
Fonteinkerk, 24 februari 2019 

Lezingen: Ester 8:3-12 en Lucas 6:17-26 

 

“Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt, behalve in hun geloof 
dat God niet bestaat.” Met deze uitdagende woorden opent de Tsjechische priester Tomás 
Halík zijn beroemde boek “Geduld met God”. Het boek verscheen in 2007; de Nederlandse 
vertaling kwam in 2014. Halík pleit in zijn boek voor een manier van geloven die ruimte laat 

aan onzekerheid en twijfel. Hij vindt dat gelovigen veel te snel ervan uitgaan dat God bestaat. 

En hij vindt dat atheïsten veel te snel de conclusie trekken dat God NIET bestaat. Gelovigen 

kunnen van atheïsten leren dat die oog hebben voor een reële levenservaring: de ervaring dat 

God niets van zich laat horen, afwezig lijkt te zijn. En atheïsten kunnen van gelovigen leren 

dat je de zoektocht naar God niet zomaar op moet geven. Gelovigen en ongelovigen zouden 

veel van elkaar kunnen leren, en daarmee elkaar behoeden voor overhaaste conclusies. Ze 

zouden elkaar kunnen helpen om wat meer geduld te hebben, met zichzelf en met God. 

 

Halík geeft zijn tweede hoofdstuk de titel mee: “Zalig zij die op afstand staan.” Hij roept in 
herinnering dat Jezus altijd op zoek was naar mensen aan de rand van samenleving en geloof. 

De rijke tollenaar Zacheüs was zo’n man die buiten het Joodse leven, buiten het centrum van 

geloof was komen te staan. Toch blijft Zacheüs een zoeker. Als Jezus door de stad wandelt, 

klimt Zacheüs in een boom om zo dicht mogelijk bij Hem te zijn. Toch blijft hij op afstand, 

door zich te verschuilen achter de bladeren. Zo blijven ook in onze tijd veel mensen bewust 

op afstand; ze willen niet te dicht bij geloof en kerk in de buurt komen. Maar ze blijven open 

staan voor de ogenblikken waarop het wezenlijke voorbijkomt. Ze verlangen ernaar dat ze bij 

hun naam genoemd zullen worden, dat ze door de liefde zullen worden aangeraakt. In dat 

opzicht staan gelovigen EN ongelovigen veel dichter bij elkaar dan ze denken. “Zalig zijn 
jullie, randfiguren, want jullie zullen in het centrum, in het hart komen te staan.” Halík mikt 
met zijn zaligspreking op ALLE mensen. 

 

Het is duidelijk dat Halík met zijn woorden verwijst naar de zaligsprekingen van Jezus. Jezus 

zet ons op het verkeerde been, keert de rollen om, zet de zaken volledig op hun kop. Hij is een 

kind van zijn moeder, die in haar “Magnificat” ook al van die revolutionaire dingen zong. En 
Hij is een kind van zijn Vader, die al sinds Kaïn en Abel zijn voorkeur toont voor de mens die 

het niet redt, de mens voor wie geen plek is in deze wereld. Jezus noemt die mensen gelukkig 

die arm zijn, honger of verdriet hebben, of die om hun geloof in Hem vernederd en vervolgd 

worden. Hij waarschuwt de mensen die rijk zijn, hun buik vol kunnen eten, lachen en vrolijk 

zijn, en over wie met respect en ontzag gesproken wordt. Wat wil Hij eigenlijk zeggen? 

Vandaag horen we de zaligsprekingen in de versie van Lucas. Bij Mattheüs klinken deze 

woorden in de Bergrede; Mattheüs laat Jezus spreken vanaf een berghelling, om te laten zien 

dat hier de nieuwe Mozes aan het woord is, die een nieuwe wet, een nieuw verbond afkondigt. 

Lucas maakt er een Veldrede van. Bij Lucas zie je altijd weer de beweging van het hoge, het 

goddelijke, naar het lage, het gewone, menselijke. Het evangelie reist bij Lucas vanaf de 

tempel naar de wereld; en zo gaat Jezus vanaf een berg (waar Hij de hele nacht in gebed is 

geweest) naar de vlakte, naar het veld waar de mensen zijn. 

 

Bij Mattheüs gaan de woorden van Jezus aan zijn daden vooraf. Eerst klinken bijvoorbeeld de 

woorden: “Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden,” en daarná gaat Jezus de 
berg af om een melaatse man, de zieke knecht van een Romeinse hoofdman en nog vele 

anderen te genezen. Bij Lucas is de volgorde omgekeerd: als Jezus de treurenden “gelukkig” 
noemt, heeft hij de schoonmoeder van Petrus, en een melaatse en een bezetene, een verlamde 

en nog zeer vele anderen allang genezen! Daardoor is bij Lucas meteen duidelijk waaròm 



Jezus arme en ontredderde mensen zalig spreekt: omdat de messiaanse tijd is aangebroken. 

Dat Koninkrijk van God, dat Hij in de eerste zaligspreking noemt, dat is al begonnen. Het 

bewijs daarvoor zijn de daden van Jezus: gebroken mensen vinden heling, verloren mensen 

worden gevonden, en de laatsten worden de eersten. 

 

Jezus prijst de armen gelukkig. Er staat hier niet “armen van geest”, zoals bij Mattheüs. Lucas 
legt in zijn evangelie méér dan de andere evangelisten de nadruk op echte, fysieke armoede. 

Echte armoede heeft ook gevolgen voor je levenshouding en je geestelijke gesteldheid. Het 

gaat over de mensen die tè arm en tè simpel zijn om zich te kunnen houden aan de wetten van 

Mozes. Aalmoezen geven aan bedelaars, of tien procent van je inkomen aan de tempel geven? 

Deze mensen hadden niet eens geld voor hun eigen levensonderhoud. Alle 613 geboden en 

verboden van de wet stipt naleven? Ze konden vaak niet lezen of schrijven; ze kènden het 

gros van die wetten niet eens. En vanwege hun strijd om het bestaan hadden ze vaak niet eens 

de tijd om al die voorschriften op te volgen. Deze mensen werden door de Farizeeën gemin-

acht als de “schare die de wet niet kent”. Van déze mensen, die God en hun naaste weinig of 
niets te bieden hebben, zegt Jezus: “Voor hen is het Koninkrijk van God.”  
Bij Mattheüs noemt Jezus de mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Lucas be-

noemt de mensen die lètterlijk honger hebben, mensen die snakken naar een leefbaar bestaan 

voor hun kinderen en henzelf. Ze schreeuwen om een wereld waarin mensen tot hun recht 

mogen komen. Ze hunkeren naar een regering die oog heeft voor de armen. Zij roepen om een 

economie die nu eens niet de rijken en de rijke landen bevoordeelt. Zij zijn de minimum-

lijders, die omkomen in een wereld waarin ieder leeft voor zichzelf. Over hen zegt Jezus: 

“Jullie zullen verzadigd worden.”  
 

Jezus prijst de mensen die huilen gelukkig: de mensen die lijden onder hun tegenslagen en 

gemis, maar vooral ook de mensen die kapot gaan aan de hardheid en wreedheid van het 

leven. Het zijn de mensen die zich niet met vrome woorden kunnen neerleggen bij de gebro-

kenheid van deze wereld. Het zijn de schreeuwers uit de Psalmen: “God, waar bènt U nou?”  
Jezus zegt: “Je zult lachen, je zult weer geluk ervaren.”  
 

Hij prijst ook de mensen gelukkig die lijden omdat ze zijn volgelingen willen zijn. En Hij 

richt waarschuwende woorden op de rijke en voldane, zorgeloze en gerespecteerde mensen. 

Zijn waarschuwing betekent: denk niet dat het lot, het leven vastligt. Er komt een toekomst 

waarin alles anders zal zijn. Vergeet niet dat je een keuze moet maken, dat je geen twee heren 

kunt dienen. In het komende Koninkrijk worden de bordjes verhangen, zullen de rollen en 

verhoudingen worden omgekeerd. Aan welke kant sta je dan? 

 

De woorden van Jezus zouden een pleidooi voor openheid kunnen zijn. Er komt een nieuwe 

wereld aan, dus geef nooit het laatste woord aan je armoede, verdriet of wanhoop, en ook niet 

aan je geslaagde leven of je machtspositie. Heb geduld met de toekomst, heb geduld met 

jezelf. Er komt verandering, er komt iets nieuws. Houd rekening met het Koninkrijk! 

Ook in het boek Esther gaat het over openheid voor de toekomst: leg je niet zomaar bij het 

noodlot neer! Het is een boek dat gelezen wordt bij het Joodse Poerimfeest. Over bijna vier 

weken, op woensdag 20 maart, begint het weer. Het Poerimfeest is een opgewekt feest, met 

lekker eten en veel drinken, een feest waarop de mensen gemaskerd en verkleed over straat 

lopen, en aan elkaar (en ook aan de armen) cadeaus en lekkernijen geven. Het is in wezen een 

bevrijdingsfeest. Er wordt gevierd dat de twaalfde maand van het jaar, de maand adar, een 

maand van blijdschap en leven was geworden, terwijl zij aangewezen was om een maand van 

dood en verderf te worden. In Esther 9 valt te lezen hoe het Poerimfeest wordt ingesteld als 

een jaarlijks verplicht feest voor alle Joden. 



“Poerim” betekent: “loten”. In Esther 3 laat grootvizier Haman, op zoek naar een geschikte 
dag om het Joodse volk uit te roeien, het “poer”, het lot werpen. Het lot viel op de 13e

 dag van 

de twaalfde maand; dat werd de dag waarop de Joden vermoord en hun bezittingen buit-

gemaakt moesten worden. Met de zegelring van de koning maakte Haman er een wet van 

Meden en Perzen van, een wet die niet meer herroepen kon worden. Het noodlot lijkt het 

laatste woord te krijgen… 

 

Koningin Esther doet wat zij kan om het noodlot tegen te houden. In hoofdstuk 4 gaat zij, met 

gevaar voor eigen leven, naar de koning toe: “Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.” 
Zo speelt zij een messiaanse rol, omdat zij haar leven geven wil voor de redding van het volk. 

En dat heeft resultaat: weliswaar kan de wet van Meden en Perzen niet meer ingetrokken 

worden, maar zij wordt onschadelijk gemaakt door een nieuwe wet, die bepaalt dat de Joden 

zich verdedigen mogen. We lazen daarover in hoofdstuk 8. Het noodlot krijgt, tegen alle ver-

wachtingen in, een gunstige wending. Dat is in het boek Esther een steeds terugkerend motief: 

de omkering van het lot.  

 

Het eigenaardige is dat de schrijver van het boek ons in het ongewisse laat: wordt deze omme-

keer nu door toevallige omstandigheden bepaald, of is er toch sprake van de hand van God? 

De naam van God valt in dit boek niet één keer; een atheïst had het boek kunnen schrijven… 
We komen er niet achter, net zoals we in ons eigen leven  nooit met zekerheid kunnen zeggen 

wie of wat nou de gebeurtenissen bepaalt. Maar misschien helpt dit ons wel om te blijven 

nadenken en zoeken. Zoals Tomás Halík het zegt: “Je moet een zoeker blijven, zoals je de 
geest van de armoede moet houden – je moet open blijven, want alleen zo kan het Koninkrijk 

Gods tot je komen” (p. 33-34).  


