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Goede mensen,  
Vandaag, gisteren, herdenken we in de kerk de Heilige Thomas van 
Aquino, priester, en kerkleraar. Groot zijn zijn verdiensten op het gebied 
van de filosofie en de theologie. Hij is de patroonheilige van de 
theologen.  Morgen – vandaag is het ook werelddag voor de melaatsen. 
Laten we ook zeer zeker eens onze gedachten brengen bij deze mensen 
en niet vergeten wat onze eigen Jozef de Veuster, onze Heilige Pater 
Damiaan verwezenlijkte ginder op Molokaï.  
 
Vandaag, goede mensen, begint de Bergrede van Jezus met de 
zaligsprekingen. Die rede is wellicht de bekendste en meest 
verhelderende preek die Jezus heeft gegeven. We horen de 
zaligsprekingen voor de tweede keer in een korte tijd. Zoals elk jaar 
hebben we ze op Allerheiligen gehoord. De rede begint heel mooi met 
de zegeningen die rechtschapen mensen kunnen verwachten.  
 
Vandaag horen we ze opnieuw en dat is goed. Ze staan in het hart van 
Jezus’ prediking en ze vormen ook de grondwet van ons geloof. Jezus 
heeft maar één wet en dat is: bemin God bovenal en uw naaste als 
uzelf. Jezus sprak in die tijd Aramees. De geleerden zeggen ons dat het 
woord dat Jezus gebruikt heeft toen Hij de zaligheden uitsprak heel 
gebrekkig vertaald is met het woord “zalig”.  
 
Het Aramese woord “Asjre” heeft iets te maken met lopen, gaan, met 
op weg zijn. We zouden in de plaats van zalig beter kunnen zeggen: “Je 
bent op de goede weg als je…”. 
 
Goede mensen,  



Je bent op de goede weg als je arm van geest bent, als rijkdom en bezit, 
weelde en luxe niet het einddoel van je leven zijn. Als je bereid bent om 
te delen met anderen. Maar je bent op de verkeerde weg als je meent 
dat je alleen gelukkig kunt zijn wanneer je zoveel geld hebt dat je je 
alles kunt permitteren. 
 
Je bent op de goede weg als je verdriet hebt om al het onrecht en het 
kwaad dat er in de wereld is en als je probeert daar iets aan te doen. 
Maar, je bent op de verkeerde weg als het je allemaal onverschillig laat, 
als je er niet van wakker ligt dat een derde van de wereldbevolking 
honger lijdt en in ellende leeft.  
 
Je bent op de goede weg als je zachtmoedig bent, als je geen kwaad 
met kwaad vergeldt. Als je kunt vergeven en vergeten. Maar, je bent op 
de verkeerde weg als je de wet van de jungle toepast: oog om oog, tand 
om tand en je ellebogen durft te gebruiken zonder gewetensbezwaren. 
 
Je bent op de goede weg als je honger en dorst naar rechtvaardigheid, 
als je opkomt voor de mensenrechten en het onrecht dat mensen wordt 
aangedaan. Maar, je bent op de verkeerde weg als je je niets aantrekt 
van rechtvaardigheid en eerlijkheid, als je anderen uitbuit voor eigen 
voordeel. 
 
Je bent op de goede weg als je barmhartig bent, als je medelijden hebt 
met hen die in nood zijn, als je klaar staat om hulp te bieden. Maar, je 
bent op de verkeerde weg als je hardvochtig bent, als je staalhard bent 
en het menselijke leed je onberoerd laat. 
 
Je bent op de goede weg als je zuiver bent van hart, als je de zedenwet 
van God niet met de voeten treedt, als je een ander bemint met zuivere 



liefde. Maar, je bent op de verkeerde weg als je leeft zoals een 
losbandige playboy en Gods zedenwet aan je laars lapt. 
 
Je bent op de goede weg als je vrede sticht, als je in oprechte 
verstandhouding met je medemens leeft, als je na ruzie voor de 
verzoening pleit. Maar, je bent op de verkeerde weg als je er niet voor 
terugschrikt met geweld door te zetten en als je in je nopjes bent als 
anderen ruzie maken. 
 
Je bent op de goede weg als je meewerkt en je inzet voor 
rechtvaardigheid, zelfs als je vervolgd bent en ze je uitschelden en 
allerlei kwaad over je vertellen. Maar, je bent op de verkeerde weg als 
je anderen monddood maakt, als je anderen probeert te liquideren 
omdat ze je carrière in de weg staan.  
 
Beste mensen,  
Als wij de moed hebben om ons op de juiste weg te begeven die door 
Jezus voor ons wordt uitgestippeld in de acht zaligsprekingen, dan 
bouwen wij aan het Koninkrijk van God.  De zaligsprekingen zijn 
woorden, begrippen, inzichten en opdrachten die ten allen tijde zullen 
blijven domineren, omdat zij in de diepste kern van hun bestaan maar 
één antwoord vragen: dat is LIEFDE. Blijven we er allen hecht samen 
aan werken, dan worden wijzelf en onze naasten daar beter van en 
wordt de wereld het rijk der hemelen op aarde. AMEN 
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