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Verleden week hoorde ik van een bejaarde mevrouw dat ze was opgebeld door iemand die
zich uitgaf voor Microsoft en haar computer wilde bijwerken, ze trapte er nietsvermoedend
in en haar bankrekening is geplunderd. Als je vanuit het buitenland wordt gebeld en je bent
zo aardig op verzoek even terug te bellen, kan het je honderden euro’s kosten. We leven in
een leugenachtige wereld, vol list en bedrog. Criminelen weten feilloos de zwakke plekken in
ons te vinden, en dat zijn juist de plekken waar wij goed en zachtaardig zijn, naïef als
kinderen en met een vanzelfsprekend vertrouwen in andere mensen. Maar je wordt niet als
crimineel geboren, en al helemaal niet als slimme crimineel. Nee, de hele samenleving is
onderhand erin getraind te liegen en bedriegen. Vorige week nog stond in de krant hoe
Nuon klanten werft aan de huisdeur – door leugens te verkopen. Als je betrokken raakt bij
een verkeersongeval, moet je alle brieven die je krijgt onbeantwoord naar de verzekering
doorsturen. Die is namelijk bang dat je iets zou kunnen zeggen wat waar is maar hun geld
kost. Ook als je zelf vindt dat je schuld bent, mag je het van je verzekering niet zeggen. Geld
is belangrijker dan de waarheid. Je hoort mensen denken: Had die mevrouw maar niet zo
dom moeten zijn erin te trappen. Alsof we niet allemaal onze zwakke momenten hebben.
Alsof we het maar normaal moeten vinden je te pantseren met gewapend beton en je zo
onkwetsbaar mogelijk te maken.
Kwetsbaarheid, daar gaat het om in de vier zaligsprekingen. Maar eerst nog even dit. We
leven in een leugenachtige wereld. De grootste leugen is dat we denken dat we zo snel
mogelijk de armoede de wereld uit moeten helpen. Daarmee bedoelen we: we moeten
allemaal rijk worden. Eerlijk delen, maar wel allemaal rijk worden. Het zal niet gebeuren. De
waarheid is dat we niet allemaal rijk kunnen zijn – zet het maar uit je hoofd. We kunnen
hoogstens allemaal arm worden. Daar moeten we naar toe, dat we allemaal arm worden,
daar moeten we voor strijden, en het zal nog moeilijk genoeg zijn en lang genoeg duren
voordat het zo ver is. Allemaal arm. We horen het niet graag. Het geld is, ook hier,
belangrijker dan de waarheid.
Arme mensen, dat zijn in de Bijbel niet alleen mensen die geen geld hebben of honger lijden.
De Bijbel bedoelt met arme mensen kwetsbare mensen, hulpeloze mensen, mensen die met
huid en haar zijn overgeleverd aan mensen en machten die het geen zier kan schelen of een
ander een leven heeft of géén leven heeft. De wereld is vol van arme, kwetsbare, hulpeloze
mensen zonder verweer. De mevrouw die door Microsoft wordt opgebeld. Jezus prijst hen
zalig en gelukkig. Zij maken geen deel uit van de wereld van list, leugen en bedrog. Zíj leven
in de ware wereld, in het koninkrijk van God. En zij gaan ons voor, zij zijn al daar waar we
allemaal heen moeten, naar een wereld waarin iedereen arm is en kwetsbaar, de een
hulpeloos overgeleverd aan de ander. Arm zijn, dát moeten we willen. Jezus wenst het ons
toe.

