dan zul 
je de aarde erven, staat er letterlijk. En je weet, een erfenis die krijg je, die vecht je niet naar 
toe. Wacht maar af! Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
 
Amen! 
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