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Mattheüs 5:8 Zalig de reinen van hart 

Broeders en zusters,  

U hebt vast wel eens gehoord van die Russische astronaut, die na zijn ruimtereis 

gezegd schijnt te hebben dat hij God niet heeft gezien. Laatst hoorde ik iemand 

zeggen dat ‘ie dan beter had kunnen uitstappen tijdens de ruimtereis. Dan was het 

een kwestie van maar even geweest dat hij voor God had moeten verschijnen en dat 

had hij hem meteen gezien 😊. Daar zit wel wat in, natuurlijk.  

Nu is het natuurlijk maar zeer de vraag of God wel te zien zou kunnen zijn in de 

ruimte. Misschien is God, de hemel en de engelenwereld veel dichterbij dan wij 

beseffen. Zou het niet zo kunnen zijn dat er nog een niet-waarneembare-dimensie is 

die veel dichterbij is dan wij denken. We geloven toch ook dat engelen dichtbij ons 

zijn. We zien ze niet, maar ze zijn er wel. Denkt u maar aan die knecht van Elisa die 

doodsbang werd omdat de stad Dotan omsingeld was door het leger van de 

Arameeërs. Maar Elisa bemoedigde de man: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn 

talrijker dan zij die bij hen zijn. Toen bad Elisa: HERE open toch zijn ogen, opdat hij 

zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol 

vurige paarden en wagens rondom Elisa (2 Kon.6: 15-17). 

Om die onzichtbare wereld te kunnen waarnemen zijn klaarblijkelijk andere ogen 

nodig. Geestelijke ogen.  

Vandaag lezen we in de zaligsprekingen dat de reinen van hart God zullen zien. Nu 

kunnen we zo’n vers natuurlijk afdoen en zeggen dat dit ‘zullen zien’ van God 

volledig naar de toekomst verwijst. Ja zeker, we geloven dat, we zullen Hem zien, 

later, na dit leven, als de Nieuwe Aarde er zal zijn. Maar de vraag is of Jezus daar 

naar verwijst in de Bergrede.  

We hebben al een keer gezegd dat in het de Bergrede om het Koninkrijk van God 

gaat. En het is waar, dat Koninkrijk zal er ooit een keer helemaal zijn. Dan zal het 

Koninkrijk zich uitstrekken over hemel en aarde. Maar het Koninkrijk is niet alleen 

maar toekomstmuziek. Het is er nu ook al. Overal waar Jezus Koning is, is iets van 

dat Koninkrijk zichtbaar. Eens zullen wij God zien ‘gelijk Hij is’. Maar dat wil niet 

zeggen dat er hier op aarde niets van Hem gezien kan worden. In Psalm 63:3 schrijft 

David: Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkte en uw 
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heerlijkheid. David heeft, toen hij in de tempel was, iets van God gezien, namelijk Zijn 

sterkte en Zijn heerlijkheid.  

Als het Oude Testament spreekt over ‘God zien’ of ‘Gods aangezicht aanschouwen’ 

dan was dat een overrompeld worden door vreugde, aanvaarding, troost, kracht, 

hulp, liefde en vergeving. Zo is God te zien en te ervaren, ook in het leven nu.  

Vandaag lezen we in de Bergrede dat er één voorwaarde is voor het zien van God. 

We moeten rein van hart zijn. In feite zegt Jezus dus dat het niet kunnen zien van 

God niet bij God ligt, maar bij de mens. Als je hart vuil is, onrein is, is er geen 

doorkijken aan. Eerst zal je onreinheid moeten wijken.  

Het was diezelfde koning David die daar eens om vroeg. We lezen het in Psalm 51. 

Schep mij een rein hart, o God (vs.12). Deze Psalm schreef David nadat de profeet 

Natan bij hem was gekomen nadat David Batseba de vrouw van Uria tot vrouw had 

genomen. Diep onder de indruk schrijft David deze boetpsalm. Zijn zonden zitten 

hem zo in de weg dat hij het zicht op God helemaal kwijt is. Hergeef mij de blijdschap 

over Uw heil….verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw heilige Geest niet 

van mij. David was bang dat God z’n handen van hem zou aftrekken. Bij z’n 

voorganger, koning Saul, had hij gezien wat het wil zeggen als God Zijn Geest 

wegneemt. Hij smeekt om een rein hart.  

Maar ja…hoe kun je nu ooit zorgen dat je eigen hart rein is. Ik neem aan dat er 

niemand is geweest onder Jezus’ luisteraars tijdens de Bergrede, die gedacht zal 

hebben: ’oh….een rein hart….dat heb ik wel. Dat zit met mij wel goed’.   

En als we kijken naar de overige zaligsprekingen dan krijgen we ook niet de indruk 

dat het om zondeloze mensen gaat. Bij zalig de treurenden hebben we opgemerkt 

dat het gaat om mensen die lijden aan de gebrokenheid van deze zondige wereld. 

Een gebrokenheid die je om je heen ziet, maar ook een gebrokenheid die je in je 

eigen hart jammer genoeg waarneemt. Bij een rein hart zullen we in de eerste plaats 

moeten denken aan een onverdeeld hart. Een rein hart is een hart waarin geen 

concurrentie bestaat tussen God en de wereld. Een hart dat er volledig op gericht is, 

God te dienen. Maar dan blijft natuurlijk nog altijd de vraag wie zo’n hart heeft. Ik 

denk niemand….. 

Een rein hart, een hart dat alleen op God gericht is, daar kunnen we zelf niet voor 

zorgen. Een dergelijk hart kun je alleen maar krijgen. De complete mensheid lijdt 
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sinds de zondeval in feite aan een akelige hartkwaal. Een kwaal die ons het zicht op 

God ontneemt. Een kwaal die alleen maar opgelost kan worden als ons hart wordt 

vernieuwd door de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament wordt dit wedergeboorte 

of een nieuwe geboorte genoemd. Wie Christus als Verlosser accepteert mag de 

Heilige Geest in z’n leven ontvangen. En die Geest wil ons hart vernieuwen. Vanaf 

dat moment mag je als ‘geestelijke mens’ gaan waarnemen wat de natuurlijke mens 

niet ziet. Die verstaat niet de dingen die van God zijn. Het is hem dwaasheid, hij kan 

het niet verstaan. Maar wie de Geest heeft ontvangen krijgt inzicht in de dingen van 

God. Je gaat inzien dat je verlossing nodig hebt, je gaat inzien dat je door genade 

een kind van God bent geworden, je gaat inzien dat het kruis en het lege graf Gods 

manier zijn om ons met God in het reine te brengen. En zo mag je onder de leiding 

van de Heilige Geest meer en meer gaan zien wie onze hemelse Vader voor ons wil 

zijn. En die Heilige Geest zal je vormen naar het beeld van Christus, dat is wat de 

bijbel geestelijke groei noemt.  

God zien, daar mag onder de leiding van de Heilige Geest al een begin mee 

gemaakt worden. Waar het Koninkrijk is, wordt de Koning ook nu al zichtbaar. En 

natuurlijk het is waar, dat is nog niet te volle. Dat komt nog. Als straks, bij Jezus’ 

komst, ons hart volledig een rein hart is geworden, dan zullen we Hem zien, dan 

zullen we Hem zien met onze eigen ogen. Dan zullen we ons vol aanbidding 

neerbuigen voor de Koning zelf. Dan zullen we zien wat nu nog geen oog heeft 

gezien en wat nu nog in geen mensenhart is opgekomen. Zalig ben je, gelukkig te 

prijzen, als je daar bij mag zijn! 

AMEN 

 


