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Jezus laat ons zien, hoe mensen 

werkelijk deel kunnen hebben aan het heil, 

dat God voor iedereen bestemd heeft. 

Hij kondigt het aan in de zaligsprekingen; 

het krijgt concreet gestalte in zijn eigen leven 

en in de mensen die met Hem op weg gaan. 

Ook ons wekt Hij op om in die geest te leven, 

tot heil van onszelf en van anderen. 

Meditatie 

In het evangelie komen we weerbarstige teksten tegen. Teksten waarop we reageren 

met: ‘Hoe kan dat nou? Hoe kun je dat nou maken?’ 

Zo schetsen alle parabels ons een andere wereld. In elke parabel zit een schokeffect. 

Bij een eerste lezing zijn we vaak geneigd de tekst af te wijzen. 

Zo vergaat het mij ook bij het lezen van de Zaligsprekingen. 

Als ik ze lees, word ik uit mijn wereld weggehaald; ik kom terecht in een goddelijke 

wereld, waar woorden klinken als: ‘Mijn gedachten zijn niet uw gedachten’. 

Zalig de armen, de verdrietigen, de zachtmoedigen, zij die vervolgd worden: zo klinkt 

het. 

En ik schud mijn hoofd; het klinkt anders dan ik gewend ben. 

Die uitspraken zetten me wel aan het denken en prikkelen mij. Ze ontnemen mij mijn 

zekerheid. Ze tillen mijn leven op een ander niveau. 

Zijn daar die teksten voor bedoeld? 

Ze zeggen mij: ‘Je bent wel snel in je onbegrip. Probeer binnen te dringen in wat er 

staat en weet dat je met een oppervlakkige lezing van de woorden uit de Schrift niet 

kunt volstaan en ontsnappen. 

Bron waaruit ik leef, God, 

leer mij eerbiedig en biddend om te gaan 

met woorden uit de Schrift. 

Waardevolle aanwijzingen vind ik daar met een rijke inhoud en diepte. 

Laat me die woorden koesteren in de stilte van mijn hart. Zo bid ik U.  

 


