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Schriftlezingen: Psalm 137 

                             Romeinen 12: 17-21 

 
Gemeente van Jezus Christus,  

 

De Psalmen zijn bij veel mensen geliefd. Omdat ze ons hele leven weerspiegelen; alle 

mogelijke emoties komen er in voor: vreugde, dankbaarheid, verlangen, hoop, wanhoop, 

verdriet. Maar ook problematische gevoelens van haat, woede, behoefte aan wraak en 

vergelding. Neem nou het slot van Psalm 137: Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de 

rotsen verbrijzelt. 

 

Kun je zo’n tekst wel lezen, bidden, zingen als beschaafd mens? Laat staan als christen? Moet 

het in de kerk niet juist gaan over liefde, vergeving, verzoening?  

Maar we weten ook dat in oorlogen en conflictsituaties kinderen niet worden ontzien. 

Dagelijks zien we hartverscheurende beelden uit Oekraïne en horen we getuigenissen van 

inwoners van verwoeste steden en dorpen. Begrijpelijkerwijs zaten veel verbijsterde inwoners 

vol haat- en wraakgevoelens jegens de Russische bezetter, jegens Poetin. Sommigen zeiden 

ook: mogen ze jullie aandoen wat jullie ons aandoen.  

Uit de geschiedenis zouden talloze voorbeelden zijn aan te halen.  

De afgelopen week deed de rechter uitspraak in de zaak van het uitgaansgeweld op Mallorca, 

waarbij vorig jaar Carlo Heuvelman werd doodgeschopt. Als je zo je zoon, broer, geliefde, 

verliest - mag je zulke haat- en wraakgevoelens dan niet hebben? Ook de rechtzaak rond het 

neerhalen van de MH17 kwam tot een einde. Wat doet het met je als het leven van een 

dierbare zo bruut tot een einde komt? Verlang je dan niet naar vergelding?   

En misschien herken je de emotie ook wel bij jezelf. Als je gepest wordt, vernederd, als je 

bedonderd wordt, onheus bejegend: wraak… Ik herken het zelf wel, dat ik soms dacht: ik zou 

die ander wel dit of dat willen aandoen, het hem betaald zetten. Dat deed ik dan gelukkig niet, 

maar de gevoelens kwamen wel boven en daar was ik niet trots op. In de beslotenheid van 

mijn eigen huis heb ik ook ‘klootzak’ geroepen en andere minder parlementaire woorden, 

toen Poetin op het scherm verscheen.  

Zo gek is het misschien nog niet dat je het kunt meezingen met de psalm: Gelukkig wie jou je 

misdaad vergeldt en jou doet wat jij ons (of: mij) hebt aangedaan…  

 

Hoe was de situatie waarnaar de psalmdichter verwijst?  
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In 586 voor Christus heeft het leger van Nebukadnessar, de koning van Babel, Jeruzalem, met 

de tempel, ingenomen en verwoest. Een deel van de bevolking werd weggevoerd naar Babel, 

in ballingschap. Dat zal er wel niet zachtzinnig aan toe zijn gegaan.  

Eeuwen later, in het jaar 70, verwoesttende Romeinen de stad, met de tweede tempel, en de 

Joden raakten voor eeuwen verstrooid.  

In de vorige eeuw vond de Sjoa plaats, de moord op zes miljoen Joden in Europa. Wie wel 

eens in Israël is geweest. zal ongetwijfeld ook Yad Vashem hebben bezocht, het 

Holocaustmuseum, de gedenkplaats van de Sjoa, in Jeruzalem. Het is een verbijsterende en 

indrukwekkende plek, zeker ook het Children’s Memorial, waar in een donkere ruimte de 

namen van alle (bekende) vermoorde kinderen worden omgeroepen. Er zijn ontelbaar veel 

sterren te zien, symbool voor de kinderen. Dan begrijp je het slot van Psalm 137. Ook andere 

volkeren kennen soortgelijke ervaringen. Denk alleen maar aan de genocide op de Armeniërs 

in het Ottomaanse Rijk in 1915 of aan de Oeigoeren in het China van nu.  

En nu zitten ze daar met al hun traumatische ervaringen, op vreemde grond, en ze huilen als 

ze denken aan Jeruzalem. Zoals ook de Oekraïners in ons landen huilen, als ze denken aan 

hun achtergelaten familieleden in Oekraïne, die daar moeten zien te overleven. Zullen ze ooit 

kunnen terugkeren naar hun huizen?  

Hun bewakers pesten hen: kom, zing voor ons zo’n vrolijk lied over Sion.  

Maar ze hebben hun lieren aan de wilgen gehangen. Hoe zou je voor die rotzakken kunnen 

zingen over die stad van de Heer, die stad van je dromen?  

 

Niet dat je Jeruzalem ooit zou kunnen vergeten. Maar Jeruzalem trouw blijven betekent 

zwijgen, het uithouden. Jeruzalem gedenken, is de hoop levend houden: ‘Volgend jaar in 

Jeruzalem’. Ze willen wel dat liedje van verlangen zingen, maar niet voor hun beulen. In deze 

situatie kunnen ze alleen nog maar zingen:  

Gelukkig wie jou je misdaad vergeldt  en jou doet wat jij ons hebt aangedaan. 

Gelukkig wie jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbrijzelt.  

De dichter zal altijd aan Jeruzalem blijven denken, maar hij vraagt ook de Eeuwige om de dag 

van Jeruzalems val te gedenken. En ook de duistere rol van Edom. Een broedervolk nota bene 

(zoals ook de Russen en Oekraïners broedervolken zijn), ten zuidoosten van Juda. De 

Edomieten waren de nakomelingen van Esau, de broer van Jakob, van wie Israël afstamde. 

Esau’s nakomelingen verkwanselden de broederschap. Edom koos de kant van de 

Babyloniërs: ‘Neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk.’ Bij de profeet Obadja 

vind je meer over het gedrag van de Edomieten bij de inname van Jeruzalem.  
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De dichter doet een beroep op God om zijn volk recht te doen. ‘Laat het bloed van onze 

kinderen gewroken worden, opdat zij aan den lijve ervaren wat ze ons hebben aangedaan.’ Er 

moet toch iemand zijn die het opneemt voor de mensen die verbrijzeld zijn? Het kan toch niet 

zo zijn, dat mensen met kwade daden vrijuit gaan? Wraak, vergelding, dat is toch ook dat het 

onrecht niet maar straffeloos doorgaat? Het is vandaag zondag van de Voleinding – bij de 

voleinding hoort toch ook dat rechtgesproken wordt, dat het onrecht wordt rechtgezet? Deze 

zondag wordt ook wel Eeuwigheidszondag genoemd – er zal toch geen eeuwige voorsprong 

zijn van de beulen op hun slachtoffers?  

De ballingen vragen om rechtzetting, maar moet dat op deze manier? Is deze wraak de 

oplossing?  

 

Zeker, je kunt die gevoelens hebben, heel begrijpelijk. Laten we dat maar voluit erkennen en 

niet onderdrukken. Als iemand iets verschrikkelijks heeft meegemaakt, seksueel misbruikt is, 

dan moet je niet te snel gaan praten over vergeving. Laat het slachtoffer maar boos zijn, razen 

en tieren. Misschien zingen we er te weinig over.  

Je kunt wel wensen dat de kinderen van de vijand vermoord worden, maar moet je dat ook in 

praktijk brengen als je daar de kans voor krijgt? Als je vader je misbruikt, kun je wel wensen 

dat je vader sterft, maar moet je hem ook neersteken? Of zijn er ook andere vormen van 

wraak of kun je van wraak afzien?  

Een indrukwekkend voorbeeld in de politiek vind ik nog altijd Zuid-Afrika. Na de afschaffing 

van de apartheid kwam er geen bijltjesdag. Mandela wilde dat niet. Er kwam een Waarheids- 

en Verzoeningscommissie, onder voorzitterschap van de vorig jaar december overleden 

aartsbisschop Tutu, die de misdaden onderzocht en documenteerde, en ook amnestie 

verleende aan misdadigers. Zo kon de samenleving weer worden opgebouwd. Wraak zou een 

keten van geweld hebben losgemaakt. Vaak genoeg in de geschiedenis zijn de rollen 

omgedraaid en waren de onderdrukten van vandaag de onderdrukkers van morgen. Zie het 

voorbeeld van Daniel Ortega, de president van Nicaragua; vroeger een vrijheidsstrijder van de 

Sandinisten, nu een brute dictator. Het verbrijzelen van je tegenstanders en hun kinderen 

brengt niets nieuws tot stand.  

Ook in persoonlijke verhoudingen – denk bijv. aan relatieproblemen of burenruzies - brengen 

wraak en vergelding doorgaans weinig goeds teweeg.  

 

De apostel Paulus wijst een andere weg. Hij kende het brute geweld van de Romeinse 

bezetter. Hij kende de schreeuw om wraak, maar hij pleit ervoor om die vergelding, die wraak 
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over te laten aan God. Neem geen wraak, maar laat God je wreker zijn, schrijft Paulus. Kies 

zelf een andere weg: als je vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem 

te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat je niet overwinnen door het 

kwade, maar overwin het kwade door het goede. Een oproep van Paulus in het spoor van 

Jezus om de eindeloze spiraal van geweld te doorbreken.  

Het is zeker niet gemakkelijk om de wraak aan God over te laten, zelf ervan af te zien en een 

andere weg te gaan.  

Dat mogen we oefenen in de kerk. Hoe het verder moet in Oekraïne, weet ik niet. Een aantal 

maanden geleden was er een oproep van mensen uit de kring van ‘Kerk en Vrede’ om te 

stoppen met al die wapenleveranties aan Oekraïne. Daar kwamen uiteraard ook weer felle 

reacties op. Hier in de kerk kunnen we bidden en concrete hulp verlenen. En hier kunnen we 

toch ook ons hart luchten, kunnen we kwijt wat ons dwars zit. Hier mag je komen zoals je 

bent, met al die rotzooi in je, met je haat- en wraakgevoelens.  

Maar we mogen die gevoelens en gedachten ook bij God neerleggen. We vieren in de kerk 

verzoening en vergeving. We staan stil bij de weg die Jezus ging.  

Jezus greep niet naar geweld. Hij sprak tegen zijn leerlingen over de andere wang toekeren en 

zei: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Aan het kruis sprak hij de woorden: 

Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.  

De Vader had wraak kunnen nemen voor de moord op zijn Zoon en het hele zootje hier 

kunnen verdelgen, maar dat heeft Hij niet gedaan. Integendeel. Het werd Pasen. De weg van 

Jezus is een weg vol toekomst, een weg naar God, een weg naar elkaar. Gods eigen kind is 

verbrijzeld op de rots van Golgotha.  

Maar God biedt ons vergeving en verzoening aan, belooft ons het nieuwe Jeruzalem.  

De psalmdichter verlangt naar Jeruzalem, ten diepste een verlangen naar een wereld die goed 

is, een wereld van gerechtigheid, vrede en heelheid, en daarmee het tegendeel van Babel. Op 

deze zondag van de Voleinding kijken we vooruit, naar wat we mogen verwachten. In de 

Openbaring van Johannes horen we dat de strijd tussen Babel en Jeruzalem in Christus ten 

diepste al beslecht is: Babylon is gevallen en het nieuwe Jeruzalem kan uit de hemel op aarde 

neerdalen. Babels toekomst – haar kinderen: symbool voor die toekomst – zal verpletterd 

worden. Want de toekomst is aan Jeruzalem.  

Gaan wij dan op weg naar die toekomst, in het spoor van Jezus.  

Amen.  

 


