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Matteus 5 : 5 

Durf een erfgenaam te zijn 

Lezen: Numeri 12 

Tekst:   Matteüs 5 : 5 

Zingen: Breng ons samen (Sela)  

Zingen: Psalm 75 : 1, 3 (na de wet) 

Zingen:  Psalm 75 : 4 en 6 (na de lezing) 

Zingen: Psalm 37 : 5 en 16 (na de verkondiging) 

Zingen: Samen eten wij (bij het begin van de viering) 

Zingen: Gezang 182 : 4, 5 en 6 (NGK 2017; einde viering) 

Zingen: Gezang 238 : 1 (voor de collecte) 

Zingen:  Gezang 238 : 2 en 3 (na de collecte) 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Mozes had laaiend kunnen zijn. Bitter en agressief. 

Het was niet niks, wat hem overkwam. Hij had strafmaatregelen 

kunnen nemen. Schorsing, afzetting. Aäron en Mirjam ontslaan. 

Wat doet Mozes. Niets. Dat is vreemd. Mozes weet van 

aanpakken. Eens had hij een Egyptische bewaker dood 
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geslagen. Driftig was hij. Maar nu? Ik lees, vers 3: Mozes was 

een zeer bescheiden man, niemand op de hele wereld was zo 

bescheiden als hij. Om het wat dichter bij onze tekst te krijgen, 

er staat: Mozes was een zachtmoedig man, niemand was 

zachtmoediger dan hij. Dat woord gebruikt de Here Jezus in 

onze tekst. Zalig de zachtmoedigen. Het is een mild woord. Het 

doet je wel wat. Zachtmoedig. Je kent misschien wel mensen bij 

wie dit woord goed past. Het zijn mensen die je graag 

tegenkomt. Zouden zij het van jou zeggen: wat een 

zachtmoedig mens? Het is de moeite waard: zachtmoedig zijn. 

De Here Jezus knoopt er een grote belofte aan vast. Je zult de 

aarde beërven.  

Misschien twijfel je. Zachtmoedig. Betekent het dat je een 

sukkel bent, iemand die over zich laat lopen, mensen die elk 

meningsverschil uit de weg gaan, vermijdende slappe 

karakters? 

Kijk naar Mozes. Bepaald niet een sukkeltje. Een krachtige 

man. Met krachtige hand leidde hij Gods volk uit Egypte naar 

het beloofde land van vrijheid (Deuteronomium 34). Een man 
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van geweldige reputatie. Mozes, één van de groten uit het 

Oude Testament. Toch: zachtmoedig. Dat zie je in die 

geschiedenis. Wat doet Mozes, op de jaloerse actie van Mirjam 

en Aäron? Niets! De HERE doet wat, neemt maatregelen, deelt 

straf uit en stelt orde op zaken. God vertelt hoe Hij tegen Mozes 

aankijkt: een bijzondere dienaar, op wie Hij volledig kan 

vertrouwen! Mirjam krijgt straf, zij wordt melaats. Een erge straf. 

Ze moet buiten het kamp, ze mag met niemand omgaan. De 

jaloezie wordt haar zwaar aangerekend. Ze ziet later in, dat ze 

dwaas heeft gehandeld. Wát is nu de zachtmoedigheid van 

Mozes? Hij zet niet zelf de zaken recht. Hij laat ruimte aan de 

HERE. Zachtmoedig zijn, betekent niet dat je een slappeling 

bent. Je laat het aan Gód over, om het onrecht aan te pakken. 

Weet je wat ik het moeilijke aan deze tekst vindt? Dat God niet 

wat vaker op zo’n manier ingrijpt als toen. Liet Hij maar eens 

meer zo duidelijk merken hoe Hij over de dingen denkt. Er is 

zoveel onrecht. Je wordt zelf ook vaak geraakt, bezeerd. 

Waarom pakt God dat niet aan. Hij kon het toen ook, met 

Mirjam. (waarschijnlijk is Mirjam de aanstookster geweest en 
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wordt juist zij zo zwaar gestraft, meer dan Aäron). En als God 

dat dan zou doen? Bij elk onrecht ingrijpen….  

Worden wij dan niet allemaal als Mirjam?  

Nee, je merkt het niet, dat God zich ermee bemoeit. Meestal 

niet. Hij gáát dat nog doen. Nu nog niet. Dat betekent niet dat 

wij op de vuist moeten gaan, dat wij de zaakjes dan zelf maar 

moeten regelen. Wat dan? Zachtmoedig zijn! Geduldig, 

liefdevol. Niet met grof geweld nog meer onrecht in de wereld 

brengen. Moet je dan alles maar over je kant laten gaan? Nee. 

De Here Jezus heeft zelf de weg gewezen van gesprekken, 

onder vier ogen, of met getuigen. 

De Nederlandse wet geeft mogelijkheden, voor bemiddeling 

bijv.  Maar als er aan de rechtsgang een eind komt, en je voelt 

nog steeds onrecht, wat dan? Laat het over! Aan God. Hij is 

daar gevoelig voor. Hij geeft je de hele aarde. Wij zullen de 

aarde beërven. Let op dat woord. God heeft ons als zijn 

kinderen en erfgenamen aangenomen. Erfgenamen. Waar 

moeten die goed in zijn: geduld. Wachten, vertrouwen. Niet via 

slimmigheidjes en geweld aan je trekken komen. Geen eigen 
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rechter spelen. Soms doe je er goed aan een grove belediging 

over je kant gaan. Sta erboven. Niet als hoogmoedige. Maar in 

de kracht van God. Die jou iets beloofd heeft, waar je als 

gedoopte een leven lang op kunt teren: je bent erfgenaam. 

Erfgenaam van de belofte, de beloofde aarde, waar alleen maar 

recht is. Maar dit is niet een belofte alleen voor straks. Je kunt 

er nu al wat mee. Ze verandert jouw leven. Je hebt iets moois 

om naar uit te kijken. Zachtmoedigen kunnen zich gemakkelijk 

op aarde bewegen. Iemand die altijd maar voor zijn rechten 

loopt op te komen, en daar alles voor uit de kast haalt, dat 

vraagt veel energie en mensen lopen met een boog om hem 

heen. Zachtmoedigen kunnen zich ontspannen bewegen onder 

de mensen. Er is iets van rust en vrede over hen. Zij worden 

niet opgejaagd , laten zich de kop niet gek maken. Ze dragen 

niet de stress en spanning bij zich, zoals anderen, die hun 

sores zelfs op vakantie mee nemen, het maar niet af kunnen 

geven bij de hemel. Want zij moeten er nog wat mee, met wat 

hen is aangedaan. De onderste steen moet boven, ik sta in mijn 
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recht en dat zál ik krijgen. Wat zijn dáár al wat mensen moe van 

geworden. 

Zachtmoedig, als je dat toch mag zijn. Dat betekent niet, dat je 

het gemakkelijk hebt. Maar je mag tot rust komen. Jezus nodigt 

je zelfs uit: Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt en ik 

zal u rust geven. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Jezus de zachtmoedige. Die sloeg ook niet overal boven op. Hij 

kon wel eens de zweep pakken…als Hij voor de eer van Vader 

opkwam. Maar als Hij zelf onrecht leed, droeg Hij dat. Toen Hij 

veroordeeld werd, hoorden de discipelen geen woord van 

protest. Zachtmoedig droeg Hij het onrecht tot aan de dood toe, 

de dood aan het kruis. Verder liet Hij het aan Vader over. Die 

gaf Hem het leven. Bij de opstanding. Die gaf Hem de macht 

over hemel en aarde. Die werd Hem gegéven. Een rijke erfenis. 

Ook kreeg Hij de naam boven alle namen. Een erfgenaam van 

God de Vader, heeft het goed. Dat zegt het avondmaal: God 

maakt het goed met je. Zachtmoedigen hopen daar op. Amen. 

 


