Blessed are the meek,
for they will inherit the earth.
Blessed are those who hunger
and thir. t for righteousne
for t ey will be filled
M~tthew55-6
MV

Plioto by Dave rench
Rhyti~xn On The Rock Pro uctions

5 GeLukkig de zachtmoedigen,
want zij zuLLen het Land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
De wereld is in veel opzichten verpest. Dat is niet de schuld van anderen
of “het systeem”. Wij zijn het systeem en de ellende in de wereld
wordt veroorzaakt door onze zonde.
We leven in een wereld van “This is it” Michael Jackson, Avatar, en 2012
(de wereld vergaat) Inderdaad: “This is it !!!!!“
Visioen
Uitleg van beeld,visioen of gezicht voor jezelf’, voor een ander, voor een
land /jaar/ voor de hele wereld lik ga moeilijk doen vandaag.
Een visioen van God heeft een bepaald doel.
Men ziet iets met de geest. Het zien van een visioen kan in zeker opzicht met
het zien van een droom vergeleken worden; men ziet en beleeft van alles, dat
meestal niet in de objectieve, tastbare werkelijkheid bestaat. Zowel in een

droom of visioen kunnen de dingen die men ziet en hoort zeer krachtig en
levendig zijn zodat dat meent deze echt in objectieve zin mee te maken en
te beleven. / Ezechiël 1 “1 saw visions of God”. Het door God of zijn engel
direct doorgeven van impressies aan de menselijke geest is
wetenschappelijk aanvaardbaar (lees bijvoorbeeld Daniël 10:1-8).
-

-

Op grond van de Bijbel en ondersteund door talloze ervaringen is het dus
voor chnstenen een bekend gegeven dat Gods Geest visioenen kan geven
(zie Joël 2:28). Hij geeft een boodschap door. Soms kan er onmiddellijk een
uitleg gegeven worden en soms zal de betekenis pas later bekend worden
gemaakt soms ook veel later, In de Bijbel zijn er voorbeelden te vinden van
visioenen waarvan de betekenis niet aan de ontvanger zelf bekend werd
gemaakt maar die slaan op zaken die in latere dagen een rol gaan spelen (zie
de geschriften Daniël en Openbaring). Tot slot geef ik aan christenen het
advies geestvervoering niet zelf op te wekken. Vertrouw de Geest van
God dat als Hij het nodig vindt je een boodschap door te geven in een visioen
of gezicht Hij dit zeker zal doen. Hij kent je!
-

God, help melyou of littie Faith, why did you doubt?
Visioen gedeeltelijk delen

Wat hebben we ermee gedaan? Beeld vorig jaar? Waves/Fire
Zoveel te vertellen, zoveel te zeggen, waar zal ik beginnen.
Dit nieuwe jaar:
3
staat voor de drie-éénheid (The trinity, Father, Son and Holy spirit)
6
voor de mens. Zes is het getal van de mens, omdat het op de
zesde dag geschapen is
Het getal 6 is het getal van de mens in zijn onvolmaaktheid,
moeite/difficulties en arbeid/labour: zes dagen het land bewerken
10

voor verantwoordelijkheid / responsibillity
Het getal 10 drukt de verantwoordelijkheid van de mens uit
tegenover God: de tien woorden van de wet, Ex. 20 en 34; Deut.
4:13; het geven van de tienden, Gen. 14:20: 28:22; 1 Sam. 8:15;

2008 voorbereiding
Het getal 8 stelt het begin van een nieuw tijdperk /era, period voor, Het is
de opstandingsdag; de Pinksterdag
2009 nieuwe dingen /ik heb vele wonderen gezien
Het getal 9 is een drievoudige drie-eenheid: de negenvoudige vrucht van
de Geest, Gal. 5:22; het uur van het gebed en van het avondoffer, het
sterfuur van de Heer, Matt. 5:3-12. / Zaligsprekingen/ Sermon on the
Mount. “Je bent het zout der aarde, het licht der wereld”
2010 verantwoording / gaan staan. Jezus zegt in Mattheus 5:
3”Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
4Blessed are those who mourn,
for they will be comforted.
5Blessed are the meek,
for they will inherit the earth.
6Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they will be filled.
7Blesseci are the merciful,
for they will be shown mercy.
8Blessed are the pure in heart,
for they will see God.
9Blesseci are the peacemakers,
for they will be called sons of God.
‘°Blessed are those who are persecuted because of righteousness,
for theirs is the kingdom of heaven.

“Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say
all kinds of evil against you because of me. ‘2Rejoice and be glad,
because great is your reward in heaven, for in the same way they
persecuted the prophets who were before you.

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemeL.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zuLLen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zuLLen het Land bezitten.
6 GeLukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zuLLen verzadigd worden.
7 GeLukkig de barmhartigen,
want zij zuLLen barmhartigheid ondervinden.
8 GeLukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zuLLen God zien.
9 GeLukkig de vredestichters,
want zij zuLLen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervoLgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 GeLukkig zijn juLLie wanneer ze je omwiLLe van mij
uitscheLden, vervolgen en van aLLerLei kwaad betichten. 12
Verheug je en juich, want je zuLt rijkelijk worden beloond in de
hemeL; zo immers vervoLgden ze v66r juLLie de profeten.
“Je bent het zout der aarde, het licht der wereld” Wees het dan ook!
Speeltijd / playtime is voorbij, als dacht zomaar door te kunnen gaan : het
wordt nu serieus, het is de dag van de waarheid.
Als u de waarheid niet zegt en leeft, zullen kinderen naar u toekomen en
het u vertellen.
Het is het profetische jaar the year of
the pro fetic
The year of gold, the year of
diamants and ruby’ s,
It’s not only the year of the other one,
it’s your year !!!
The year of the profetic!!!

OPH~T~IC .LONE

DeWapenrusting / Armor of God / Efeziërs 6
10 Voorts, mijn broeders, wordt

krachtig in den Heere, en in de
sterkte Zijner macht.
11 Doet aan de gehele
wapenrusting Gods, opdat gij
kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd
niet tegen vlees en bloed, maar
tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de
geweldhebbers der wereld, der
duisternis dezer eeuw, tegen
de geestelijke boosheden in de
lucht.
13 Daarom neemt aan de
gehele wapenrusting Gods,
opdat gij kunt wederstaan in
den bozen dag, en alles
verricht hebbende, staande

10 Finally, be strong in the
Lord and in his mighty power.
11 Put on the full armor of

God so that you can take your
stand against the devil’s
schemes.
12 For our struggle is not
against flesh and blood, but
against the rulers, against the
authorities, against the
powers of this dark world and
against the spiritual forces of
evil in the heavenly realms.
13 Therefore put on the full
armor of God, so that when
the day of evil comes, you
may be able to stand your
ground, and after you have

blijven.
14 Staat dan, uw Ie den
omgord hebbende met de
waarheid, en aangedaan
hebbende het borstwapen der
gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid
hebbende met bereidheid van
het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen
hebbende etsc ild des
geloofs, met hetwelk gij al de
vurige pijlen des bozen zult
kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der
zaligheid, en het waard des
Geestes, hetwelk is Gods
Woord.
18 Met alle bidding en
smeking, biddende te allen tijd
in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid
en smeking voor al de heiligen;

done everything, to stand.
14 Stand firm then, with the
belt of truth buckled around
your waist, with the
breastplate of righteousness
in place,
15 and with your feet fitted
with the readiness that comes
from the gospel of peace.
16 In addition to all this, take
up the shield of faith, with
which you can extinguish all
the flaming arrows of the evil
one.
17 Take the helmet of
salvation and the sword of the
Spirit, which is the word of
God.
18 And pray in the Spirit on all
occasions with all kinds of
prayers and requests. With
this in mi, be alert and
always keep on praying for all
the saints.

witte klederen aan Openbaring 3

5 Die ove int, die zal
bekleed worden met witte
klederen; en Ik zal zijn naam
geenszins uitdoen uit het boek
des levens, en Ik zal zijn naam
belijden voor Mijn Vader en
voor Zijn engelen.
6 Die oren heeft, die hore wat
de Geest tot de Gemeenten
zegt.

5 He who overcomes will be
dressed in white. 1 will never
blot out his name from the
book of life, but will
acknowledge his name before
my Father and his angels.
6 He who has an ear, let him
hear what the Spirit says to
the churches.

door de week, wat doe je, wat doen wij met een preek / sermon
deze week / wat heb je gedaan met de preek van afgelopen zondag?
Waar ging het over?
Wat he je gedaan met ods woord?/horen, luisteren en leven:

t.”

Galaten 6

1 Broeders, indien ook een
mens vervallen ware door
enige misdaad, gij, die
geestelijk zijt, brengt den
zodanige te recht met den
geest der zachtmoedigheid;
ziende op uzelven, opdat ook
gij niet verzocht wordt.
2 Draagt elkanders lasten, en
vervult alzo de wet van
Christus.

1 Brothers, if someone is
caught in a sin, you who are
spiritual should restore him
gently. But watch you rself, or
you also may be tempted.

2 Carry each other’s burdens,
and in this way you will fulfili
the law of Christ.

Kerst
-

wat hebben we ermee gedaan / what did we do
wat doen we ermee
1 what do we do
wat gaan we ermee doen
1 are we going to do

schoonmaken / cleaned and pruryfied
ziel <> geest
-
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Pottenbakker (jesaja 64:8)
kiezen,
/choose
vormen
/shape/polish,
bakken
/fry,bake,
gladschuren
/smooth!grate, glazuren ice/glaze,
2(1e bakken van klei/fry

1 Het woord, dat tot Jeremia
geschied is van den HEERE,
zeggende:
2 Maak u op, en ga af in het
huis des pottenbakkers, en
aldaar zal Ik u Mijn woorden
doen horen.
3 Zo ging ik af in het huis des
pottenbakkers; en ziet, hij
maakte een werk op de
schijven.
4 En het vat, dat hij maakte,

1 This is the word that came
to Jeremiah from the Lord:
2 “Go down to the potter’s
house, and there 1 will give
you my message.”
3 So 1 went down to the
potter’s house, and 1 saw him
working at the wheel.
4 But the pot he was shaping

werd verdorven, als leem, in de
hand des pottenbakkers; toen
maakte hij daarvan weder een
ander vat, gelijk als het recht
was in de ogen des
pottenbakkers te maken.
5 Toen geschiedde des
HEEREN woord tot mij,
zeggende:
6 Zal Ik ulieden niet kunnen
doen, gelijk deze pottenbakker,
o huis Israels? spreekt de
HEERE; ziet, gelijk leem in de
hand des pottenbakkers, alzo
zijt gijlieden in Mijn hand, o
huis lsraels!

V~IIi 1h

from the day was marred in
his hands; so the potter
formed it into another pot,
shaping it as seemed best to
him.
5 Then the word of the LORD
came to me:
6 “0 house of Israel, can 1 not
do with you as this potter
does?” declares the Lord.
“Like day in the hand of the
potter, so are you in my hand,
0 house of lsrael.
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Romeinen 14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether
we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the
Lord’s. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven,
sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd

van de Heer. God dus niet vragen om pro lemen weg te nemen, maar
om kracht ze te ku nen hanteren / Jezus Getsemane/ attheus 26

39 En een weinig voortgegaan
zijnde, viel Hij op Zijn
aangezicht, biddende en
zeggende: Mijn Vader, indien
het mogelijk is, laat dezen
drinkbeker van Mij
voorbijgaan? doch niet, gelijk Ik
wil, maar gelijk Gij wilt.

39 Going a littie farther, he fell
with his face to the ground
and prayed, “My Father, if it is
possible, may this cup be
taken from me. Yet not as 1
will, but as you will.”

Bidden, Jezus bad veel, Gethsemane / ook David op de grond liggen.
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Reinhold Niebuhr
Vertrouw op de HEER met heel je hart,steun niet op eigen inzicht. Denk
aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
Waves of water and Walls of Fire over Holland, It’s time to rise, go, and
do the things you have to do. Like the girl that loved Jesus from a
distance, went to church and bible studies for a long time, but now
stepped forward, gives her heart to the Lord and will be baptised in
spring. It’s time if you don’t know God yet, to start asking questions!

Whatever you need God can and will provide. The only thing you have to
do is Believe, know, and live the word.
Als u vragen heeft over deze preek / sermon kunt u mij na de preek
hierover aanspreken / feel free.
Don’t think that it is not for you, you are not worth it. He who came to
this earth for us, for me and for you. Each one of you are made. Genesis
26:

And God said. Let there be light: and there was light.

26 En God zeide: Laat Ons

26 Then God said, “Let us

mensen maken, naar Ons
beeld, naar Onze gelijkenis; en
dat zij heerschappij hebben
over de vissen der zee, en over
het gevogelte des hemels, en
over het vee, en over de
gehele aarde, en over al het
kruipend gedierte, dat op de
aarde kruipt.

make man in our image, in
our likeness, and let them rule
over the fish of the sea and
the birds of the air, over the
livestock, over all the earth,
and over all the creatures that
move along the ground.”

U bent gemaakt naar Zijn gelijkenis, en Hij is Uw vader/daddy. Zo kunt u
naar Hem toegaan en Hij zal luisteren.
Zei Jezus niet:
Luc 4:18-19/Jes 61:1-3 De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft
mij gezalfd. Om aan de armen
het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te
geven, om een genadejaar van
de Heer uit te roepen.
18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to
preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the broken hearted,
to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind,
to set at liberty them that are bruised, 19 To preach the acceptable year of
the Lord.
Zei Jezus niet:
What 1 do, T do in the name of the Father, What you do, you shall do in
the name of Jesus, and even more
Johannes 14
10 Geloofje niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik
spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in
mij blijft, doet zijn werk door mij
12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen
als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.
10 Believest thou not that 1 am in the Father, and the Father in me? the
words that T speak unto you 1 speak not of myself: but the Father that
dwelleth in me, he doeth the works
12 Verily, verily, 1 say unto you, He that believeth on me, the works that T
do shall he do also; and greater works than these shall he do; because T go
unto my Father.

auts

0

God wil met u praten!
Als u gebed nodig heeft, problemen heeft, ziek bent, of als u “alleen
maar” gezegend wilt worden kunt u naar voren komen voor gebed. Mijn
vrouw en ik, evenals de voorganger Kingsly en zijn vrouw zullen met
Liefde voor u bidden of u zegenen in de naam van Jezus Christus, onze
vrij maker en genezer, the King of Kings, the Lord of lords. Don’t hold
back!
Heeft Jezus niet gezegd: Jesaja 61
yamitoorg

ohn 3:16
For God so loved he world,
that he gave his only Son,
h t whoever believes in hirn
sIo’uld not perish but have eternal life.

Profetie over de komende glorie
61
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezaifd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof~,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.
The Spirit of the Lord GOD is upon me; because the LORD hath
anointed me to preach good tidings unto the meek; he hath sent me to
bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the
opening of the prison to them that are bound; To proclaim the
acceptable year of the LORD, and the day of vengeance of our God; to
comfort all that mourn; To appoint unto them that mourn in Zion, to
give unto them beauty for ashes, the oil ofjoy for mourning, the garment
of praise for the spirit of heaviness; that they might be called trees of
righteousness, the planting of the LORD, that he might be glorified.
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Ik stond op een heuvel en keek uit over een grote canyon met hoge grauwe bruine
rotsen. Hier en daar een kale boom, rollende uitgedroogde struiken over de vlakte.
Nergens water of dieren, alleen enkele slangen en ongedierte op de grond.
Ik keek naar mezelf, van een afstand, gekleed als herder in een juteachtige mantel,
omgord met een touw als riem. Vervolgens veranderde mijn kleding, in wit, rood met
goud, om later in een priesterkleed te veranderen. Op mijn borst hing een plaat met
edelstenen en in mijn hand was een gouden staf Vanaf dat moment keek ik door mij
eigen ogen naar het tafereel om mij heen, en ik keek naar mijn voeten met leren
sandalen, het hete zand knarsend tussen het tenen.
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Rechts op de heuvels zag ik meerdere kudden schapen met herders, gekleed in
juteachtige mantels en een herdersstaf Eén kudde trok mijn aandacht en toen ik beter
keek zag ik Diane met een groep kinderen om haar heen, waarvan zij op de één of
andere manier de herder was. Ze zag er stralend gelukkig uit.
Links van mij bewoog een groot leger zich voorwaarts. Een veelkleurig leger met
goudkleurige strjdwagens, witte,zwarte en bruine galopperende paarden, lange
lansen waaraan allerlei kleuren linten in de wind fladderden. Zij bewogen zicht
voorwaarts en de strijders lieten hun lansen vooruit zakken, om vervolgens vaart te
meerderen. Zij gingen in de aanval. Een schitterend gezicht, een als één rij
voortbewegende rij strjdwagens, paarden en ruiters, de lansen (met scherpe stalen
punten) recht vooruit met wapperende linten.
Rechts in de verte voorbij de kudden bewogen strjdwagens in goud, wit, met veel
lichtblauw zich ook vooruit in de aanval. Ruiters met het zwaard opgeheven in de
vuisten. Strjdwagens met meerdere lansiers in elke wagen. Opwaaiende stofwolken.
-

Bij mij achter mij stonden meerdere
priesters met het gebedskleed om en
opgeheven sjofars, het geluid was trotserend,
strijdbaar en onoverwinnelijk.
-

j

Ver véér mij uit, in de verte, boven de canyon,
was zowel links als rechts een groep vrouwen
in witte jurken aan het dansen, een lichtblauw
licht om de heup (als riem), paarse linten in
hun handen die zij lieten cirkelden tijdens het
dansen.

Toen ik daar zo om mij heen naar het totale beeld, was er of er een grote schaduw
over mij heen kwam en ik keek op.
Over mij heen sprong een grote goudbruine leeuw met wapperende manen en
opengesperde muil de vlakte in. Over mij heen sprong hij en toen zijn poten de grond
raakten, ontstonden er waterbronnen en groene planten ontstonden vanuit de grond,
water borrelde o.. Vissen bewo:en zich onder het watero..ervlak.

De leeuw maakte twee grote sprongen, waarmee hij de gehele vlakte overbrugde.
Twee hoe lange sprongen, tweemaal de grond rakend, dan omhoog springend in de
lucht door de hemel
De hemel is blauw, maar scheurt open en een groot verticaal licht kruis wordt
zichtbaar waaruit verblindende wit lichtende stralen komen
De leeuw springt er als het ware het kruis in/door en gaat op in het licht, waarna het
lichtende kruis zich sluit.
Ik sta op de berg in mijn juteachtige herdersmantel en om mij heen is het stil
Ik daal de heuvel af en het herderskleed maakt plaats voor het priesterkleed.

Er zijn arenden, zweven hoog in de lucht, de hoge bruine canyon rotsen steken hoog
uit en ik loop de weg die de mijne is.

Een paar dagen later breid het beeld visioen zich uit:
Ik stond weer op de heuvel in het priestergewaad met goud, rood en wit, met de plaats
met edelstenen op mijn borst, een rode robijn boven de gouden plaat, in de tulband op
mijn hoofd, de gouden staf in mijn hand. Ik keek uit over de zich ver lang
uitstrekkende canyon. Een schuimend geraas in de verte trok mijn aandacht en toen ik
keek naar de verre omtrek van de ingang van de canyon, zag ik een krachtige
waterstroom, met witte schuimkoppen, die zich uitstortte over de canyon.
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Alles werd bedolven onder een schuimende brullende watermassa en het water steeg
hoger en hoger.
Links boven op de canyon was een grote stad met vele witte gebouwen en een grote
gouden koepel, waarin ik Jeruzalem herkende. Eigenlijk bevond die stad zich aan de
andere kant van mij en de canyon en lag hoger op het bergplateau. Mijn blik ging
heen en weer tussen de koilcende watermassa’s en de hoog gelegen stad.
Het water steeg hoger en hoger en overspoelde de rand van de rots waarop ik stond. Ik
keek naar mijn voeten en mijn sandalen, maar het water steeg niet verder, en mijn
voeten bleven droog.
Het was vreemd, omdat Jeruzalem aan de overkant hoger lag, maar het was alsof het
spiegelende wateroppervlak beide zijden van de canyon met elkaar verbond, waardoor
het tamelijk eenvoudig was naar de overkant over het water te lopen. Gek
eigenlijk, omdat de stad aan de andere kant toch eerst veel hoger leek te liggen.
-

Maar na een tijdje aarzelen stapte ik op dat gladde wateroppervlak en ging onderweg
naar de overkant.
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Mattheus 5: De Bergrede
In de Bergrede (Mattheus 5) komt het koninkrijk op vitale plaatsen om de
hoek kijken: aan het begin van Jezus’ uitleg van de wet, in het Onze
Vader, en in de oproep aan het slot om vrucht te dragen en geen hoorders
maar daders te zijn (7:21). De Bergrede gaat over het koninkrijk der
hemelen, het koningschap van God. De Messias kwam eerst om te
genezen en het verlorene te zoeken. Hij at samen met hoeren en tollenaars
en nodigde hen uit voor het feest van de grote Koning. Zelfs heidenen
waren welkom. Wie zijn verkeerde leven de rug toe wilde keren en
vergeving zocht bij Jezus, was welkom. Maar in de felste woorden
waarschuwde ij Israël dat het met al zijn vroomheid en felheid het
feest van de oni g mis kon lopen (8:10-12).
De Zaligsprekingen zijn acht karaktertrekken van kinderen van het
koninkrijk. Samen vormen ze het profiel van een gezegend mens. Ze
zetten de toon voor alles wat verder over het koninicrijk gezegd wordt.
Gods koninkrijk is geen toekomstmuziek; het bestaat nu in de harten van
mensen die Jezus hebben erkend als hun Koning. Nu is het koninkrijk
nog een onzichtbare, geestelijke realiteit in de harten van alle gelovigen.
Straks wordt het tastbare werkelijkheid in de hele wereld. Dat begin
maakt meteen de kern duidelijk: dit leven is niet het enige; zelfs niet
het belangrijkste. Het klinkt als het intrappen van een open deur, maar
toch moet het gezegd worden. Een heleboel westerse christenen gedragen
zich alsof alles om hen draait en God de grote butler is, die geen ander
doel heeft dan hen gelukkig maken. Rick Warren begon zijn boek
Doelgericht leven met de woorden “Het draait niet om jou”. En gelijk
heeft hij. Het gaat om God en Koning Jezus.
Zalig de armen van Geest, want hunner is het koninkrijk der hem elen
Als Jezus de Bergrede begint, is het alsof er een bom ontploft. In één klap
draait hij de waarden van de wereld om. Zalig zijn de armen van Geest,
want van hun is het koninkrijk der hemelen.
Zalig betekent: intens, diep gelukkig. Het is dwaasheid in de oren van de

wereld. Hoe kun je nu gelukkig zijn als je arm bent? De wereld zegt:
Gelukkig zijn de sterken, de rijken, de carrièremakers, de jonge, mooie,
gezonde mensen; gelukkig is wie succes heeft.
In die eerste woorden hoor je de profetie van Jes 61 :1, waarmee Jezus
ook zijn toespraak in de synagoge van Nazaret begon (Luk 4:18-19):
Jes 61:1 De Geest des eren HEREN is op mij, omdat de ERE mij
gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te
brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om
voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening
der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des

HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te
troosten,
Het goede nieuws is dat het koninkrijk voor de armen/ootmoedigen is
(hunner staat nadrukkelijk vooraan in de zin) niet voor de rijken. Alleen
als je kortzichtig bent, maakt geld gelukkig.
Straatarme mensen kunnen hun toevlucht alleen nog maar bij God
zoeken. Armoede op zichzelf is geen zegen of garantie voor geestelijk
loon, maar waar het mensen ootmoedig maakt voor God is het van de
grootste waarde. Voor rijkdom mogen we dankbaar zijn; maar rijkdom en
privileges houden ook grote geestelijke gevaren in. Wie veel heeft, beeldt
zich al gauw in dat hij God niet nodig heeft: hoe moeilijk zal een rijke
het koninkrijk der hemelen binnengaan. Zo verging het de rijke
jongeling. Hij besefte dat er meer moest zijn en kwam met zijn vraag bij
Jezus: “Meester, hoe kan ik eeuwig leven krijgen?” Toen Jezus de vinger
bij zijn zere plek legde, koos hij liever zijn geld dan de eeuwigheid. In de
gelijkenis van de zaaier is het bedrog van de rijkdom het onkruid dat
het goede zaad verstikt. Daarom zei Jezus: “Niemand kan twee heren
dienen”. Wie God wil dienen en het grote geld, zal Jezus duizend maal
verloochenen. Tegelijk laat bezit de diepste verlangens van mensen
onbevredigd: “geld maakt niet gelukkig”, zeggen wij dan. En Jezus zegt:
gij zult niet leven bij brood alleen (Luk 4:4). Omdat je door God
geschapen bent voor een ander leven.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden
Straatarme mensen hebben veel verdriet. Kijk maar eens naar mensen die
door de zoveelste natuurramp alles verloren hebben. Niemand kan hen
helpen, ze kunnen het alleen maar uithuilen tegen God. Straks, als Gods
koningschap uiteindelijk op de hele wereld gevestigd wordt, zullen zij
getroost worden. De rabbijnen noemden de Messias daarom ook wel ‘de
Trooster’ (menachem). Dan zal er geen dood, geen rouw en geen pijn
meer zijn voor wie op God vertrouwd heeft.
De joden treurden omdat Israël verdrukt werd vanwege hun zonde, en
omdat het leek alsof Gods gerechtigheid nooit kwam. Maar Jezus is
gekomen en hun verlossing is dichtbij.
De overeenkomst met Jes 61 is hier nog sterker. Jes 61:1 De Geest des
Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft
mij gezonden om (...) 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen
des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te
troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun
geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een
lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen:
Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn
verheerhjking.
-

Historisch beloofde die profetie terugkeer uit de ballingschap in Babel.
Maar Jezus laat zien dat onze hoop nog veel groter is: een nieuwe aarde
zonder onrecht en pijn.
Niet alleen gebrek doet verdriet. Je kunt ook in zak en as zitten over je
zonde tegen God, zoals de tollenaar in de tempel (Luk 18:10-14). Troost,
troost mijn volk, belooft God (Jes 40:1). God wees de tollenaar niet af,
maar troostte hem. God troost jou. Er is geen groter vreugde in Zijn
hart, dan wanneer berouwvolle mensen hun heil zoeken bij Hem.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven
De wereld is in veel opzichten verpest. Dat is niet de schuld van anderen
of “het systeem”. Wij zijn het systeem en de ellende in de wereld
wordt veroorzaakt door onze zonde. Als je de onverdiende genade
van God ervaren hebt, kun je niet hard zijn tegenover een ander het
maakt je mild. Vgl. de gelijkenis van de twee dienaren in Matt 18:21-35,
33! Jezus is er zelf het grootste voorbeeld van (Matt 11:28). In Rome was
mildheid een zwakte. Rome verachtte een koning die zachtmoedig en
nederig op een ezel reed. Maar de nieuwe hemel en aarde is voor de
zachtmoedigen en hun Koning niet voor de machthebbers, hun
militairen of de Zeloten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden
Gods kinderen verlangen vurig naar de tijd dat deze wereld zal zijn
zoals God dat wil zonder onrecht en verdriet. Wie daarnaar hunkert,
wil ook zelf rechtvaardig leven en streven naar rechtvaardigheid in de
wereld. Die kan zich er niet bij neerleggen dat de wereld is zoals ze is.
Wie uitkijkt naar Gods verlossing, wil anderen verlossen.
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden
Wie zachtmoedig is, erkent aan anderen dat hij een zondaar is. Wie
barmhartig is, heeft medelijden met anderen, want dat zijn ook zondaars.
Wie zelf ervaren heeft hoe goed God is, kan niet onbewogen kijken
naar de eeuwige, of de tijdelijke nood van mensen (ellende, pijn,
ziekte, honger, armoede enz.). Dan kun je zelfs om je vijanden gaan
geven. Jezus was met ontferming bewogen; zouden wij het dan niet zijn?
Met mensen die gebukt gaan onder de zonden en zijn gevolgen? Door de
eeuwen heen waren christenen de eersten die zich inzetten voor zieken,
gevangenen, slaven, armen, hongerenden.
Er komt een nieuwe hemel en aarde waar al die ellende niet meer is. Daar
hopen we op. Maar die hoop mag er niet toe leiden dat we onze ogen
sluiten voor lijden wat we nu kunnen verzachten. We moeten bij onze
hulpverlening alleen niet ondergaan in de tijdelijke nood, en de eeuwige
vergeten! (soup, soap and the gospel)
-

-

—

Zalig d einen van hart, want zij zullen God zien
Dan wil je ook eerlijk en onverdeeld aan God toegewijd zijn, goed
doen uit zuivere motieven. Wie de naam des Heren aanroept, breke met
de ongerechtigheid. (Heb 11:27; 1 Joh 3:2; Psalm 24; Psalm 15). Zulke
mensen zullen de grootste beloning ontvangen, die al het andere insluit:
God te mogen zien (Op 22:4).
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden
Wie vrede met God gevonden heeft, en vrede met zichzelf, wil vrede
stichten door mensen met God te verzoenen, en met elkaar. De
Zeloten wilden uit ijver voor God het koninkrijk met geweld realiseren en
zo laten zien dat zij trouwe ‘zonen van God’ waren. 1 Maar Petrus moest
van Jezus zijn zwaard weggooien. Meer nog, Hij wil dat wij onze
vijanden lief hebben! (5:43-47).
God. Zulke mensen zijn gelukkig, want zij zullen met Jezus regeren
op de nieuwe aarde, zij zullen God zien.
Zij zullen vervolgd worden, maar het als een eer beschouwen om voor
hun God te lijden. Het gaat immers niet om hen, maar om Hem. Straks
zullen ze met Hem regeren, nu zijn ze zout en licht, zaad dat in de aarde
wil vallen om veel vrucht te dragen.
In het voetspoor van Jezus en de eerste christenen houden onze
broeders en zusters uit de Derde Wereld ons de spiegel voor: “Leef
100% voor Gods koninkrijk en vertrouw God voor de rest”.

