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Thema:

De Zaligsprekingen,
op weg naar het rijk van God.

Voorganger:

Fons Zandbelt

Aanhef blz. 12:

Wees hier aanwezig

Inleiding
Hartelijk welkom voor dit Oecumenisch Avondgebed in de stijl van
Taizé. In dit avondgebed wil graag met jullie stil staan bij het begin van
de ‘bergrede’ van Jezus in het evangelie volgens Mattheus, bekend als
‘de zaligsprekingen’ van Jezus: Zalig de armen van geest, de treurenden, de
zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredebrengers, ja zelfs zalig die bij dit alles
op onbegrip en weerstand stuiten: zij horen bij God thuis.
Het is de koninklijke weg die Jezus zelf is gegaan.

Lied nr. 71:

In the Lord

Schriftlezing uit Mattheus 5, 1-12a: (de zaligsprekingen)
Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij zich had neergezet,
kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen;
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zullen verzadigd
worden.
Zalig de barmhartigen, want zijn zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig de vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der
hemelen.

Zalig wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht
om Mijnentwil, want groot is uw loon in de hemel.’

Lied nr. 76:

Les Béatitudes

Overweging
Deze uitspraken van Jezus nomen
wij ‘de Zaligsprekingen’ van Jezus.
Het woord ‘zalig’ heeft hier niet de
betekenis zoals in ‘het is zalig weer
vandaag’ of ‘wat een zalig snoepje’.
Hier in de Zaligsprekingen gaat het
om een bepaalde levenshouding die
zachtmoedigheid, barmhartigheid,
vrede en zuiverheid van hart uitstralen. Mensen met zulk een houding
worden zalig-geprezen. ‘Zalig’ kun je daarom ook verstaan al
‘Gefeliciteerd als je zo bent, of ‘je bent op de goede weg’, als je zuiver van
hart bent en vredelievend.
- Als eersten feliciteert Jezus ‘de armen van geest’; niet alleen bedoeld zijn
de verstandelijk minder begaafden, maar ook mensen die niet de
pretentie hebben het allemaal te weten; die open en ontvankelijk in het
leven staan; die kunnen ontvangen en vertrouwen geven. Als je zo’n
houding hebt, of ernaar verlangt en nastreeft: ‘Gefeliciteerd: je bent op de
goede weg’.
- ‘Zalig de treurenden’. Daarmee worden niet alleen bedoeld: mensen die
in de rouw zijn, maar wij: als we ons laten raken door het verdriet van
een ander, en meeleven met wat anderen overkomt; maar ook als we ons
eigen verdriet niet verdringen, maar aan ons toelaten. Dan ben je ‘zalig’,
d.w.z. op de goede weg. Wat een geluk als je dat kunt, en dat doet, en zo
bent.
- ‘Zalig der zachtmoedigen’: als je begrip hebt voor menselijk falen, als je
mild kunt zijn in je oordeel, zonder alles goed te praten.
- ‘Zalig de zuiveren van hart’: als je helder en open bent, zonder
bijbedoelingen. Gefeliciteerd als je zo’n levenshouding probeert je eigen
te maken.

- Zo kun je doorgaan met die Zaligsprekingen: ‘Zalig die hongeren en
dorsten naar gerechtigheid’; ‘Zalig de barmhartigen’ en de ‘vredebrengers’; ja
zelfs ‘Zalig die vervolgd worden’: want je zult soms de wind van voren
krijgen, of uitgemaakt worden als een ‘naïeve idealist’.
Toch als je volhoudt: zalig, gefeliciteerd, je bent op de goede weg.
Gelukkig zijn er veel mensen die zo leven, volgens deze zaligsprekingen.
Het is trouwens ook de koninklijke weg van Jezus, want als je deze
zaligsprekingen bij elkaar neemt, dan ontstaat er een portret van Jezus
zelf. Als geen ander heeft hij ze ons voorgeleefd.

Lied nr. 81:

Christus, lux mundi

Stilte

Voorbeden, met telkens acclamatie nr. 70: Heer, ontferm U (3x)
• Goede God, wij bidden U voor allen die in de Zaligsprekingen
worden geprezen:
voor ‘de armen van geest’, die open en ontvankelijk in het leven staan:
dat ook wij zulke mensen mogen zijn;
voor mensen met verdriet: die lijden om wat er misgaat in hun leven
en in dat van anderen:
dat zij kracht naar kruis krijgen, volharden, en steun ondervinden
van medemensen.
Laat ons zingend bidden
• Voor wie hongeren en dosten naar gerechtigheid, voor allen die zich
inzetten voor vrede:
dat zij onze steun mogen ervaren;
voor mensen die barmhartig zijn, zachtmoedig en zuiver van hart:
dat wij ook zulke mensen mogen zijn.
Laat ons zingend bidden

• (eigen voorbede)
…
Laat ons zingend bidden
• We sluiten de voorbede af met het: ‘Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Lied nr. 80:

Behüte mich Gott

Gezongen Zegenbede nr. 79: De Levende zegene en behoede u

Slotlied nr. 52:

Laudate omnes gentes

