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Voorwoord

De Bergrede heeft me altijd beziggehouden. Vaak heb ik erover 
gedacht, gepreekt en gesproken in een lezing. Als kind kwam ik 
ermee in aanraking in de werkplaats van mijn grootvader die tim-
merman was. Daar hing een plaat van een man met een balk in 
zijn oog getekend. Ik begreep de bedoeling niet, net zomin als ik 
de woorden van Jezus begreep dat juist arme, verdrietige en 
geplaagde mensen gelukkig te prijzen waren. 

Hoewel ik opgroeide in een orthodox kerkelijk gezin, was ik aan 
het begin van mijn studie biologie van plan de kerk en het geloof 
achter me te laten, en me te storten in een nieuwe, fascinerende 
wereld. Later in mijn studententijd werd ik intens met de woorden 
van Jezus geconfronteerd en zij veranderden mijn leven totaal. Voor 
het eerst ontmoette ik Hem, die alles voor mij had overgehad, wer-
kelijk. Onweerstaanbare liefde die alles anders maakte. De verwon-
dering daarover is gebleven en dit boek is er een signaal van. Velen 
hielpen me de bijzondere woorden van Jezus beter te begrijpen. Ik 
sta als Kleinduimpje op reusachtige schouders. 

Waarom is de Bergrede nu zo belangrijk? Allereerst omdat we 
in een genadeloze samenleving leven. Onze ‘eer’ ligt in datgene 
wat we zelf tot stand hebben gebracht, waarover we hebben onder-
handeld. Wij begrijpen niet langer dat de grootste waarde ligt in 
datgene wat ons geschonken is. Maar dat is wel de kern van Jezus’ 
woorden in de Bergrede. Vervolgens: bezorgdheid en angst zijn – 
vanwege het immer dreigende verlies van veiligheid, welvaart, 
levensruimte en een betrouwbaar klimaat – overheersende emo-
ties geworden in de Europese samenleving. De woorden ‘wees niet 
bezorgd’ van Jezus hebben wereldburgers in het derde millennium 
veel te zeggen. Het is winst als we ze grondig leren spellen en in 
onze eigen context toepassen. Ze vormen de kern van dit boek, dat 
daarom de titel Onbezorgd draagt. 
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En dan nog iets: in de gespannen westerse maatschappij groeit 
het verlangen naar romantische, helende en gelukbrengende spiri-
tualiteit. Jezus verbindt oprechte spiritualiteit met soberheid en 
met solidariteit. Het is noodzakelijk om echt en namaak te onder-
scheiden bij alle eigentijdse vormen van spiritualiteit. 

Ten slotte: als ik me niet vergis, nemen stigmatisering en drei-
gende taal op het noordelijk halfrond toe. Zijn het voorbodes van 
ergere dingen? Als een kerk marginaler wordt, kan ze dan radica-
ler laten zien wat liefhebben betekent? Wie zal in staat zijn om 
leugen en onrecht te ontmaskeren en tegelijkertijd verbinder te 
zijn door onvoorwaardelijk lief te hebben en de ander niet te ver-
oordelen? Het is een smalle weg, maar de enig werkelijk begaan-
bare naar een hoopvolle toekomst. De weg van Jezus. 

Deze studies wil ik opdragen aan mijn gezin, die vrolijke plek licht 
tussen wat in het donker is verdwenen in de generaties voor ons 
en wat nog in het duister verscholen is in de generaties die komen. 
Daarom ben ik minder dan gewoonlijk terughoudend bij het 
delen van persoonlijke ervaringen en verhalen over de generatie 
die voorbijging. 

In deze studie zijn de bijbelteksten grotendeels geciteerd in de 
Herziene Statenvertaling (HSV). In deze citaten wordt de schrijf-
wijze Heere gebruikt bij de aanduiding van Gods naam, daarbui-
ten Here of Heer. Welke schrijfwijze ook, het doet niets af aan het 
ontzag voor Hem die ons leven draagt.

Soms is vanwege de leesbaarheid ‘hij’ of ‘zijn’ vermeld, terwijl 
ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld kan zijn, en soms omgekeerd. Bij voor-
baat vraag ik de lezer(es) vergeving voor die eenzijdigheid.

Van harte dank ik allen die geholpen hebben bij het tot stand 
komen van deze uitgave: medewerkers van KokBoekencentrum, 
vrienden en ‘last but not least’ mijn vrouw Jenny.

Gouda, februari 2019
Niek Tramper
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1.  De prelude 
Wie worden aangesproken? 
Mattheüs 4:23-5:2

 ‘De meeste mensen jagen zo bezeten het geluk na dat ze eraan 
voorbij lopen.’ (Søren Kierkegaard)

 ‘Jezus lijkt te zeggen dat een mens die het zichzelf niet moeilijk 
maakt, die niet tegen zijn eigen aandriften durft in te gaan, 
geen waardevol leven leidt.’ (Bas Heijne, ‘Angst en haat zijn ook 
comfortabel’, NRC, 7 april 2018).

 ‘Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ (Mat. 
11:29)

Het geheim van geluk
Nederlanders behoren tot de meest gelukkige mensen op aarde, 
blijkt uit recent sociologisch onderzoek. De ranglijst wordt ieder 
jaar vermeld in het World Happiness Report van de Verenigde 
Naties. De onderzoekers bestuderen de verbondenheid tussen 
mensen, hoe het met de vrijheid gesteld is, hoe de ziekenhuizen 
zijn, of het geld eerlijk verdeeld is, of mensen vertrouwen hebben 
in de regering. Geluk heeft alles te maken met de vervulling van 
ons verlangen. We stellen ons voor hoe het zou zijn als we een zeker 
geluk zouden bezitten: een gedroomde verkering, een florissante 
baan, een prachtige promotie, een eigen huis met een grote tuin of 
herstel van een ingrijpende ziekte. Verlangen hoort bij het leven1:  
verlangen naar stilte en rust, naar vriendschap, naar erkenning of  

1  Zie bijvoorbeeld: Herman Paul, De slag om het hart, over secularisatie van verlangen, 
Utrecht 2017, 11.
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naar verzoening, en vooral verlangen naar een onbezorgd leven. 
Als zo’n verlangen vervuld wordt, zijn we gelukkig. 

Maar geluk is volgens een Russisch spreekwoord óók een paard 
dat niet valt te temmen. Als je het probeert te grijpen, slaat het op 
hol en draaft het weg. Of het is een vlinder die je wilt vangen met 
je handen. Soms lukt het om zo’n beestje op te sluiten tussen je 
twee holle handen. Al snel ontdek je echter dat de gevangenschap 
in jouw handen de vlinder geen goed doet. De tere vleugels raken 
beschadigd. Als je je handen samen zou knijpen, zou de vlinder 
het niet overleven. Kortom, we worden geconfronteerd met een 
onvermijdelijke paradox in het leven: hoe meer we geluk in onze 
macht willen krijgen, hoe ongrijpbaarder het wordt. 

De poort naar een onbezorgd leven
Hoe kunnen we blijvend geluk vinden? Vermoedelijk denken we 
niet elk moment over die vraag na. Op de achtergrond speelt die 
echter altijd mee, bijvoorbeeld in onze keuzes, in wat we ter sprake 
brengen, in onze houding, ambities en de relaties die we koeste-
ren. Veel Europeanen en zeker ook Nederlanders laten daarbij 
duidelijk blijken: We hebben God, welke god dan ook, niet per se 
nodig voor ons geluk; misschien is godsdienst eerder een sta-in-
de-weg. Maar, of we nu christen zijn of niet, de vraag hoe we een 
duurzaam gelukkig leven kunnen leiden, houdt ons innerlijk altijd 
bezig. De psalmdichter, David, vertelt in Psalm 4 dat veel mensen 
met de existentiële vraag komen: ‘Wie zal ons het goede doen 
zien?’ (of, zoals het ook vertaald is: ‘Wie zal ons gelukkig maken?’).2

Naast de vraag hoe we een gelukkig leven kunnen leiden, moe-
ten we ons ook afvragen of een gelukkig leven altijd een goed 
leven is. We weten dat we zelfs onder ellendige omstandigheden 
geluk kunnen ervaren. Omgekeerd maken we in een ogenschijn-
lijk gelukkige situatie soms veel ellende mee. Jezus gaat in zijn toe-
spraak op de heuvel, die we de Bergrede zijn gaan noemen, diep op 
deze vragen in. Hij noemt mensen gelukkig die daar naar ons besef 
ver vandaan zijn. Hij maakt duidelijk welke mensen werkelijk 
goede mensen zijn en wat echt onbezorgd leven inhoudt. Hij vertelt 

2 Psalm 4:7, geciteerd in de HSV en vervolgens in de NBV.
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over de poort naar het leven dat zo rijk en overvloedig is dat geen 
enkele crisis het kan bedreigen. 

Geen toespraak in de wereldgeschiedenis heeft zoveel tongen 
en pennen in beweging gebracht als de rede van Jezus op een heu-
vel in Galilea. Jezus’ woorden riepen buitengewoon veel weer-
stand op bij de godsdienstige leiders van zijn tijd, en maakten 
diepe indruk op de menigte die niet theologisch geschoold was. 
Ze werden uitgesproken omstreeks het jaar 30 in een periode 
waarin het Romeinse Rijk zijn machtsgebied rondom de Middel-
landse Zee naar alle kanten uitbreidde. Ze werden waarschijnlijk 
omstreeks het jaar 60 opgeschreven door de evangelist Mattheüs. 
In alle eeuwen daarna kwamen mensen onder de indruk van de 
bijzondere woorden van Jezus. Ze vormden een bron van inspira-
tie voor de Russische romanschrijver Leo Tolstoj, die in zijn roman 
Opstanding droomde van een wereld waarin geweldloos verzet 
tegen het kwaad vrede brengt. Mahatma Gandhi bewonderde Tol-
stoj en werd diep geraakt door Jezus’ woorden over liefde voor 
vijanden. Hij bracht het principe van geweldloze weerbaarheid in 
praktijk in India in de vorige eeuw. Martin Luther King, Nelson 
Mandela en Desmond Tutu werden aangestoken door het vuur 
van de Bergrede. De Joodse theoloog Pinchas Lapide beschreef 
Jezus als een rabbi die de gangbare onderwijsmethodes van de 
bekende rabbi’s hanteerde, maar ongeëvenaard was in wat Hij 
bracht.3 

De columnist en schrijver Bas Heijne voerde recentelijk in de 
NRC een pleidooi voor de Bergrede omdat een van de belangrijk-
ste waarden, waaraan onze samenleving volgens hem gebrek heeft, 
zelfverloochening is.

Diepgaand peilden de Londense predikant D. Martyn Lloyd 
Jones en de Berlijnse dominee Dietrich Bonhoeffer de woorden 
van Jezus. Ze waren tijdgenoten, maakten beiden de Tweede 
Wereldoorlog mee, maar hebben elkaar waarschijnlijk nooit ont-
moet. Beiden hadden een helder inzicht in wat er speelde in hun 
tijd. We zullen hen in de volgende hoofdstukken beter leren ken-
nen.

3 Pinchas Lapide, De Bergrede, utopie of program? Baarn 1984.
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Een boodschap voor heel de wereld
Jezus begon zijn verkondiging in het noorden van Israël, in Gali-
lea, dat door de profeet Jesaja ooit een van de donkerste plekken 
op aarde werd genoemd4. De evangelist Mattheüs vertelt hoe Jezus 
aan de oevers van het meer van Galilea vissers riep om zijn leer-
ling te worden. Dat is de prelude van de Bergrede. Jonge mensen 
gaven hun dagelijkse bezigheden op om met Hem mee te gaan. Zij 
vormden de nieuwe gemeenschap die Zijn woorden voor het eerst 
ontving om die te bewaren en ernaar te leven (Mat. 7:24v). De 
boodschap van Jezus was ongehoord: een nieuwe tijd brak aan, 
het licht van het nieuwe Rijk van God begon te schijnen.5 Ze zagen 
het om hen heen gebeuren: mensen werden van demonen bevrijd, 
zieken vonden genezing en verlamden herstel. De voorbereiding 
op de komst van dit hemels Koninkrijk vroeg geloof en omkeer. 
Spoedig kwamen de mensen overal vandaan naar Jezus toe. 

Toen Jezus vlak bij de oever van het meer van Galilea de 
menigte zag, ging Hij een heuvel op. Ergens midden op de helling 
ging Hij zitten, Zijn leerlingen om Hem heen. De prediker zat en 
de mensen stonden, zoals gebruikelijk in de synagoge in Jezus’ 
tijd. Ook in de vroege kerk en in de Middeleeuwen ging het zo. Je 
vond bijna geen stoelen of banken in de kerk. Wanneer de predi-
ker iets wilde gaan zeggen, ging hij zitten. De mensen stonden te 
luisteren, liepen rond, reageerden soms op wat hij zei. Jezus ging 
op de berghelling zitten. Hij maakte van de berg Zijn preekstoel en 
de omliggende heuvels vormden het klankbord. Hij richtte zich 
tot de discipelen om Hem heen, en via hen ook tot de mensen die 
overal vandaan waren gekomen. Zijn toespraak was uiteindelijk 
bedoeld voor de hele wereld. 

Bergen waren in het godsdienstig leven van Israël belangrijk. 
Mozes ontving de wet van God op de berg Sinaï. De evangelist 
Mattheüs tekent Jezus als de nieuwe Mozes die de grondwet van 
het Koninkrijk van de hemel uiteenzet. De kring van leerlingen is 
de nieuwe gemeenschap die als eerste de wetten van dit Koninkrijk 

4 Zie Jesaja 8:22- 9:1 en Mattheüs 4:14-16.
5  Verderop maken we grondiger kennis met Jezus’ onderwijs over dit nieuwe Rijk 

van God. Zie vooral hoofdstuk 8, ‘Onbezorgd’.
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ontvangt. Zij vertegenwoordigen als twaalftal het volk Israël. Zij 
worden geroepen om het zout van de aarde en het licht van de 
wereld te zijn. Mattheüs besluit zijn Evangelie met de opdracht 
van Jezus aan hen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken … hun 
lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen’ (Mat. 28:19). 
Goed om erbij te gaan staan, daar op de berghelling, en te luiste-
ren naar de woorden van Jezus, die zoveel teweeg hebben gebracht! 

Gespreksvragen (ter inleiding op de Bergrede)
1.  Lees Mattheüs 4:23-5:2 nog eens rustig door en denk erover na.
 a. Wat raakt je het meest in deze verzen en waarom?
 b.  Bij welke woorden/verzen heb je vragen? Deel en bespreek 

die vragen met elkaar (in de kring of in gezinsverband).
2.  Wat is je grootste verlangen en wat is je grootste angst? Wil je 

daarover met anderen in gesprek gaan?
3.  Wat zou je willen leren van de woorden van Jezus die we in de 

komende hoofdstukken gaan bespreken? Wat zouden ze kun-
nen doen met je grootste verlangen en met je grootste angst?

4.  We zullen later uitvoeriger kennismaken met Jezus’ onderwijs 
over het Koninkrijk van de hemel, het nieuwe Rijk van God dat 
Hij aankondigde. Herken je wat in dit gedeelte verteld wordt 
over Gods Koninkrijk ook in onze wereld? Waarin dan of 
waarin juist niet?


