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Honger die niet verzadigt 
In alle zaligsprekingen gaat het over geluk. Zo beginnen ze. Als gelukwensen van Jezus. 
Gelukkig de armen van geest, wie treuren, de zachtmoedigen. Wegwijzers naar geluk – dat 
zijn ze eigenlijk, die zaligsprekingen. Geluk is waar iedereen naar verlangt. Honger naar 
geluk is de honger die we allemaal gemeenschappelijk hebben. Dia 
Honger en dorst – daar hoort dit plaatje bij. Dat kennen we zo niet hier in Nederland. 
Gelukkig niet. Maar toch – neem nou deze mensen. Dia Ze zien er niet uit alsof ze honger en 
dorst kennen. Maar wat te denken van die honger waar ik mee begon, de honger naar geluk? 
Wat denk je: zouden ze die niet kennen? Dia 
Ieder mens verlangt naar geluk. En voor ieder mens is het weer verschillend. Voor de een is 
dat rijk zijn. Een goed gezin, een fijn huwelijk. Macht hebben. Mooi zijn. Honger zit in ieder 
mens. Honger naar liefde. Honger naar vrede. Naar geld. En wat dacht je van: honger naar 
meer beleving in je geloof, meer diepgang, meer Geest in de gemeente of honger naar het 
oude vertrouwde, als dat maar weer terug kwam…  
Honger zet mensen in beweging. Om op zoek te gaan naar eten, naar verzadiging, naar het 
stillen van je honger. Werken, investeren, geld uitgeven, school, carrière, cursussen. 
Fitnessen, liposuctie of dure kuren en diëten. Het internet afzoeken naar een fijne partner. De 
kick opzoeken als je uitgaat. Concerten, happenings om je honger naar meer beleving, meer 
verdieping van je geloof te stillen. Tijd, geld, energie – we investeren een hoop om gelukkig 
te worden.   
Maar wanneer ben je verzadigd? Wanneer is je honger gestild? Dat is het gekke. Het lijkt erop 
alsof dat moment nooit komt. Altijd blijf je nog iets missen. Het is nooit helemaal af. Of het is 
zo weer weg. Veel honger blijft onverzadigd. Hoe komt dat? De boodschap van Jezus in de 
zaligsprekingen is: misschien zoek je niet goed. Zoeken naar geluk maakt niet gelukkig, 
verzadigt niet. Wie zoekt naar gerechtigheid, die wordt verzadigd. De zaligspreking van 
vandaag. Gelukkig wie honger en dorst heeft naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden.  
En dat begint met de woorden van Jesaja 55. Woorden van God, woorden van Jezus. Waar 
zoek jij naar? Waarom investeer je zoveel in wat niet verzadigen kan, waarom geef je zoveel 
geld uit aan wat je leven niet echt vullen kan? Kom bij mij, ik geef je het geluk, gratis en voor 
niets, overvloed en verzadiging! 
 
Lezen Jesaja 55, 1-3 
 



Een verlangen dat alles overstijgt 
Weer een gekke felicitatie. Wij zeggen: gelukkig als je geen gebrek hebt in je leven, als je 
niks tekort komt. Maar Jezus zegt dus: gelukkig wie honger en dorst heeft, wie dus wél 
gebrek voelt, iets mist. Heel apart. Daar stonden ze, voor Jezus, de mensenmenigte die hem 
volgde. Misschien hadden ze wel echt honger. Zo arm waren velen van hen. En Jezus 
feliciteert. Gelukkig als je honger en dorst hebt. Maar niet zomaar alleen honger en dorst, 
maar honger en dorst naar de gerechtigheid. 
Wat is dat? Gerechtigheid. Zo’n woord dat je vaak hoort en leest, maar niet zo makkelijk uit 
te leggen is. Gerechtigheid is denk ik, in de kern, in de essentie: heelheid met God. Dat jouw 
leven, mijn leven, ons leven samen, ons leven op heel deze schepping weer rechtgezet, 
hersteld, heel gemaakt wordt voor God. Recht – dat woord hoor je in gerechtigheid. Geen 
scheve dingen meer, geen kromme zaken, maar recht, heel, hersteld. In de kern dus ook: geen 
zonde meer. Geen zonde meer die tussen jou en God in staat. Geen zonde meer die het 
samenleven kapot gaat of de schepping vernielt. Ik dus, jij, anderen, wij samen, deze hele 
schepping – hersteld, heel. 
Verderop in de Bergrede gebruikt Jezus het woord nog een paar keer. Zoek eerst Gods 
koninkrijk en zijn gerechtigheid. Laat uw gerechtigheid groter zijn dan die van farizeeën en 
schriftgeleerden. Dan gaat het over een leven dat helemaal klopt met God. Functioneren zoals 
je bent bedoeld. Geen scheve dingen meer. Een verlangen dat al het andere overstijgt. Honger 
die voor alles aan komt. Een honger naar heelheid. Dat je leven heel is. Dat tussen jou en God 
geen zonde meer in de weg staat. Dat je leven klopt met Gods bedoeling. Dat hier op aarde, 
door jou en mij, door ons mensen samen geen onrecht meer is, geen kromme en scheve 
dingen.  
Wie hiernaar verlangt, zegt Jezus, zal verzadiging vinden. Geluk, liefde, blijdschap, 
verdieping van je geloof, beleving, meer van de Geest – je mag ernaar verlangen, als je maar 
weet dat het bijproducten zijn. Het toetje dat komt na het hoofdgerecht. Het hoofdgerecht is: 
gerechtigheid. Heelheid met God. Jezus zelf dus. Hij in mijn leven als de grote Heelmaker en 
Heelmeester. Honger en dorst naar Hem worden verzadigd. Zoek eerst Hem en al het andere 
zal je erbij gegeven worden. Luister maar naar wat Jezus verderop zegt in de Bergrede, in 
Matteüs 6, 25-34. 
 
Lezen Matteüs 6, 25-34 
 
Een schreeuwend gebrek 
Nu wil ik dieper ingaan op deze honger en dorst. Want Jezus gebruikt sterke woorden. Expres 
natuurlijk. Honger en dorst. Dat gaat heel wat dieper dan lekkere trek of ‘zin hebben in’. 
Honger en dorst – dat gaat over een schreeuwend gebrek. Een schreeuwend gebrek dat jij zelf 
voelt. Honger kun je niet voelen voor een ander, maar alleen voor jezelf. Ik mis dat, zeg je 
dus, die gerechtigheid. Ik kom daar nooit bij. Ik kan die heelheid met God niet zelf bereiken. 
Het moet mij gegeven worden.  
Ja, en het móet mij ook echt gegeven worden. Anders ga ik dood. Ik snak ernaar! Dat is wat 
honger en dorst met je doen. Ze bepalen je bij het meest basale in je bestaan. Andere dingen 



doen er opeens helemaal niet meer toe. Vakantie, werk, huis, geld, carrière, de zaak, een mooi 
gezond lijf – wat nou: eten heb ik nodig, anders niks!! Mensen met honger malen niet om hun 
uiterlijk. Ze schamen zich nergens meer voor. Ze houden niet meer een masker op. Doen zich 
niet beter, mooier of sterker voor dan ze zijn. Eén grote vraag in hun ogen, in hun lege 
handen: eten, alsjeblieft, anders gaan we dood! Dat bedoelt Jezus dus hier. Zulke honger en 
dorst. Ik, mijn leven, zonder zonde, niks tussen mij en God – dat is míjn tekort, misschien ook 
dat van anderen, maar vooral van mij! Dit heb ik het meest nodig om te leven. En de rest is 
bijzaak!  
In de Bijbel vind je op andere plaatsen ook sterke beelden voor dat verlangen. Die honger 
naar God in jouw leven, alles goed tussen jou en Hem – jouw leven voor Hem, dat het klopt, 
rechtvaardig is. Dia Twee voorbeelden. Het eerste beeld, uit de brief van Petrus: als 
pasgeboren zuigelingen verlangen naar de melk van Gods woord. Zo’n baby die maar één 
ding wil: eten. En dus huilen. Krijsen! Niet rustig zijn voordat het eten krijgt. Zo dus, zo 
verlangen naar God, naar zijn woord, naar gerechtigheid. 
Het tweede beeld, heel bekend, uit Psalm 42: het hert dat smacht naar water. Afgepeigerd, 
uitgedroogd, alles in haar schreeuwt om water. Dieren worden opdringerig als ze echt honger 
hebben. Ze verliezen al hun schuwheid. Werpen alle schroom van zich af. Dat beeld. Zo bij 
God komen. Uitgeteld en afgepeigerd. U alleen kunt mijn hart vervullen. Aan u geef ik mij 
geheel. Laten we het zingen. In het nieuwe kerkboek Gezang 158. 
 
Zingen Gezang 158 
 
Zalige honger of lekkere trek? 
Ja maar wie heeft dat? Wie komt er zover? Wat jij en ik voelen is hoogstens een beetje 
lekkere trek op zijn tijd. Natuurlijk voel je wel aan dat er veel niet klopt op aarde, dat het 
eigenlijk niet zou mogen: honger, geweld en armoede en zo. Wat zou het mooi zijn als het 
weg was. En natuurlijk weet je dat er in je eigen leven oom heus wel dingen scheef zitten. Dat 
geruzie, die felheid, domme keuzes… Wat zou het prettig zijn als het anders was… Maar 
wees es eerlijk: honger – of lekkere trek? 
Laten we maar eerlijk zijn, ik ook. Als Jezus dit zo zegt, voel ik meteen: eigenlijk heb ik dat 
niet zo, ben ik niet zo, honger en dorst naar gerechtigheid. Maar je kunt het wel krijgen, je 
kunt het wel ontwikkelen. Niet door te kijken naar jezelf. Nu ga ik es even flink honger 
krijgen… Dat werkt niet. Maar door te kijken naar Jezus.  
Kijk hoe honger en dorst naar gerechtigheid Hem dreef. Van a tot z. Zijn passie en zijn 
hunkering: rechtvaardig zijn in de ogen van God, doen wat Hij wil. Jezus’ voedsel was het om 
Gods wil te doen (Joh 4, 34). Zijn verlangen was: herstel van het leven met God in al zijn 
verbanden. Mensen die thuiskomen bij de Vader. Een wereld die nieuw wordt. Dat bracht 
Hem op het kruis.  
En zo, al kijkend naar Jezus kan het ook in jouw leven komen. Kun je gaan beseffen waar je 
echte pijn zit, je echte gemis. Van alle dingen die ik missen kan, is dit het grootste: 
gerechtigheid, heelheid met God. Kijkend naar Jezus kan het komen: dat verlangen, die 



hunkering, die passie – naar een hersteld bestaan, een nieuw leven, zijn als Jezus, alles in je 
leven dat klopt met God. Als je kijkt naar Jezus en niet naar jezelf. 
En hoe komt het dat wij mensen dat kunnen kwijtraken, deze honger en dorst, dit verlangen? 
Omdat we vet en vadsig zijn geworden. Omdat we ons leven volstoppen met andere dingen 
waarvan we denken dat ze verzadigen. Omdat we denken rijk te zijn en niks meer nodig te 
hebben. Als we denken dat dat het is, je welvaart hier, je gezondheid, je luxe en daarop al je 
pijlen richten en je hele leven bouwen. Hé, en ik dan, zegt Jezus, waar zit je honger naar Mij? 
Luister maar naar wat er staat in Openbaring 3, 14-22. 
 
Lezen Openbaring 3, 14-22 
 
Honger die wordt gestild 
Er is dus zalige honger, volgens Jezus. Dat kan natuurlijk niet, want honger en dorst hebben 
voelt nooit goed. Dat doet pijn. Daar ga je kapot aan. Maar toch zalige honger. Toch 
gefeliciteerd. Niet om die honger zelf. O, wat fijn dat ik honger heb… Nee, omdat je 
verzadigd zult worden. Gelukkig wie honger en dorst heeft naar de gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden.   
Verzadigd worden – dat is dat je vol zit, dat er niks meer bij kan, dat je echt genoeg hebt. 
Verzadiging bereik je niet met zoethoudertjes, een snack tussendoor of een snoepje – maar 
met echt gezond, voedzaam eten. Voedingsstoffen die je nodig hebt. Wat is dat dan? Jezus 
zelf – wie anders? Hij die de gerechtigheid in eigen persoon is. Laat wie dorst heeft bij mij 
komen en drinken, zegt Hij (Joh 7, 37). Ik verzadig je met Mijzelf, Ik maak je leven heel. Ik 
vervul je diepste verlangens. Geen zonde meer tussen jou en God. Je leven nieuw door de 
kracht van mijn Geest!  
En iets anders dan Jezus zelf helpt ook niet. Een fopspeen helpt even bij een baby die honger 
heeft. Maar rustig wordt het pas als het echt eten krijgt. Fopspenen zijn er genoeg, in alle 
soorten en maten. Zoethoudertjes. Een kickje hier, een stukje beleving daar, een moment van 
geluk, een promotie, een leuk salaris, een lichaam dat gezond is, mooie schoolresultaten of 
een glanzende carrière. Ze helpen even. Maar alleen Jezus kan je honger en je dorst 
wegnemen. Hij doet. Nu vandaag. En straks helemaal, op de nieuwe hemel en aarde. Geen 
dorst en geen gebrek – nooit meer! 
En mocht je je afvragen ‘waarom nu niet meteen alles, waarom nu niet die nieuwe hemel en 
aarde’ – want we missen nog zoveel, het doet zo’n pijn en we wachten al zo lang – kijk dan 
naar mensen die echt uitgehongerd zijn. Daar komen ze, strompelend, vel over been en 
uitgemergeld. Worden ze meteen volgestopt? Nee, dat kunnen ze helemaal niet aan. Ze 
worden eerst ondersteund. En dan op de been geholpen. Stapje voor stapje. Heel zorgvuldig. 
Met kleine beetjes tegelijk. Hou je daar maar aan vast. Zo is Jezus met je aan het werk. Zo 
doet God dat met deze schepping. Stapje voor stapje. Zorgvuldig en doordacht. Maar Hij is 
bezig. Hij komt en Hij werkt. Het begint ermee dat jij en ik nu komen. Komen bij Jezus en 
Hem laten zijn: de bron van je leven! 
 
Amen 
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