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5. ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.’ (Mattheus 5: 6)
Jezus weet met zijn zaligsprekingen iedere keer gelijk tot de actuele kern van
ons bestaan door te dringen. Wie met verlangen naar ‘gerechtigheid’ het
nieuws van deze week volgde, had regelmatig de tranen in zijn ogen. Met als
dieptepunt het nieuws over het drama rond alle mensen die op de vlucht zijn
vanuit Idlib in Noord-Syrië. In de klem tussen de legers van Assad en de dichte
grens van Turkije. Overvolle vluchtelingenkampen. Acht mensen in een
koepeltentje, terwijl het ’s nachts vriest, Tekort aan alles. Ten hemel
schreiend.
Nu zegt Jezus allereerst: gelukkig ben je als je hier tenminste nog aan lijdt. Als
je hongert en dorst naar recht. Het is goed nieuws voor de verdrukte, maar
slecht nieuws voor de verdrukker. Aan welke kant staan wij? De Bijbel wil ons
niet eenvoudig ergens toe aanzetten. De kracht van de Bijbel is, dat ze ook
eerlijk, ontmaskerend is. Ze wil ons bevrijden.
We kunnen ons door alle onrecht erg machteloos voelen. Maar dan zegt God:
sta op, Ik, de Here, geef recht. We kunnen ons heel schuldig voelen. Maar dan
mag de honger naar gerechtigheid een heel andere lading krijgen: honger
naar rechtvaardiging. Dat zegt God: In Christus wil ik je rechtvaardigen,
vergeven, verzoening schenken.
Het evangelie wil dat alles met ons doen: ons erkennen en bemoedigen,
ontmaskeren en vergeven, oproepen en aanmoedigen. Of we nu slachtoffer
zijn, dader of onverschillig.
Deze vierde zaligspreking is dan ook allereerst een belofte. Als je hongert en
dorst naar gerechtigheid, dan zal je verzadigd worden. Dat zal God geven:
recht, rechtvaardiging, motivatie. En we mogen kijken naar wie het zegt:
Jezus. Waar is deze vervulling te vinden? In de toekomst van God. Maar die
toekomst begon aan het kruis. Daar mag de dader naar toe voor zijn
vergeving. Maar daar mag ook de verdrukte naar toe voor zijn bevrijding.
Breng je boosheid en verdriet, je wonden en je pijn bij Jezus. Want daar hangt

je dader. Hij is voor zijn zonden gestorven. Daar mogen we naar toe met al
onze schuld en schaamte, onze machteloosheid en onverschilligheid. Daar
mogen we richting vinden voor ons leven en deze wereld: Voluit geluk,
zaligheid vind je als je hongert en dorst naar gerechtigheid, want dan zal je
verzadigd worden.
Om nog eens over door te praten:
Verlangt u / verlang jij naar gerechtigheid? Op welke manier?
Bijbelstudie –
De zaligspreking heeft een parallel met Psalm 107:1-9. Welke
woorden en gedachten uit de psalm vindt u / vind jij terug in
de vierde zaligspreking?
Gebed –
Vader, in de hemel, dank U voor de belofte, die in deze
zaligspreking besloten ligt.
Ik leg het onrecht wat ik veroorzaakt heb bij uw kruis:
…………………………………………………………………………………
Heer, rechtvaardig mij in Jezus Christus.
Ik leg het onrecht waar ik onder geleden heb / lijd bij uw
kruis: ………………………………………………………………………
Heer, bevrijd mij!
Ik leg mijn onverschilligheid, mijn moeheid en mijn honger en
dorst naar de verkeerde dingen bij uw kruis:
………………………………………………………………………………….
Heer, wakker het verlangen naar gerechtigheid in mij aan.
Amen
Verhalen delen –
Op de website van ‘International Justice Mission’
(https://www.ijm.org/) vind je een mooi voorbeeld van een
christelijke organisatie, die zich inzet voor gerechtigheid.
Op de website http://slaveryfootprint.org/ kun je uitrekenen
hoe je bijdraagt aan de uitbuiting van mensen wereldwijd. En
wat je daar aan kunt doen.
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net

