
Gelukkig leven 
 
De acht zaligsprekingen 
 
Januari-maart 2020 
Johanneskerk Rotterdam-Lombardijen 
 

7. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. (Mat. 5: 8) 
 
De ontwikkelingen rond het coronavirus hebben ons leven behoorlijk op de 
kop gezet. Het heeft niet alleen impact op ons dagelijks leven, maar ook op 
onze angst en vertrouwen, hoop en zorgen. 
We mogen tussen Jezus’ leerlingen gaan zitten en luisteren naar wat hij ons 
leert over een ‘voluit gelukkig, een zalig leven’. Gelukkig wie zuiver van hart 
zijn, want zij zullen God zien. 
In de eerste eeuwen van het christendom begonnen gelovigen bij het laatste 
deel: bij het verlangen om God te zien. Iets wat wij als mensen allemaal 
verlangen: iets van God zien, ervaren. Wat moet je doen om God te zien: een 
zuiver hart krijgen. Zij gingen daar hard voor het aan het werk. Sommigen 
trokken zelfs als kluizenaar de woestijn in. 
In de reformatie werd het omgedraaid. Daar werd niet vanuit het verlangen 
en het harde werken gedacht. Allereerst mogen we de woorden van Jezus 
lezen als geschenk: een zuiver hart en een belofte: God zien. We moeten niet 
omhoog klimmen met een ladder om iets te bereiken, maar het afdalen naar 
waar God ons zoekt, bij het kruis. Daar zien we God in Jezus Christus. 
Maar wat betekent ‘een zuiver hart’? De Psalmen (zie bij Bijbelstudie) helpen 
ons om dat concreter te maken. Bucer legde dat uit met de twee woorden 
‘simplicitas’ en ‘integritas’, eenvoud en integriteit. Een eenvoudig, een 
onverdeeld hart betekent: ons hart moet niet tweeslachtig zijn. Waar zetten 
we echt ons vertrouwen op? Of op wie? En doen we dat nu in angstige tijden 
ook echt? Ook als het spannend wordt met onze gezondheid of inkomen? En 
ons hart mag integer zijn, eerlijk, transparant. Een mooi voorbeeld is het 
gedicht ‘Wie ben ik?’ van Bonhoeffer. Mensen keken naar hem op, maar hij 
wilde eerlijk voor God staan: in al zijn geloof en twijfel. Maar in het 
vertrouwen: Wie ik ook ben:  Gij kent mij. ik ben van U, mijn God. 
 
Om nog eens over door te praten: 
Vindt u / vind jij ‘zuiver van hart’ een opgave of een geschenk? 

Bijbelstudie –  
De zaligsprekingen zijn een echo van teksten uit het Oude 
Testament. Lees de psalmen 24, 51 en 86 nog eens. Wat lezen 
en leren we daar over ons hart en God? 

 
Gebed –  
Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 
Delen & dienen –  
Wat betekent leven met een zuiver hart voor u / jou concreet 
in deze situatie van de dreiging van het coronavirus?  

 
Verhalen delen – 
In het gedicht ‘Wie ben ik?’geeft Bonhoeffer een eerlijk 
inkijkje in zichzelf. Herken je iets van dit gedicht in jezelf? Het 
gedicht is onder andere te lezen op deze website: 
https://www.creatov.nl/2013/06/dietrich-bonhoeffer-wie-
ben-ik/ 

 
Het gesprek in beelden –  
In de preek kwamen vier beelden voor: 
De ladder en het kruis, het verdeelde hart en het heldere 
hart: 

    
Kun je aan elkaar vertellen wat er met de beelden bedoeld 
werd in de preek? Wat denkt u / denk jij daar zelf van? 

 
Vragen of ideeën?: ds Hans van Dolder – ds@johanneskerk.net 
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