
 

 

de Bergrede VIII 

Zalig de reinen van hart! 

 
 
 
 
*  intochtslied  167 (opw)  
*  stil gebed 
    votum en groet 

 
Onze hulp is in de naam des Heren  

die de hemel en de aarde gemaakt heeft,  
die trouw is en trouw blijft en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Here Jezus Christus,  
in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. 

 
 

*  lied 238 (opw)  
 
*  gebed om de Heilige Geest  
*  bijbellezingen:  O.T. Psalm 24 
                            N.T. 1 Joh. 2:28-3:3  
*  lied 553:1,2,4 en 5 
 
*  preek n.a.v. Matt. 5:8  
*  gebed/voorbede 
 
*  slotlied 474:1,2 en 3            collecte                                           
 
*  zegenbede 
*  vervolg slotlied 474:4 

 
 

De genade van onze Here Jezus Christus  
en de liefde van God  

en de gemeenschap met de Heilige Geest 
is met u allen. 

 
 

Liederen uit opwekking (opw) en Lofzangen en Gebeden (bundel Unie Baptisten) -  sup. = supplement. 
 
NB. De boodschap is in lengte aangepast in verband met een doopdienst. 
 
 
 
 

 

 



 

Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is de zaligspreking die nu aan de orde behoort 
te komen. Ik weet niet wat uw reactie bij het horen ervan is. Maar het zou me niet verwonderen dat 
iemand denkt, misschien zegt: als je werkelijk uit wilt gaan van dat woord (zoals het er staat - en wat 
moet je er anders mee…) dan kun je, zeker in deze tijd, de tent wel sluiten. Ja toch zeker? 
Ja, laten we eerlijk zijn, dit woord doet het toch nergens meer?! Zalig de reinen van hart… Neem 
alleen het woordje 'rein'…! Hoevelen zullen er God zien als het daarom gaat? 

Kijken we om ons heen, wat je ziet, hoort, leest… l e e f t….! Ja, leeft! U, jij en ik!  
Want is er werkelijk veel verschil tussen de christen vandaag en de niet christen?! Dát moet je 
eigenlijk eens aan de niet christen vragen. Weet u waar die gegarandeerd op zal wijzen? Op het 
vrome geknoei! (Oei, dat doet zeer!) Want dat is, om het met wijlen ds. Overduin te zeggen, 'de 
wereld niet uit sinds de Farizeërs zich daarin grootmeesters toonden'. Wat zijn er veel christenen die, 
terwijl ze bijkans doodvallen over kleinigheden, luchthartig over grofheden heenspringen. Om het 
met de Bijbel zelf te zeggen: de mug uitziften, maar de kameel doorzwelgen! En het ergste is, dat ze 
vaak zelf blind zijn voor dat kwaad, onreinheid. (Her)Kent u dat? 
Dan hoor ik de Spreukendichter in Spreuken 20:9 zeggen Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart rein 
bewaard, ik ben rein van zonde? Kunt u dat? Jij? Ik? 

Weet u, vroeger was een stal een stal. Je kon het zien! Je kon het ruiken! Beide keren ontzettend 
smerig, vies… Tegenwoordig heb je van die moderne modelboerderijen met voor het oog super 
cleane stalboxen. Toch is de praktijk in de stalbox nog steeds dezelfde! 
Er is tegenwoordig zoveel christelijk burgerfatsoen - vernis, maar de praktijk is ondanks ethisch 
schoon- en glad praten nog steeds … onrein! 

Goed, maar wat is 'rein'? 
Zou u daar antwoord op weten te geven? Maar, dan wel een antwoord uit de praktijk van uw  leven? 
Eeen getuigenis? 
Zalig de reienen van hart - weet u wat dat in feite wil zeggen? Dat is een hart waar uitsluitend plaats 
is voor de levende God. Dat is een hart dat Jezus heeft toegelaten, niet alleen als Verlosser, maar ook 
- en juist! - als Koning! Dat is een hart dat waakt vol te zijn met het onderpand van de erfenis, de 
Heilige Geest! Want 'heilg' past alleen bij 'rein'…! 

Jezus heeft op zeker ogenblik tot zijn discipelen gezegd: gij zijt nu rein om het woord dat Ik tot u 
gesproken heb… - rein is: het Woord in je leven aan het woord laten. Het is je norm, je richtsnoer, je 
voedsel - het is de stem van God! 
Rein is dan, dat je hart Hem niet kent naast vele dingen in je leven, maar boven je leven en dus boven 
die vele dingen. 
Eigenlijk dus concreet: niets anders heeft je hart! 
En dat in alle eerlijkheid, zonder hypocritie - 't is transparant, ieder mag en kan er zo naar binnen 
kijken. In jou kijken! Kan dat? Bij u? Bij jou? Bij mij? Zalig de reinen van hart… 
Stel dat dat voor een ogenblijk zou kunnen, dat er dus in ons aller hart naar binnen gekeken kan 
worden, wat zou er dan in ons persoonlijk hart te zien zijn? Hoe zou het er uit zien? Is er dan bij wie 
claimt kind van God te zijn alleen Jezus als Koning te zien? Of blijkt Hij te moeten bivakeren in een 
soort van rommelhok…? Je hebt Hem er ergens bij, en op momenten dat je Hem nodig hebt, kun je 
Hem moeilijk vinden - nee, want Hij staat er niet boven, maar ligt er ergens onder… Onder wat jij in 



feite boven hem koestert. En wat kan dat niet allemaal zijn: van verdriet om iets tot zorgen om je 
huis dat bijna of misschien wel helemaal onder water staat, van desillusie in je relatie, of voor wat 
betreft  je kinderen, verbittering, of noem maar op. 
Rein is: het eerste gebod niet enkel kennen, maar leven: Gij zult de Here uw God liefhebben met 
geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand… met al uw krachten! Als Hij toch nu niet je alles 
is, hoe zal Hij dan straks alles voor je kunnen zijn? 
Het christen zijn lijkt wel bol te staan van het van twee walletjes willen eten. Het hinken op twee 
gedachten. Het dienen van meer dan één god, wat maar al te vaak neerkomt op het koesteren van 
jezelf! En dat terwijl Jezus heeft gezegd: Gij kunt geen twee heren dienen. Niemand kan twee heren 
dienen, want hij zal of de ene haten en de andere leifhebben, of zich aan de ene hechten en de andere 
minachten; Gij kunt niet God dienen en Mammon. Denken we nu niet dat dat best wel kan, want ik 
zeg u: kom de christen waartegen dit gezegd moet worden eens te na! Dan blijkt de realiteit van 
'hechten', 'minachten' tot zelfs 'haten' maar wat concreet. 'Pas op voor de hond', 'Hier waak ik'! 

Als Jezus ergens heftig tegen te keer ging, dan was het wel tegen vroomheid hier! En Hij prikt er altijd 
dwars doorheen. Hij wil niet uiterlijke reinheid, reinheid aan de buitenkant, maar innerlijke reinheid! 

Poeh! Niet zo best hè? Blijven er vast niet veel over…, met zo'n woord preek je de kerk toch leeg?! 
Kun je inderdaad de tent wel sluiten…!  
Maar is het u wel eens opgevallen dat Jezus in feite het volgen van Hem, zo op het eerste oog, niet zo 
aantrekkelijk maakt? Hij heeft geen massa's achter zic aan willen trekken. Die massa's volgden Hem. 
Hij gebruikte geen massa-spychologie om ze te betoveren. Nee, Hij sprak klip en klare woorden:  Wie 
Mij niet liefheeft boven… vader, moeder, broer, zuster, ja zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet 
zijn! Tenzij de graankoreel in de aarde valt en sterft… Laat de doden de doden begraven… Ga heen 
verkoop je bezit… Neem je kruis op… Neem Mijn juk op… Ja, zelfs heeft Hij zich omgedraaid en gezegd 
in een preek tegen eerst de massa en toen de directe kring van discipelen: zoudt gij ook niet liever 
gaan? 

Christus volgen vraat per dag om een onverdeeld hart! Hoort u, hoor jij dat?! Het wordt tijd om 
eerlijk te zijn, om de zaken te benoemen voor wat ze zijn! Waarom? Omdat het Woord nu eenmaal 
zegt: Geen onreine zal beërven. Zonder heiliging zal niemand God zien. En is niet dat waartoe Hij 
feitelijk kwam om te verlossen? Om de mens terug te brengen op de lijn van Gods doel met de 
schepping, met ons!? Zijn Rijk! De mens onverdeeld voor Christus! Dat is tenminste de inhoud die ik 
het Woord van God zie geven aan de boodschap, het evangelie van het Koninkrijk. 

Daarom dat de psalmist zegt in Psalm 86:11 verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Verenig! Het 
tegengestelde van verdeeld. Hét menselijk probleem bij uitstek. Zijn wij bereid dat na te zeggen? 
God, al de schotjes weg uit mijn hart, grote schoonmaak, één grote doorzonkamer! - helemaal voor 
U! 

Ik geef graag toe, het is een zeer ingrijpende zaligspreking. Deze zaligspreking raakt het hart van het 
christen zijn. Want christen heet je niet, christen ben je! Het is het evangelie van het Koninkrijk te 
doen om het hart!  Waar je schat is daar zal ook je hart zijn - waar is ons hart? 

Het hart, symbool voor het centrum van je persoonlijkheid. En nu het opmerkelijke: wat brengt dat 
hart uit zichzelf voort? Vrede? Brengt al het zoeken buiten God, elk ding of zaak buiten God waaraan 
je hecht, werkelijk zaligheid? Dát zou je concreet eerst de niet christen eens moeten vragen, hen die 



niet hun hart aan Christus hebben gegeven. Brengt het rust? Leidt het tot het antwoord op de 
zinvraag van het leven? Of wordt er toegegeven wat de Bijbel zegt, dat uit het hart op zich onrust 
voortkomt, en dat door de onreinheid die eruit voort springt. Is hier iemand die niet gelooft? Bent u 
rustig? Gelukkig? Zalig? En zijn er die moeten toegeven dat ze twee heren dienen? Geeft het vrede? 
Weet, het brengt niet wat God voor u gedacht en in Jezus Christus bedoeld heeft.  

Hoor naar dit Woord van God als je werkelijk vrede, blijdschap, zin, toekomst - heil  wilt, het zalig 
zoals God het in Jezus bedoelde en toegankelijk maakte voor ieder. Hoor Hem spreken in de tekst nu, 
daarin ligt het antwoord, het enige antwoord! God zoekt geen meelopers, nee helden! Helden van 
het kruis! Christen zijn vraagt moed. Wees een held, een heldin! Blijf een held, een heldin, juist in 
deze tijd! Blijf in Hem, leef Hem! Dit gelkdt elk hart dat eens voor Hem koos.Heb geen, wat de Bijbel 
noemt, verdeeld hart! Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie staan in Zijn heilige stede? Die 
rein is van handen en zuiver van hart… Die zal de zegen - het zalig - van de Here wegdragen en 
grechtigheid van de God zijns heils. Het is een zaak van alles of niets! Je hoeft niet, je mag… Het is 
genade! 
Ik heb groot nieuws voor u: Jezus die zei Niemand heeft ooit God gezien, heeft ook gezegd: Wie Mij 
heeft gezien heeft de Vader gezien. Zag, ziet u Hem? Hij heeft je lief. Hij stierf om en voor jou! Als je 
nu waarachtig je ogen, je hart vestigt op Hem, dan zul je straks wat zien: De Koning der Koningen in 
al zijn heerlijkheid óók voor jou! Dit leven hier en nu is bedoeld om je voor die toekomst klaar te 
maken! Heeft Hij het leven van u in handen gekregen? Helemaal? Wil je erbij zijn straks? 
Ik roep u op, ga niet verloren! Want dat is de uitkomst als je niet kiest. Een verlorenheid die je nu al 
voelt in je onrust. Ik roep u op, u die eens koos maar een verdeeld hart hebt: kom tot ver nieuwde 
overgave! Geen emotie, maar je hart! Je verdeelde hart doet je de prijs missen. 
En zoekenden hier: Hij is hier, om u - Hij voor wie ons leven bedoeld is. Jezus Christus. 
Je weet, je volet er moet iets gebeuren in mijn leven. Nu is het moment. Hoor de boodschap nog één 
keer in de woorden van de tekst, de tent is nog open: Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 
 
Amen 

 
 
 

 

 

 


