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Schriftlezing: Exodus 22: 20-26 

                        Matteüs 5: 33-48  

               

Gemeente van Jezus,  

De gelezen verzen in Matteüs 5 maken deel uit van het gedeelte, waarin Jezus van 

zijn leerlingen een gerechtigheid vraagt die groter is, anders is dan die van de 

schriftgeleerden en de farizeeën. Jezus is niet gekomen om de Wet of de Profeten af 

te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.   

Steeds weer zegt Jezus: Jullie hebben gehoord dat gezegd werd… Dit  zeg Ik 

daarover… En dan klinkt een radicalisering, een verdieping van de geboden. Ik voel 

me toch wel wat ongemakkelijk bij die woorden van Jezus. Jullie ook?   

Neem nou dat weerbarstige laatste vers: Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse 

Vader volmaakt is. Kan dat? Wie brengt dat op?  

Het grote misverstand is dat we volmaakt verkeerd opvatten, als perfect, onberispelijk 

of zondeloos. Maar het woord gaat uiteindelijk terug op een hebreeuws woord dat 

betekent: heel, ongedeeld, gaaf, uit één stuk, integer, op één doel gericht.  

Jezus zegt hier: wees dus op één doel gericht (en dat ondanks falen en vallen), 

namelijk op het Rijk van God. Dat doel is samengevat in Matteüs 6: 33: Zoek eerst 

het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Daar dienen we met heel ons hart op 

gericht te zijn, dat is de richting van ons leven: het zoeken van Gods koningschap op 

deze aarde en de gerechtigheid die daarbij hoort.   

Kortom: betrouwbaar zijn als bondgenoot, een bondgenoot uit één stuk.   

Iemand heeft het vertaald met: Wees dus ònverdeeld goed, zoals jullie hemelse 

Vader onverdeeld goed is. Het gaat om een goedheid die niet discrimineert, geen 

onderscheid maakt, die niet buitensluit.   

Zonder de asielproblematiek te willen bagatelliseren, soms voel ik wel een 

plaatsvervangende schaamte over hoe er in Europa over wordt gesproken: een hek 

om Europa heen, asielzoekers deporteren naar een land als Rwanda. Het kabinet 

wilde de gezinshereniging vertragen, maar is keer op keer teruggefloten. Het is geen 

toeval dat de ChristenUnie pleit voor een humaan en ruimhartig asielbeleid, de 

kerken trouwens ook. Zij weten wat er in de Bijbel staat, bijv. wat wij lazen in Exodus 

22: Vreemdelingen mag je niet uitbuiten of onderdrukken, want jullie zijn zelf 

vreemdelingen geweest in Egypte. Zij kennen ook de radicale uitspraken van Jezus.  
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Onze hemelse Vader laat zijn zon opgaan over goede en slechte mensen en laat het 

regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God maakt in zijn liefde geen 

onderscheid. Zouden wij zo gemeente kunnen zijn, in een royale goedheid en liefde? 

Zonder hokjes, zonder barrières, zonder etiketten te plakken? Misschien hebben wij 

in onze situatie geen vijanden of mensen die ons vervolgen, maar zouden ook 

mensen die niet bij onze groep horen onze liefde kunnen ervaren?   

Wij leven in een cancel culture, een afrekencultuur. Als je iets verkeerds hebt gedaan 

of iets gezegd of geschreven wat een ander niet aanstaat, dan word je compleet 

afgebrand of zelfs met de dood bedreigd, vooral op sociale media.  

Geloven wij in een God die compassie met ons heeft, met ons als zondaars? Zo ja, 

tonen wij dan compassie jegens anderen?  

 

De uitspraken van Jezus schuren wel. Neem nou: verzet je niet tegen wie kwaad 

doet, maar keer degene die je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe.   

Dat oude gezegde “Een oog voor een oog en een tand voor een tand” (of: oog om 

oog, tand om tand), dat was in oude tijden al een hele stap vooruit. Het betekende 

een zegenrijke inperking van de bloedwraak. Het recht van de afgewogen vergelding 

was een stap vooruit: als A een oog of een tand van B vernielt, moet A ook een oog 

of een tand missen (of een financiële compensatie die daarmee in overeenstemming 

is). Dus niet meteen het hele gebit eruit slaan of die ander compleet in elkaar rossen.   

En toch – zegt Jezus – toch kòm je er niet mee. Toch geeft het geen nieuwe 

mogelijkheden, maar laat het in wezen alles bij het oude. Het is een inperking, en als 

zodanig waardevol. Als die er niet was in deze wereld, waren we helemaal aan de 

barbaarsheid overgeleverd. Maar het schept geen echt nieuwe situatie.   

Verzet je niet tegen wie kwaad doet.   

Ik worstel daar enorm mee. Kom je daarmee uit in de internationale politiek, bijv. in 

de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Komende vrijdag is de oorlog een jaar aan 

de gang: tienduizenden doden, een verwoest land, getraumatiseerde mensen, een 

continue angst voor escalatie. Al vanaf het begin is er vanuit kerkelijke kring, bijv. 

mensen rond Kerk en Vrede, opgeroepen om niet steeds verder te gaan op de weg 

van bewapening. Dreigt er een nieuw Russisch offensief, dan Leopardtanks voor 

Oekraïne, straks misschien F-16’s, waar eindigt zo’n spiraal van geweld? Maar wat is 

het alternatief? Oekraïne prijsgeven aan de Russen, agressie belonen? Een ander 

land opofferen aan onze principes? Ik kom er niet uit.  
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Is Jezus een watje, met zijn ideeën over de manier waarop je je vijanden tegemoet 

treedt? Worden wij allemaal opgeroepen om watjes te zijn?  

In wezen is het heel sterk en roept Jezus ons op om sterk te zijn. Hij zegt: laat je 

houding niet bepalen door het gedrag van je tegenstander. Doe niet perse wat hij of 

zij doet, doe iets anders dan de ander van jou verwacht. Want als ik mijn  

tegenstander in z’n eigen taal beantwoord, blijft hij een invloedrijke vijand, die tot in 

détail mijn reactie bepaalt, die het spel in feite volledig beheerst.   

In zijn eigen leven laat Jezus zien dat het niet om vergelding maar om vergeving 

gaat. Hij is zo uit op het werkelijke welzijn van de ander dat haat, vervloeking, zelfs 

gebruik van geweld door zijn tegenstanders Hem niet van zijn inzet voor hen af kan 

brengen. Die door Jezus gepredikte en gepraktiseerde liefde is gegrond in de liefde 

van God. Hij roept ons op om die liefde van God te spiegelen en kinderen van je 

Vader in de hemel  en net zo goed, zo volmaakt als jullie hemelse Vader te zijn.   

Door zo te leven haal je de angel uit de vijandschap. Sta niet op je strepen, maar ga 

boven jezelf uit. Probeer niet met gelijke munt terug te betalen of de ander terug te 

pakken, maar probeer eens speels, verrassend en royaal te reageren. Doe een 

beroep op het hart en geweten van je tegenstander. Doe voorbede voor wie jou 

beledigt of op je ziel trapt. Dat schept een nieuwe openheid van binnen bij jezelf en 

legt een nieuwe relatie met degene voor wie je bidt. Je vijand liefhebben is heel 

concreet: je vijand liefdedaden aandoen. Zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië: 

er werd ook hulp aangeboden door landen die geen vrienden waren: Griekenland, 

Armenië, Israël. Liefhebben is geen gevoel van genegenheid, het betekent ook niet 

dat je iedereen moet kunnen omhelzen. Het gaat Jezus om de inzet voor het welzijn 

van de ander, om daden die de vijandschap ontkrachten. Het automatisch 

wederkerige, dat de ander verwacht, blijft uit. Dat zet haar of hem op het verkeerde 

been. Het werkt bevrijdend en ontspannend wanneer wij de ander iets niet betaald 

willen zetten. Vanuit de verbondenheid met Jezus Christus zijn verrassende royale 

reacties mogelijk, duiken soms opeens ongekende mogelijkheden op: experimenten 

van liefde, die dwars staan op ‘wat haalbaar is’ en die het ‘eigenlijk zou je…’ 

overstijgen.  Jezus vraagt geen weerstand te bieden, omdat je dan tot de middelen 

van de tegenpartij vervalt. Weerbaar zijn is iets heel anders. Het uitgangspunt is 

voortdurend: behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Oftewel: 

probeer je in te leven in andere mensen. En doe daarin meer dan het gewone. 
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Liefhebben wie jou liefhebben is geen kunst – net zo min trouwens als haten wie jou 

haat.   

Daardoor word je geen watje of slappeling of sulletje of lulletje rozewater. Nee, het 

gaat erom, dat je de spiraal van geweld doorbreekt. Dat er een einde komt aan het 

steeds terugkerende slaan en geslagen worden. Behandel de ander, zoals je zelf 

behandeld wilt worden – daar moet je sterk voor zijn.  

  

In ons alledaagse leven ligt het het meest voor de hand om kwaad met kwaad te 

vergelden en goed met goed.   

Onze vrienden zeggen we gedag en zij zeggen ons gedag. Wij geven hen cadeautjes 

op hun verjaardagen en zij geven ons cadeautjes. Wij nodigen mensen uit die ons 

ook hebben uitgenodigd. Wij sturen een vakantiekaartje aan wie ons er één sturen… 

Maar is dat nou zo bijzonder? Gedragen de heidenen zich niet net zo? Als je zo doet, 

lijk je dan op je hemelse Vader in zijn goedheid?   

Ook in het negatieve gebeurt dat, wanneer we elkaar met gelijke munt terugbetalen. 

Een boze brief wordt beantwoord met een nieuwe boze brief, hatelijkheden worden 

teruggekaatst, beledigingen betaald gezet; relaties kunnen verworden tot een 

eindeloze reeks van zetten en tegenzetten, wat soms uitloopt op verwijdering 

voorgoed of nog erger.   

Maar ook op grotere schaal vinden we zulke spiralen van geweld: Als jij iemand van 

onze groep doodt, doden wij iemand van jouw groep. En dan wreken jullie je weer op 

mensen van ons en dan zullen wij ons weer wreken. De geschiedenis laat veel van 

dat soort conflicten zien: tussen bevolkingsgroepen in voormalig Joegoslavië, tussen 

Joden en Palestijnen in Israël, tussen Hutu’s en Tutsi’s in Rwanda, tussen 

protestanten en rooms-katholieken in Noord-Ierland, tussen Sjiïeten en Soennieten in 

Irak, tussen Dinka en Nuer in Zuid-Sudan.   

Jezus zegt: stap nou eens over jezelf heen, verlaat dat “weegschaalmodel”. Doe 

eens iets onverwachts. Nodig diegene nou eens uit met wie niemand om wil gaan. 

Als iemand iets lelijks over jou zegt, scheld dan niet terug. Zeg eens iets aardigs over 

haar of hem. Geef eens iets zomaar aan iemand zonder er wat voor terug te 

verwachten.   

Als je verwachtingen hebt van een andere samenleving, moet je de moed hebben de 

bestaande verhoudingen, dat wat “men” normaal vindt, te doorbreken.  
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In de gemeente van Jezus Christus mogen we proberen zo te leven, hier mag een 

dergelijke levensstijl geoefend worden. Het gaat in de gemeente toch niet alleen om 

gezelligheid en verzorgingspastoraat en zo, maar om oefening in de navolging van 

Christus, om het groeien van de geloofsgemeenschap op de weg van de navolging.   

Alleen zou je haast bezwijken onder zulke zware woorden als in de Bergrede. Maar 

Jezus spreekt hier tot een méérvoud van volgelingen die er samen voor staan. Zoals 

Jezus het eerder in Matteüs 5 heeft genoemd: Jullie zijn het zout van de aarde... 

Jullie zijn het licht in de wereld.  

  

Moralisme is mijn valkuil. Ik gebruik graag het beeld van een steen die in de zon ligt. 

Die hoeven we toch niet te bevélen om wárm te worden? Dat wordt ie vanzelf wel, 

doordat de zon op hem schijnt. Als wij nu de zon van Gods goedheid en liefde op ons 

voelen schijnen, dan kan het toch niet anders of we worden daar zelf warm van en 

wij stralen die warmte en liefde op onze beurt weer uit naar onze omgeving. Van 

Okke Jager, meen ik, is het verhaal van een meisje, dat over de weg liep met haar 

broertje op haar rug. Een voorbijganger zegt tegen haar: “ach meisje, wat draag je 

een zware last”. Waarop ze antwoordt: “meneer, ik draag geen last, ik draag m’n 

broertje”. Dat was voor haar geen last, ze droeg hem gráág, omdat hij het was.   

Zo dragen wij de ‘last’ van het volmaakt zijn.   

Als er iemand was die z’n broertjes en zusjes droeg, dan is dat Jezus. Hij is volmaakt 

betrouwbaar, onverdeeld goed, uit één stuk. Sprekend zijn Vader en handelend zijn 

Vader.  We mogen de Bergrede nooit losmaken van de Bergredenaar, die de 

woorden niet alleen zei, maar ze ook deed. Het unieke van hem is dat Hij tot het 

uiterste ging. Zo, dat mensen konden zeggen: ‘Jezus, daar gaat God’.   

Hij kon dan ook met gezag zeggen, dat Hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten 

af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen, om ze in zijn eigen leven volop 

waar te maken. Hij verzette zich niet tegen wie kwaad deed, pakte zijn tegenstanders 

niet terug. Hij keerde ook zijn andere wang toe, toen Hij geslagen werd. Hij had vele 

vijanden en werd vervolgd en gehaat. Ze brachten Hem aan het kruis, maar Hij bad 

voor z’n vervolgers.   
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Zijn leven ligt als een fundament onder alle oproepen in Matteüs 5. Waar Jezus in het 

centrum staat, daar zijn de krachten van Gods Koninkrijk, zijn koningschap 

werkzaam. Wij mogen in zijn voetspoor gaan.   

Durf je het aan, met deze woorden?   

Amen.   


