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 Veertig dagen (weken, maanden, jaren, eeuwen) 
in de woestijn is een leven lang 'pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadig zijn '. Je dwaalt en je hongert . 1

Je vindt onderdak in een gezin, een ideologie, een 
religieuze gemeenschap en je wordt verleid  :  2

Jij mag hier blijven als je je aan onze codes houdt. Het is 
hier goed toeven als je net als wij de olifant in de kamer 
niet ziet en niet benoemt. Jij mag bij ons aan tafel zitten 
als je net als wij je mond niet open doet als je wordt 
geterroriseerd.  
Het aanbod is verleidelijk, maar je slaat het af en dat zal je weten. Je wordt uitgestoten. 
De woestijn in, zoeken en dwalen; alweer.  
 De verkiezingen komen eraan.Wie gaat het winnen? Wie gaat aan  touwtjes trekken? Hoe 
moet je stemmen? Wat staat bovenaan jouw prioriteiten-lijstje? Het milieu, gerechtigheid voor de 
boeren, armoede,  gezondheidszorg, onderwijs?  
Moeten we nou echt tot sint-juttemis onder het juk van corona en overheid door? Wat kost dat 
allemaal, in de eerste plaats aan de kinderen, de toekomst? Wie heeft het hier eigenlijk voor het 
zeggen en waarom mag ik niet zelf uitmaken waar mijn grenzen liggen? 
In mijn hart en oren in deze woestijn-dagen steeds maar weer:  
  
 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven . 3

Klinkt goed, maar wat is dat: zachtmoedig? Dat je een zacht ei bent`? En wat betekent het dat de 
zachtmoedigen de aarde zullen erven? Ik vat mijn oude ambacht op: vele bronnen raadplegen en 
dan putten uit de rijkdom achter de woorden en die tot mij door laten dringen. 

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.    NBG 1951 
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.   NV  2014 
Lokkich de sêftmoedigen, want de ierde sil harres wêze.    Fries 
Zoaleg dij zaachtmoudeg binnen: zai zellen eerde aarven    Gronings 
Good of dee zachtmeudig bint: dee zölt de eerde in gebroek kriegen.  Twents 
Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten –  
Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben.      Duits 
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.    Engels 
Ils sont heureux, ceux qui sont doux,  
parce qu’ils recevront la terre comme un don de Dieu !    Frans 
μακάριοι οἱ πραεῖς,ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν    Grieks 

Zalig kan dus ook gelukkig betekenen, of je verheugen, of gezegend zijn. 
Voor aarde kun je grond lezen, of land. 
Zachtmoedig kan ook betekenen dat je zwijgt, want in de Engelse vertaling heten de 
zachtmoedigen 'meek' en dat woord wordt ook bijvoeglijk gebruikt bij 'sheep' en dan gaat het om 
schapen die 'mak' zìjn, die niet gaan mekkeren als zij worden geschoren. Geregeld wordt in de 
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 Mattheus 4, 'de verzoeking in de woestijn'2

Mattheus 5, 'de Bergrede'3



Paascyclus Jezus opgevoerd als een lam, een schaap, dat zich zonder mekkeren laat scheren, laat 
slachten. Hij zwijgt. En dat maakt zijn verhoorders woedend. Op zwijgende mensen heb je geen 
vat.  
De aarde erven betekent dat de aarde niet van jou is, maar dat je daarvan wel de rechtmatige 
eigenaar wordt. Hoe? In de Franse vertaling krijgen zij die 'doux' (mild, zacht, vriendelijk) zijn,  de 
hele aarde cadeau van God.  
 Als we rekening houden met de historische achtergrond van de tekst in Mattheüs (militaire 
bezetting, hoge belastingen, steeds meer armen, de verleiding om geweld met geweld te 
beantwoorden) dan zien we de 'scharen' in het 'achterlijke' en achtergestelde noorden in Galilea die 
Jezus vóór zich heeft, nu ook vóór ons, en dan is de Duitse vertaling zeer ter zake. Zachtmoedig 
wordt hier vertaald met: onderdrukt worden en afzien van geweld.  
De Griekse tekst tenslotte, moet ongeveer zó vertaald worden: Te feliciteren zijn zij, die 
zachtmoedig/mild/vriendelijk zijn, want zij zullen de aarde/het land als bezit ontvangen. 
Van wie is dit land, deze aarde? Van God, zingt Psalm 24, van hem met die rare naam die bijna als 
een excuus klinkt; Ik ben nu eenmaal zoals ik ben, ik geef wat van mij is aan de zachtmoedigen. Zo 
ben ik nu eenmaal. Daar kan ik ook niks aan doen.  
De zachtmoedigen, dat zijn: 

Mensen met rechtvaardige handen, 
met harten onverdeeld  
afgekeerden van schijn en leugen  
mensen onkreukbaar, met licht geladen. 

Die doen het goede dat moet gedaan –  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem  
dat Hem wil zien met eigen ogen. 

Zachtmoedigen zijn vaak eenzaam, uitgestoten, net zoals die zwijgende bok die beladen met de 
schuld van een heel volk de woestijn wordt ingestuurd. De aarde is niet van hen. Het land is nog 
bezaaid met partijen die om het hardst beloven dat zij jou gelukkig zullen maken. 
De aarde en het land zijn van God met die rare excuus-naam. Hij is de eigenaar en hij geeft het om 
niet aan de erfgenamen die hij zelf kiest: aan hen die vriendelijk zijn, zacht en troostend als het 
vacht van een warm schaap. 

Willemien Keuning.  

Psalm 24   4

Van wie is de aarde?  
Van God, van ‘Ik-zal-zijn-die-Ik-ben’ 
is de aarde in volle omvang. 
Van Hem zijn haar diepten en toekomst.  

Hij heeft haar gebouwd op de zeeën,  
aan stromen duurzaam verankerd. 

Wie mag zijn hoogte beklimmen 
wie staan met geheven hoofd in zijn huis?  

Mensen met harten onverdeeld  
afgekeerden van schijn en leugen  
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mensen onkreukbaar, met licht geladen. 

Die doen het goede dat moet gedaan –  
dat slag dat vraagt en vecht om Hem  
dat Hem wil zien met eigen ogen. 

Poorten, heft uw hoofden omhoog.  
Doe wijd open eeuwige deuren:  
hier komt de Eeuwige, de lichtende. 

Wie is de Eeuwige, de lichtende? 
Het is Hij die vecht voor gerechtigheid,  
het is de god van de armen, de sterke. 

Poorten, heft uw hoofden omhoog,  
hier komt Hij, de god van de armen, de sterke,  
de Eeuwige, de lichtende. 

Wie Hij, de sterke, de lichtende? 
Die ons maakte en riep tot gerechtigheid  
onze God, de Eeuwige, de lichtende. 


