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Inleiding 

De universaliteit van de Bergrede 

Onder de Bergrede wordt gewoonlijk verstaan de rede van Jezus 
zoals die samengesteld is door Matteüs in het vijfde tot en met 
het zevende hoofdstuk van zijn evangelie. We gebruiken deze 
term in dit boek echter in een wat bredere betekenis. We ver
staan er voornamelijk deze hoofdstukken onder, maar ook het
geen Jezus, verstrooid over de synoptici, aan aanwijzingen en 
geboden heeft gegeven. Het gebod van de liefde tot God en de 
naaste, de beeldrede in Matteüs 25:31-46, rangschikken wij ook 
onder dit hoofd. Jezus heeft de thora zo scherp en toegespitst 
geformuleerd en er zo'n diepgang aan verleend, dat zij een weg
wijzing werd tot een humaniteit zonder vergelijk. Deze messi
aanse ethiek van Jezus noemen we voor het gemak Bergrede. 

De Bergrede is weliswaar in de allereerste plaats tot een bij
zondere groep gericht, die met dit woord wordt aangesproken 
en vanuit wier situatie - armoede en berooidheid - door Jezus 
gedacht en gesproken wordt. Zij is niettemin tegelijkertijd van 
wereldwijde strekking en spreekt alle mensen op hun menszijn, 
niet alleen persoonlijk maar ook politiek, aan. Er worden door 
uitleggers nogal eens beperkingen aan de Bergrede opgelegd, 
maar die kan onmogelijk als gerechtvaardigd gezien worden. 
Jezus spreekt niet een elite aan die zich moet onderscheiden van 
de anderen, de gewone mensen of de christenen in de wereld. 
Hij heeft juist deze gewone, deze eenvoudige mensen op het 
oog. Hij meent wel degelijk dat zijn woorden politieke en socia
le relevantie hebben, ook al hebben ze die minder direct en 
zeker minder programmatisch dan men meestal meent. Ook is 
zijn ethiek niet voor later bedoeld, voor het Koninkrijk Gods dat 
ooit komt, want zijn woorden veronderstellen juist altijd de 
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harde, onrechtmatige en gewelddadige toestanden die in deze 
wereld heersen. Hij heeft er ook nimmer aan gedacht dat deze 
woorden hun betekenis en gelding alleen op bepaalde terreinen 
zouden hebben en op andere gebieden niet. Het gaat ons er dus 
om de universaliteit van de Bergrede in alle opzichten in het 
licht te stellen. De woorden van de Bergrede hebben betrekking 
op alle mensen wereldwijd. Zij roepen hen op zich te verzetten 
tegen het onrecht, de knechting en de dwang die in onze wereld 
heersen, niet alleen persoonlijk, maar in dat persoonlijke ook 
politiek en sociaal. Zij schenken ook een moreel dat dit verzet 
vorm en gestalte geeft, en dus mogelijk maakt. 

Tot wie richt Jezus zich in de Bergrede? Het antwoord laten 
we ons eenvoudig geven door de tekst van Matteüs (S:IV): 1ezus, 
ziende de schare, ging de berg op, ging zitten en zijn discipelen 
kwamen tot Hem, en Hij deed zijn mond open, leerde hen en 
zei .. .' Wat ons opvalt, is dat Jezus de schare ziet. Hij kijkt ze aan 
met 'de ogen van het hart' (Efeziërs 1:18) en kijkt niet aan ze 
voorbij, zoals mensen vaak doen als ze ellendigen ontmoeten. 
Hij merkt hun vermoeidheid en beladenheid op en Hij is met 
innerlijke ontferming bewogen. Wat Hij wil is deze schare moed 
geven om in hun misère stand te houden. Hij wil hun, zowel 
innerlijk als uiterlijk, rust geven en hun een perspectief van vrij
heid en vrede bieden. Hij wil hun een hart onder de riem steken. 
De geboden van Jezus zijn altijd een bemoediging en vertroos
ting, een hart onder de riem. De discipelen mogen vooraan zitten, 
want ze horen enerzijds bij de schare:Jezus heeft hen tussen deze 
mensen vandaan tot zich geroepen. Zij mogen bij Jezus zijn, van 
Hem leren en Hem navolgen. En daarom mogen zij op de voor
ste rij zitten en als eersten zijn woord indrinken. Maar we mogen 
niet vergeten dat wat zij horen allereerst tot de schare gericht is 
en pas daarna ook tot hen. We mogen de woorden van Jezus in 
ieder geval nooit losmaken van wat Hij ten diepste wil zijn: 
Herder van hen die geen herder hebben, Herder van de verloren 
schapen. Men zegt wel: Jezus is voor Israël gekomen en Hij heeft 
daar, volgens het evangelie, zeker ook aan vastgehouden, al 
maakte Hij soms een uitzondering. Maar we moeten wel beden
ken dat Hij niet tot het gevestigde en 'religieuze' Israël is geko
men, maar tot het afgeschreven, door de leidslieden verworpen 

8 



Israël, tot het Israël dat gerekend werd tot het heidense Galilea 
en daarom als er niet bij behorend gold. Vanuit die solidariteit 
met de verworpenen streeft Hij echter naar een herstel van het 
ware Israël. In die context staan voor ons de woorden van de 
Bergrede. De discipelen worden mede aangesproken, voorzover 
zij deze liefde tot de schare delen en als Jezus met de schare soli
dair willen zijn. Zij vormen een groep armen die het voor de nog 
armeren mogen opnemen. En daarom mogen ze op de voorste 
rij meeluisteren. Zij zijn geroepen de avant-garde van de schare 
te zijn: het bewuste en het verantwoordelijke deel ervan. Van 
hen wordt verwacht in dit opzicht te zijn als hun Meester. Aan 
het eind van de Bergrede (7:28v) blijkt ten overvloede nog eens 
dat Jezus inderdaad tot de schare heeft gesproken, want zij zijn 
het die versteld staan over wat Hij zegt en leert, omdat het hen 
in hun hart aanspreekt en versterkt, en over het gezag waarmee 
Hij spreekt, omdat Hij zelf immers heeft waargemaakt wat Hij 
van de schare verwacht. Zijn woord schept de waarheid die Hij 
hun voorhoudt en Hij maakt deze waarheid tot een onont
koombare werkelijkheid. 

Dit gegeven zetten we nu tegenover de verschillende ant
woorden die in de loop van de kerkgeschiedenis gegeven zijn op 
deze zelfde vraag. Men heeft gezegd: de kerk is hier aangespro
ken. Dat is natuurlijk niet onjuist: inderdaad zijn alle mensen 
aangesproken, dus ook de kerk. Maar de hiërarchische machts
kerk kan, als het bovenstaande waar is, zo de aangesprokene niet 
zijn, want zij heeft gekozen voor de macht en heeft zich ver
vreemd van de massa der mensen, zij heeft zich losgemaakt van 
de schare van vermoeiden. Zij is een verbond met de machtigen 
aangegaan en zij heeft ook zelf naar macht gestreefd en is aan 
deze zucht horig geworden. Wel blijft zij daarbij zeggen dat het 
haar in die machtsverwerving om het koningschap van Christus 
gaat, maar het is hypocriet en eigenlijk een leugen, want het gaat 
haar in wezen om zichzelf en haar eigen bestand en voortbe
staan. Indien de kerk is aangesproken (en wij willen dat niet ont
kennen), dan altijd via de schare van vermoeiden, want zij blij
ven de eerst aangesprokenen. Als we zeggen dat de kerk hier 
wordt aangesproken, kan die kerk dus alleen de gemeente aan de 
basis zijn in solidariteit met de geringen der wereld, een kerk die 
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allereerst discipel wil zijn, dat wil zeggen: onderwijs wil ontvan
gen en alleen van daaruit iets te zeggen wil hebben. Een kerk die 
alleen maar als horende kerk lerende kerk wil zijn, die alleen 
maar de boodschap brengt en verder zelf zwijgt en zo zegt en 
doet wat haar is opgedragen. Wat zij dan vanuit Christus zegt, 
wordt in weerloosheid gezegd en niet beheerst door enig 
machtsstreven. Wel echter heeft deze kerk een missie: zij is ver
koren om er voor de wereld en haar heil te zijn. Zij is zich 
bewust zelf alleen gered te worden als de wereld mede gered 
wordt, met wie ze in genade en ongenade verbonden is. Elke 
zelfverheffing moet deze kerk vreemd zijn: zij heeft geheel en al 
dienstbaar te zijn aan de zaak van de armen en geringen dezer 
wereld. Alleen zo'n kerk lijkt op de discipelen die tijdens de 
Bergrede op de voorste rij zitten. 

Volgens anderen zou jezus zich eigenlijk gericht hebben tot 
het volk Israël van de eindtijd. Maar dit Israël zou helaas gewei
gerd hebben te luisteren, is ongehoorzaam geweest en heeft haar 
kansen verspeeld. jezus heeft zich daarom van hen afgewend en 
spreekt tot de christelijke gemeente die het deel van Israël ver
tegenwoordigt, dat tot omkeer bereid is, en dus tot het 'ware 
Israël'. Het christendom is als het erop aankomt het ware Israël 
van de eindtijd. Zo maken we echter een tegenstelling die desas
treuze gevolgen heeft gehad in de geschiedenis. Het is reeds aan
vechtbaar een tegenstelling te construeren tussen een gehoor
zaam ('waar') Israël en een ongehoorzaam ('onwaar') Israël. Want 
het 'ware' Israël verschijnt en toont zich altijd in het 'onware': de 
gehoorzaamheid komt op tussen de ongehoorzaamheid. Ge
hoorzaamheid is op deze aarde nooit meer dan een doorbreking 
van de ongehoorzaamheid, zoals het geloof altijd een doorbre
king is van de ongelovigheid. Gehoorzaamheid is een daad van
uit een toestand van ongehoorzaamheid. Maar het is helemaal 
onaanvaardbaar om vervolgens dit ware Israël te verzelfstandi
gen en het in de kerk te projecteren en daarmee impliciet Israël 
af te schrijven. Het is zo dat jezus zich richt tot Israël en wel blij
vend: het gaat Hem erom dit volk tot gehoorzaamheid te roe
pen. Maar Hij doet dat door zich in de eerste plaats te richten tot 
de mensen die als niet-Israëlieten worden beschouwd, die afge
schreven zijn als Galilese, dat is als heidense schare. Van dit ver-
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loren Israël uit zal het volk genezen en weer tot een waarachtig 
Israël gemaakt worden. In zoverre is Jezus echt tot Israël geko
men en wil Hij tot dit volk spreken. Maar dit aanspreken is ech
ter altijd wel 'inclusief, want er is niemand ter wereld die zeg
gen mag: ik ben niet bedoeld, ik ben niet geroepen. In Israël zijn 
voor het besef van Jezus alle volkeren medegeroepen. Het mag 
daar in dat kleine Israël gezegd zijn, het mag allereerst tot hen 
gezegd zijn, maar het is universeel van strekking. God begint 
ergens op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd en wel met 
een klein onaanzienlijk volk van gewezen slaven in het faraoni
sche Egypte. Dit is echter het begin van een wereldwijd gebeu
ren. Daarom klimt Christus als een tweede Mozes op een berg 
en spreekt als verhoogde Christus tot alle volken, die zijn disci
pelen mogen worden. 

Op de vraag naar de geadresseerden is ook geantwoord: de 
Bergrede is gericht tot elite-christenen. 'Gewone', in de wereld, 
in de normale maatschappij levende christenen zouden niet vol
gens de Bergrede kunnen leven, want de toestanden die daar 
heersen zouden dit onmogelijk en ondoenlijk maken. Je kunt er 
hooguit fatsoenlijk leven en je enigermate aan de wetten hou
den, misschien zelfs wel enigszins humaan leven, maar het zou 
onmogelijk zijn aan de hoge eisen en geboden van de Bergrede 
te voldoen. Die worden dan ook op het wereldse terrein irrele
vant verklaard: ze verliezen er hun geldigheid. Een zogenaamd 
Bergredechristendom zou in de menselijke maatschappij mis
plaatst zijn en moet dan ook niet worden nagestreefd. De roe
ping van de Bergrede is van hogere orde en heeft alleen gelding 
voor een elite, die zich afzondert uit de wereld, een 'orde' vormt 
en zich speciaal voor deze hoge zaak inzet. De Bergrede zou, 
zoals tegenwoordig wel in een ietwat ordinair jargon wordt 
gezegd, alleen maar bestemd zijn voor drop-outs. Dat heeft dan 
weer geleid tot de onderscheiding van de 'praecepta' (voorschrif
ten) en de 'consilia' (raadgevingen) evangelica. De voorschriften 
gelden voor iedereen: zij behoren in acht genomen te worden 
door alle mensen, ook de in de wereld levenden. De raadgevingen 
echter hoeft men in de wereld niet per se op te volgen, omdat 
daar nu eenmaal een gerechtigheid moet gelden waarin een 
evenwicht heerst tussen rechten en plichten en een symmetrie 
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heerst tussen geven en nemen. Alleen wie zijn plicht vervult mag 
zijn recht laten gelden. En voor wat hoort wat. Die gerechtigheid 
kan niet voortdurend doorbroken worden door mensen die lief
de voor recht laten gelden en daarmee het ijzeren bestand van de 
maatschappij verbreken. De raadgevingen van de Bergrede gelden 
in het bijzonder voor mensen die zich uit de wereld terugtrek
ken en in een gemeenschap of orde contouren trachten te geven 
aan de goddelijke toekomst, waartoe we bestemd zijn. Een poli
tiek gebruik van de Bergrede is niet mogelijk. (Vergelijkbaar met 
dit onderscheid tussen 'praecepta' en 'consilia evangelica' is de 
lutherse verdeling: geboden van God de Onderhouder en gebo
den van God de Verlosser. De geboden van de God die de wereld 
bestuurt zijn voor allen bindend, die van de verlossende God zijn 
in het bijzonder tot christenen gericht.) 

Het is duidelijk dat deze visie geen recht doet aan het feit dat 
de oorspronkelijke Bergrede niet tot een elite, maar integendeel 
tot de schare gericht was. Juist deze massa van verworpenen 
wordt door Jezus aangesproken. De rede is gericht tot armen en 
hun bijna even arme partijgangers, de discipelen. En de Man die 
spreekt is ook iemand die niets heeft, van de hand in de tand 
leeft en behoort tot de afgeschreven Galileërs. 

N u kan men zeggen, dat de bedoelde elite vaak juist voor de 
armoede koos en daarmee zichzelf rekende tot de schare. Een 
voorbeeld hiervan is Franciscus van Assisi. Hij solidariseerde 
zich met de geringen van deze wereld en ging daarbij zo ver dat 
hij al zijn have en goed weggaf en in volledige armoede leefde. 
Het is echter de vraag of Jezus het van dit 'mystieke surplus' van 
de vrijwillige armoede verwacht heeft. Jezus kiest nooit voor het 
lijden, maar strijdt ertegen. Indien het echter noodzakelijk is 
neemt Hij het op zich, maar als een zware, bijna ondraaglijke 
last. En ook armoede hoort tot het lijden. Er is echter nog een 
ander bezwaar, waar Franciscus zelf niets of weinig aan kon 
doen. De door hem gestichte orde wordt geabsorbeerd door de 
machtskerk. Dit betekent dat het nobele streven der francisca
nen wordt ingebouwd in de structuren van de macht. Een elite 
mag dit experiment wagen, als de massa der mensen er maar 
niet mee wordt geplaagd. De monniken worden zelfs gezien als 
leveranciers van aan de gewone mensen toekomende verdienste 
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van overtollige goede werken, die het hun mogelijk maakt wat 
gemakkelijker in de barre wereld te leven. De revolutionaire 
kracht wordt op deze wijze geheel aan het experiment ontno
men, omdat de orde op deze wijze geen aanstekelijk voorbeeld 
meer is, maar integendeel juist de anderen het alibi levert om 
aangepast aan de wereld te leven. De geadresseerden van de 
Bergrede zijn echter in feite, zoals we zagen, de Galilese scharen, 
die midden in de wereld gemarginaliseerd, uitgebuit en in ver
drukking leven, die echt ónvrijwillig, tegen al hun verlangens en 
hun hoop in arm zijn. Die daarvoor niet gekozen hebben, zoals 
Franciscus, maar die juist van de armoede af willen en hopen 
een deel van leven te verkrijgen. Jezus wil juist deze mensen 
moed en een moreel geven en zo een begin maken met een 
andere mensheid en daarmee zeker ook een andere politiek 
mogelijk maken, niet van geweld en leugen, maar van waarheid 
en liefde. Als er dus van een elite sprake is, dan van een 'nega
tieve': het is de schare, de 'massa perditionis' (de massa van het 
verder~ die Hij verkiest. Franciscus zelf had ongetwijfeld alleen 
maar goede en edele bedoelingen, zij n zelfopoffering is buiten 
twijfel en zeker ook voorbeeldig, maar de inkapseling in het 
machtsstreven der kerk is desastreus. Het heeft alle uitstraling 
aan zijn streven ontnomen en de doorwerking verhinderd. 

De Bergrede zou, volgens weer anderen, niet bedoeld zijn 
voor deze wereld, maar alleen voor de toekomende. Zij is om zo 
te zeggen de grondwet van het Koninkrijk Gods. Haar gelding 
op aarde kan daarvan alleen maar een voorafschaduwing zijn en 
is derhalve heel beperkt in zijn reikwijdte en betekenis. De 
geboden van de Bergrede zijn met andere woorden voor deze 
wereld en de daarin levende mensheid te hoog gegrepen. Het is 
niet mogelijk eraan te voldoen. Een voorbeeld van deze onmo
gelijkheid zou zijn de liefde tot de vijand, die Jezus aanbeveelt en 
die meebrengt dat je, als je geslagen wordt, niet terugslaat maar 
de andere wang toekeert. Dat is onmogelijk in deze wereld, 
omdat orde en rechtvaardigheid dienen te worden gerespec
teerd. En dus moet de aan de maatschappij vijandige, criminele 
mens gestraft, gevangengezet en zo nodig zelfs geëlimineerd 
worden. Daartoe is dwang en geweld nodig, anders hebben de 
misdadigers vrij spel. De maatschappij zou zijn samenbinding 
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verliezen indien we anders handelden en de schuldigen onge
straft lieten. Bovendien wordt op aarde elke volksgemeenschap 
bedreigd door vijanden van buiten, die men ook maar niet hun 
gang kan laten gaan. Er is een krachtige defensie vereist om het 
grondgebied te beschermen. Die defensie moet zo nodig in actie 
komen en zelfs tot de aanval overgaan, anders vallen de vijanden 
binnen en zullen ze de volksgemeenschap onderdrukken en 
overheersen. Ook op persoonlijk vlak gelden deze dingen. Men 
kan wel proberen vrede met de naaste te bewaren, maar hij is in 
zekere zin ook een concurrent, van wie men iets te vrezen heeft. 
Als hij toeslaat is een gepaste verdediging gewenst. In de maat
schappelijke omgang met elkaar geldt immers het 'geven en 
nemen' en als de ander in gebreke blijft, dient hem dat duidelijk 
gemaakt te worden, desnoods met harde hand. De evenredig
heid dient te allen tijde gehandhaafd te blijven. Kortom, de 
Bergrede houdt te weinig rekening met de handhaving van de 
orde en het recht. Liefde is mooi maar je kunt er in de maat
schappij niet op en niet mee rekenen. Als je alles zo inricht dat 
de liefde de enig samenbindende factor is, grijp je te hoog en 
kom je bedrogen uit in deze wereld. Naast de mogelijkheid der 
liefde, die misschien niet geheel uitgesloten is maar slechts mar
ginaal een kans krijgt, moet er rechtvaardigheid kunnen worden 
afgedwongen en dienen de van binnen en van buiten komende 
slechtwillenden bedreigd en in toom gehouden te worden. 
Hieruit wordt de conclusie getrokken dat Jezus met zijn 
Bergrede het oog heeft gehad op een andere wereld dan de onze: 
op de vrede van het komende Rijk waarin zulke afdwingende 
maatregelen overbodig zouden worden. Dit komende Rijk is 
immers een utopie die inhoudt dat liefde liefde ontmoet. De 
Bergrede is een utopie, die als het erop aankomt, ook in begin
sel, in deze wereld onmogelijk wordt geacht, waarvan alleen 
religieus mag worden gedróómd. Het moet echter wel een 
droom blijven. En een droom van een andere wereld compen
seert de spanningen van het maatschappelijke bestaan. Zo'n 
droom is een pijnstillend middel, hij maakt passief, een motief 
tot handelen is hij nooit. 

Toch is dit, als we de teksten tot ons laten doordringen, een 
niet houdbare redenering. Immers, de Bergrede veronderstelt 
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voortdurend juist deze wereld, waarin de mensen in hun rech
ten en levens mogelijkheden worden aangetast. Het gaat in de 
Bergrede om mensen die arm zijn, die treuren, die honger heb
ben en dorst, die vervolgd worden. Zij veronderstelt mensen die 
elkaar naar het leven staan, elkaar uitschelden en haten. Zij 
spreekt tot mannen die hun vrouwen bedriegen door andere 
vrouwen te versieren. Zij laat zien dat de waarheid en de inte
griteit bedreigd worden en dat men zijn toevlucht neemt tot het 
'bezweren' ervan. De toestanden zijn bepaald niet die van het 
Rijk Gods. Het zijn veeleer de omstandigheden van deze gewo
ne wereld waarin wij leven, met al zijn misère, geweld, misdaad 
en dwang. Wel- maar dat is iets anders - wordt er een gedrag 
gevraagd dat een voorschot neemt op het komende. Het wordt 
niet pas gevraagd als het zover is, maar nu en hier. De utopie van 
het Rijk wordt niet als totaal onhaalbaar en onmogelijk gezien: 
zij is wel degelijk een motief tot een nieuwe gezindheid en tot 
een anders denken en handelen. Het Rijk is ongetwijfeld uitein
delijk een gave van God, die over ons komt, maar de nabijheid 
ervan zet ons tegelijkertijd in beweging in haar richting. Het 
Rijk wil ook begroet zijn en welkom geheten. 

Albert Schweitzer heeft in de Bergrede een zogenaamde 'inte
rimsethiek' gezien. Hij ziet wel dat de Bergrede niet voor het 
Rijk is, maar dat zij deze wereld veronderstelt. De wereldtijd is 
evenwel nog maar kort van duur en nabij de verdwijning, 
althans in het bewustzijn van jezus. Want jezus is naar zijn 
mening bevangen gebleven in de structuren van het joods-apo
calyptische denken. Hij verwacht de komst van het messiaanse 
Rijk binnen de allerkortste termijn. Dat is immers wat Hij 
voortdurend roept: 'Het Rijk is nabij! Het staat te komen!' Dat 
echter is een teleurstelling geworden, het Rijk is niet gekomen. 
En we zijn beland in een lange geschiedenis van 'parousievertra
ging': een uitstel van de komst van vrede en recht tot 'sin~utte
mis'. Daarom moet de theologie eindelijk de moed hebben die 
ongeduldige verwachting te schrappen en zij moet proberen een 
ethiek te formuleren, die zonder op deze overspannen, al te 
nabije verwachting te hopen, naar andere, belangrijkere elemen
ten in jezus' prediking luistert. Hij heeft dat in zijn ethiek van 
eerbied voor het leven met een meesterhand getracht te doen, 
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met niet geringe resultaten voor de ontwikkeling van de chris
telijke ethiek. 

Het is Schweitzer toe te geven, dat hij het Nieuwe Testament 
goed gelezen heeft. De nabije verwachting van het Rijk is de 
kern van Jezus' boodschap. Het lijkt mij echter een misvatting 
als hij de eschatologie (wat hij noemt de apocalyptiek) elimi
neert zodra hij zijn eigen ethiek gaat vormgeven. We moeten 
namelijk bedenken dat de ontbering en nood waarin de schare 
verkeert de verwekker is van de verwachting van een nabij Rijk, 
immers in hun berooide toestand van honger en kommer geldt: 
morgen is het te laat! Het is onmogelijk deze 'verkorting van de 
tijd' (I Korintiërs 7:29) te schrappen, want de nood is groot. Nog 
altijd geldt deze haastige spoed. Vandaar dat de apostel Paulus 
tot geduld moet manen. Dat doet hij tegen de achtergrond van 
dit heilig ongeduld. Het eschatologisch perspectief is het motief 
van Jezus' ethiek. Dit brandende verlangen moet bewaard blij
ven: het moet ons allemaal in alle tijden en op alle plaatsen 
bezielen. Het gaat er juist om deze hoop te handhaven tegen de 
lange duur van de dingen en tegen de klippen op. Het is een 
ongeziene hoop, die op hoop tegen hoop moet worden volge
houden. We mogen daarbij echter wel bedenken, dat Jezus zelf 
het Rijk is (de 'autobasileia', zegt Origenes). In Hem is het op een 
of andere manier al gekomen: de eschatologie raakt in Hem de 
aarde en de wereld. De Bergrede is daarvan een getuigenis. Hij 
heeft wat Hij vraagt zelf waargemaakt. In Hem was het er. Het 
kan dus. Niets is onmogelijk. Niet dat wij als mensen het Rijk 
kunnen maken en stichten, maar we kunnen ons er wel op voor
bereiden, er tekenen van oprichten en het verwelkomen. Wie 
deze verwachting verloochent, zal met zijn ethiek altijd beneden 
de maat blijven. Want als zij niet gericht blijft op het 'volkome
ne', gaat teloor wat Jezus heeft bezield. 'Wees volmaakt zoals uw 
hemelse Vader volmaakt is' (Matteüs 5:48). Ook Paulus kent die 
bezieling, als hij zegt dat we niet alleen het rechte, welgevallige, 
maar ook het volkomene moeten bedenken, als we vernieuwd 
en non-conformistisch willen leven (Romeinen 12:2). Het volko
mene is de richting op de vervulling, die nooit aan onze beslis
singen mag ontbreken. 

Er is ook gezegd: De Bergrede heeft zijn gelding alleen op het 
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terrein van de persoonlijke relaties en niet op maatschappelijk 
en politiek terrein. Dit standpunt is het gevolg van deze 'ont
eschatologisering', want als het historisch, het materieel perspec
tief ontbreekt, blijft er niets meer over dan een goede gezind
heid. We moeten, volgens deze zegslieden, de terreinen van 
gezindheid en verantwoording, van het intieme en het openba
re, van het persoonlijke en het maatschappelijke scherp schei
den, want anders komen we met Jezus' ethiek in de grootste 
moeilijkheden. Persoonlijk, in de intieme sfeer kun je je geroe
pen voelen deze geboden te volgen en kun je een gezindheid 
kweken die eraan voldoet, maar er wordt niet van je gevraagd ze 
op maatschappelijk en politiek gebied na te komen. In de maat
schappij moeten we nu eenmaal anders handelen, daar blijft een 
hardere wet en een rechtvaardiger orde gelden, waarop geen 
inbreuk getolereerd kan worden en waarvan de overtredingen 
vervolgd moeten worden. Van een ieder wordt verondersteld dat 
hij die orde en wet voor zich laat gelden en die niet doorbreekt, 
ook niet met de sentimentaliteit van de liefde, want dat werkt 
alleen maar verwoestend. 

Max Weber heeft in de ethiek de onderscheiding aangebracht 
tussen gezindheids- en verantwoordingsethiek. De gezindheids
ethiek betreft de persoon en zijn innerlijk: welke eisen stelt hij 
aan zichzelf en welke verplichtingen wil hij ten opzichte van de 
naaste laten gelden. De verantwoordingsethiek geldt voor de 
mensen die in de maatschappij verantwoordelijk zijn en een 
ambt dragen en politieke medeverantwoording hebben voor het 
gemenebest. Zij handelen niet in de eerste plaats uit hun gezind
heid, maar proberen redelijke en wetenschappelijke oplossingen 
voor de sociale problemen en de politieke vragen te vinden en 
daarvoor verantwoording te nemen en af te leggen. Daarmee is 
een onderscheiding aangebracht die veel lijkt op de bovenge
noemde onderscheiding van 'persoonlijk' en 'politiek'. Ook bij 
Weber lijkt het tot zo'n scheiding van terreinen te komen. Ik 
denk dat de Bergrede op dit punt toch anders spreekt: zij verzet 
zich tegen deze scheiding, omdat zij het leven der mensen als 
een onverbrekelijk geheel ziet en op volkomenheid gericht wil 
doen zijn. Dan moet er gevraagd worden uit welke gezindheid 
je verantwoording neemt en welke verantwoording je als welge-
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zinde neemt. Anders kom je uit bij een identiteit in duplo ofte
wel een tweevoudig bewustzijn en dat is een vorm van gevaarlij
ke gespletenheid. De werkelijke ethische problemen liggen 
immers juist op het vlak waar die twee, gezindheid en verant
woordelijkheid, elkaar ontmoeten en samengaan. Jezus veron
derstelt in zijn Bergrede stellig impliciet de onderscheiding tus
sen deze twee sferen, maar laat haar bepaald niet als een schei
ding gelden. Het gaat Hem er juist om deze twee op elkaar te 
betrekken; de 'overvloedigheid' die Hij eist heeft juist ook met 
deze verbinding te maken. Het handelen dient ook betrekking te 
hebben op de toekomst van het Rijk en is dus in zijn uiteinde
lijke zin altijd ook politiek en sociaal gericht. Hij vraagt van de 
mensen niet alleen een goede gezindheid maar ook een verant
woordelijk handelen juist vanuit die goede gezindheid. In de 
zaken die Hij aan de orde stelt zit onloochenbaar ook deze maat
schappelijke en politieke dimensie. Er zijn wel woorden die men 
gezindheids-ethisch kan verstaan maar uiteindelijk, omdat het 
persoonlijke altijd ook politiek is, hebben deze woorden duide
lijk een sociaal-politieke betekenis. Echtbreuk en eedzwering 
zijn onderwerpen die zeker persoonlijk zijn en de gezindheid 
betreffen, maar ze zijn van stonde af aan ook sociaal, juridisch en 
politiek. Het opmerkelijke is dus dat juist de woorden die sterk 
persoonlijk lijken te zijn, juist bij nadere doordenking een poli
tieke en sociale strekking en bedoeling blijken te hebben. We 
komen er later op terug hoe die politiek-sociale betekenis in het 
licht gesteld moet worden. 

Er is nog een wijze waarop men de gelding van de Bergrede 
kan beperken. Men zegt dan: de Bergrede kunnen wij niet hou
den, zij wil niet anders dan ons bewustmaken van schuld en 
zonde. Een andere dan deze pedagogische bedoeling heeft zij 
niet. Door de Bergrede met zijn hoge eisen worden we ons 
bewust van ons principiële falen. De mens kan zulke hoge eisen 
niet vervullen. Het is te veel gevraagd. En daarom juist eist Jezus 
het, want Hij wil ons zondebewust maken. 

Traditioneel kennen we in de calvinistische theologie een 
drievoudig gebruik van de wet ('usus triplex'). Het eerste gebruik 
wordt het elenchtische of pedagogische genoemd ('usus elench
ticus' of 'paedagogicus'), het tweede het politieke ('usus politi-
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cus'), en het derde de 'dankbaarheid' ('usus didacticus' of 'terti
us'). Het pedagogische of elenchtische gebruik is bij Luther over
heersend: de wet wekt en bevordert het schuldbesef, dat ons tot 
Christus brengen moet. De wet is derhalve iets wat voorafgaat 
aan het evangelie, zij brengt ons door haar werking tot het voor 
de aanvaarding van het evangelie noodzakelijke besef van zonde. 
Het evangelie is de uitweg uit de door de wet veroorzaakte 
impasse. De hele geschiedenis van Israël wordt op deze manier 
tot een mislukking, die tot schuldbesef moet leiden. Israël kan 
zijn gehoorzaamheid niet waarmaken. De mislukking is niet 
toevallig, niet accidenteel maar noodzakelijk en onontkoom
baar, want de zogenaamd 'theocratische' idealen zijn te hoog 
gegrepen en dus niet haalbaar. En van de Tien Geboden is dan 
geen ander effect meer te verwachten dan dat zij 'kennis der 
ellende' bewerkstelligen. In de Heidelbergse Catechismus ligt 
het echter anders. Daar is het juist het dubbelgebod der liefde 
van Christus dat deze kennis verwekt. En daar volgt in het derde 
deel op, dat de wet (en daarvoor kiest de Heidelberger de Tien 
Woorden) ook een didactische functie (een usus tertius) heeft. 
Zij wil ons voeren, leiden en begeleiden op onze weg achter 
Christus aan. Zij wil onze heiliging. De vraag die zich dan voor
doet (en die de Heidelberger helaas niet stelt) is of dit derde 
gebruik niet primair is aan en medebeheersend over het elench
tische: met andere woorden, worden we van zonde overtuigd 
omdat wij van nature, principieel en noodzakelijk tekortschie
ten of juist omdat de weg wel voor ons open ligt maar we hem 
niet gaan? Het laatste is het geval. Anders zou de wet een nood
lottig falen aan de dag brengen, waaraan we wezenlijk niets kun
nen doen. De erfzonde wordt dan een tragiek in Griekse zin, een 
onderworpenheid aan het noodlot. Mijns inziens veronderstelt 
het elenchtische gebruik het didactische en veronderstelt het dus 
dat de mens het wel kan, maar in feite niet doet, misschien altijd 
weer faalt, maar toch niet noodlottig. De usus tertius is dus 
eigenlijk geen derde gebruik van de wet, maar het allereerste en 
albeheersende. Het gebod wil opgevolgd worden en de mens 
vrijmaken tot dienstvaardigheid en liefde. Maar het is ook waar 
dat hem dat nooit helemaal lukt, of zelfs helemaal niet lukt. Hij 
moet ook hier van genade leven, maar hij mag dan ook steeds 
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weer opnieuw beginnen. Het politieke gebruik (waarover we 
boven reeds spraken) is ook afgeleid van het didactische. Het 
politieke gebruik zou, als we in het didactische niet faalden, 
overbodig kunnen zijn. Dat is in de maatschappij gelukkig ook 
vrij vergaand zo: de mensen zijn gehoorzaam omdat ze ervoor 
kiezen het te zijn; ze hebben de normering verinnerlijkt. De 
gemeenschap houdt alleen stand als er voldoende van zulke 
mensen zijn. Het doet er niet toe of men dan christen is of niet. 
Maar overbodig is bedreiging met straf, dwang en desnoods 
geweld in feite niet. Soms moet het minimum aan fatsoen in de 
samenleving afgedwongen worden. Zodat we moeten zeggen: 
zelfs voor een christen is het goed dat er justitie en politie is. Ook 
hij is niet altijd te vertrouwen en hij weet het maar al te zeer. 
Maar wij moeten natuurlijk ook zien en tot ons laten doordrin
gen, dat het didactisch gebod niet alleen christenen maar ook 
niet-christenen aangaat. Zij zijn altijd medebedoeld en medege-
roepen, of ze het erkennen of niet. . 

De conclusie moet zijn: het gaat niet aan de Bergrede te 
beperken tot het elenchtische. Zij wil ons niet van een ten diep
ste noodlottig en tragisch falen overtuigen, maar ons oproepen 
tot daadwerkelijke navolging van de Messias. wel veronderstelt 
zij dat ons dat nooit geheel en al zal gelukken. De wereld en haar 
begeren zijn duidelijk aanwezig in de teksten. Jezus weet wel hoe 
zwak we zijn, maar laat die zwakheid niet van tevoren als excuus 
gelden. Want dat is de ironie van een tragisch schuldbewustzijn, 
dat het juist ontslaat van een erkenning van het feitelijke falen: 
het onvermijdelijke falen is immers principieel en noodlottig. 
Jezus wil evenwel nagevolgd worden door gewone mensen, die 
vaak zullen mislukken, maar die steeds opnieuw opgeroepen 
worden het toch waar te maken. Dat Hij de voorganger en baan
breker van deze nieuwe menselijke weg wilde zijn, maakt Hem 
mild tegenover zijn volgelingen. Hij eist het uiterste, dat Hij zelf 
waargemaakt heeft, maar Hij beseft tegelijk dat wij dat uiterste 
niet waar kunnen maken. In zoverre wekt de Bergrede onge
twijfeld een besef van schuld op, maar niet een ondermijnend en 
vernietigend, eerder een geest- en daadkracht schenkend zonde
bewustzijn, omdat het gewekt is door de vergeving. 

We moeten tegenover al deze pogingen om aan de ernst van 
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de Bergrede te ontkomen ons nog eens te binnen brengen tot 
wie Jezus deze woorden gericht heeft en ook wie Hij eigenlijk 
was en waarvoor Hij zich inzette. Jezus heeft gesproken tot de 
schare en zijn voorhoede, de leerlingen. Dat staat duidelijk in 
Matteüs 5 vers I en 2: Hij ziet de schare, zet zich neer, zijn disci
pelen komen en Hij gaat spreken. We moeten hierbij bedenken 
dat in het Grieks het hoofdwerkwoord vaak in het participium 
staat, terwijl het formele hoofdwerkwoord ondergeschikt is. Als 
dat hier ook zo is, dan staat er: Hij zag de schare en ging de berg 
op, terwijl zijn discipelen tot Hem kwamen. Dat Hij de berg 
opgaat en op de helling gaat zitten heeft ermee te maken dat Hij 
verstaanbaar voor de schare wil spreken. Als Hij alleen tot zijn 
discipelen had gesproken, was het onnodig en zelfs hinderlijk 
geweest op de berghelling plaats te nemen. De schare is de scha
re van vermoeide en beladen mensen, de schare die de wet niet 
kent en niet kan kennen en er zeker niet aan vermag te voldoen. 
Daar is hun toestand niet naar. Ze lopen op de 'schobberdebonk', 
staan tot vijf uur op de arbeidsmarkt en vinden geen werk, hun 
voorvaderlijke grond is ontvreemd door Romeinse en herodi
aanse grootgrondbezitters die alleen maar pacht komen ophalen 
of laten ophalen en verder in het buitenland verkeren. Kortom, 
de schare is een 'massa perditionis'. Zo worden ze ook 
beschouwd door de leidslieden van het volk: ze horen eigenlijk 
niet thuis in Israël. Ze zijn verloren schapen. Ze vormen het 
Galilea der gojim. Ze gelden als verheidenst omdat ze zich om 
de thora weinig bekommeren. Dat zijn de mensen die Jezus voor 
zich heeft. Hij wil ze in hun situatie moed geven, een moreel 
schenken dat ze de rug doet rechten. Hij weet dat ze arm en ber
ooid zijn en geen veer kunnen wegblazen. Hij kent hun toestand. 
Ze zitten niet voor niets altijd achter Hem aan, zelfs zo vasthou
dend en bezeten dat Hij het soms niet meer verdragen kan en 
wegvlucht in een scheepje. Maar als Hij aan land komt dan zijn 
ze er weer aan de andere kant. Inderdaad: schapen zonder her
der. Hij wil die Herder zijn, die ze niet in de steek laat, ook niet 
in de desolate toestand waarin ze zijn. Hij heeft ze ook nimmer 
verlaten of verloochend. Zulke verachte, vervolgde en geknech
te mensen worden door Jezus 'geziene' mensen en Hij spreekt 
tot hen en zegt: Ik geef rust, Ik geef liefde, Ik geef moed, l!ézet 
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mij voor jullie in. Dus de oproep de andere wang toe te keren 
aan hem die slaan wil is niet gericht tot mensen die de macht en 
de kracht hebben anders en wel met geweld te reageren. Het is 
gericht tot arme sloebers die geen mogelijkheid tot verweer 
schijnen te hebben.Jezus zegt: 'En toch is er nog verweer:Je kunt 
je aangezicht tot een keisteen maken (Jesaja 50:7) en zeggen: 
'Neem de andere kant ook nog!' Dat is dan wel het laatste appèl 
dat je op je vervolger en pijniger kunt doen: misschien zal hij 
zich bekeren en van zijn mishandeling afzien. Je zult wel zien 
wat ervan komt. De discipelen mogen dit allemaal mee horen, 
omdat zij arm met de armen mogen zijn en in hun huid moe
ten kruipen. Zij vormen een solidaire voorhoede van de schare. 
Van hen wordt, als ze straks vervolgd worden, dezelfde reactie 
verwacht. 

De andere vraag is: wie is deze Jezus en wat doet Hij? Wat 
Jezus vraagt is niets anders dan wat Hijzelf waargemaakt en 
gedaan heeft. Hij is de weg van de Bergrede gegaan. In zoverre is 
de Bergrede niet anders dan het woord: neem uw kruis op u, 
verloochen uzelf en volg Mij na (Matteüs 16:24). Jezus roept hier 
op tot navolging. Hij heeft de wet geheel vervuld en heeft er 
niets van laten vallen, want Hij heeft liefgehad tot het einde. Hij 
heeft zijn broeder en zuster niet losgelaten, zeker niet veracht of 
naar het leven gestaan, maar Hij is voor hem en voor haar in het 
krijt getreden. Hij is zijn medemens trouw geweest. Hij heeft 
voor de rechter niet staan zweren en vloeken, maar heeft alles stil 
over zich laten komen omdat Hij niemand verloochenen wilde. 
Hij heeft niet letterlijk de andere wang toegekeerd, maar heeft 
gezegd toen Hij werd geslagen: 'Als ik verkeerd heb gesproken, 
geef aan wat verkeerd was, maar als het goed was, waarom sla je 
me dan?' (Johannes 18:23) Jezus is de mens die tot ons gekomen 
is toen we nog vijanden waren (Romeinen 5:10). Het is de weg 
van inzet voor de ander, de weg van plaatsvervangend lijden die 
Hij de mensen wijst. Omdat Hij daarin is voorgegaan en die weg 
heeft opengebroken, mag Hij daartoe oproepen, want Hij hoopt 
dat zijn weg en werk aanstekelijk werkt op de mensen. 

De zogenaamde antithesen in de Bergrede gaan over conflic
ten die door begeerten en door rechts aanspraken van mensen 
ontstaan. Conflicten met de naaste (5:21), seksuele hartstochten 
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(5:27), conflicten in eigen huwelijk (5:31), misbruik van de taal 
(5:33), geweld als wraak en vergelding (5:38), vijandschap onder de 
mensen (5:43). Daar wordt het visioen van een verzoende, tot 
vrede gebrachte wereld tegenover gesteld (5:48). Dit is geen 'in
terimsethiek', geen ethiek die alleen maar geldt in de korte tus
sentijd tot het Rijk komt De provocaties van de antithesen zijn 
slechts voorbeelden. Het zijn overdrijvingen (grotesken) die het 
alledaagse verstand van de mensen willen desoriënteren. Daarin 
lijken ze op de gelijkenissen die je ook altijd op het verkeerde 
been zetten en je 'van achteren aanvallen' (zoals Kierkegaard 
gezegd heeft). De mensen worden om zo te zeggen onzeker 
gemaakt of ze wel op de goede weg zijn. Ze worden bewust 
gemaakt van een impliciete voorkeuze die even vanzelfsprekend 
en conformistisch als verkeerd is. Er moet je in de duisternis een 
licht opgaan. De wet waaraan je denkt te gehoorzamen kan 
namelijk een sta-in-de-weg zijn voor het juiste gedrag. Je kunt 
een consciëntieus wetsstandpunt innemen en daarmee bezig zijn 
de echte toewending tot de naaste te blokkeren (Karl Jaspers). De 
wet is niet letterlijk te nemen, maar geestelijk, zij is te verstaan 
als de oproep om liefde en saamhorigheid te betrachten en zich 
voor elkaar in te zetten. Wel mag er geen letter van de wet ver
loren gaan, want het zijn niet sommige maar alle letters die deze 
geest ademen. 

De onderscheiding van trappen van volkomenheid in de 
katholieke theologie en de leer van de twee Rijken in de protes
tantse theologie zijn naar mijn stellige mening beide als het erop 
aankomt niet aanvaardbaar, maar dat wil niet zeggen dat we de 
vraag waarop ze een antwoord wilden geven naast ons neer kun
nen leggen. Van de Bergrede kan, zo zag men in, niet zomaar een 
politiek programma worden gemaakt. Als je dat wel doet en je 
denkt bovendien dat zo'n programma uitvoerbaar zou zijn, dan 
maak je je aan een ernstige misvatting schuldig. Je verwaarloost 
dan het verschijnsel van de conflicten en hun oplossing, waar het 
in de Bergrede voortdurend over gaat. Als je die overslaat kan de 
Bergrede als politiek programma alleen maar tot de 'terreur van 
de deugd' (à la Robespierre) leiden. Het heersen van geweld, 
onrecht en haat in de wereld wordt door de Bergrede echter juist 
niet vergeten, er wordt niet overheen gezien. Het wordt er inte-
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gendeel steeds weer aan de orde gesteld. Jezus heeft weet van de 
kwade neigingen en begeerten die in de mens huizen. Hij weet 
dat de mens in een gesloten cirkel van zelfhandhaving zit. En dat 
het met de macht in de wereld net zo gesteld is: ook zij wil zich
zelf handhaven en grijpt naar gewelddadige middelen om zich
zelf te bevestigen en uit te breiden. De Bergrede noemt al deze 
zaken. Zij zegt niet: wees vredig, leef verzoend, heb lief, maar zij 
zegt: zie af van geweld, denk inclusief je vijand, laat begeerte 
achter je, toon geen wraakgevoelens. Kortom, zij zegt wat Paulus 
noemt: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin 
het kwade door het goede (Romeinen 12:21). En dit afzien van 
geweld en deze overwinning op haat en wraak zijn een protest 
tegen de structuren van deze wereld. Het is de zelfoverwinning 
die de Bergrede vraagt, die politieke en sociale betekenis heeft. 
De Bergrede geeft geen program dat met politieke machts- en 
dwangmiddelen verwezenlijkt zou kunnen worden, maar wijst 
een weg van omkeer die met de verwachting van het Rijk voor 
ogen een begin maakt met een 'andere wereld'. Het gaat in de 
Bergrede niet om blauw politiek utopisme, maar zij wijst een 
weg die laag begint, bij het woeden van onrecht en haat, maar 
die hoger voert naar vrede en recht. En wel dankzij het aanste
kelijke werk van Jezus zelf. 

We hebben laten zien dat de Bergrede bijzonder is en zich 
richt tot bepaalde mensen, met name de schare toenmaals in 
Galilea. Kan zo'n particuliere aanpak tot universaliteit leiden? 
Hebben we niet algemene normen en waarden nodig? Die ech
ter zouden we alleen kunnen vinden als we de grootste gemene 
deler uit alle religieuze en filosofische tradities zouden trekken, 
als we met andere woorden zouden formuleren wat allen bindt. 
Men noemt dat tegenwoordig de crosscultural values. Daarmee 
komen we echter uit bij een minimale ethiek. Die kan heel 
waardevol zijn, zoals Theodor Adorno bewezen heeft met zijn 
Minima Moralia die gelding zouden moeten hebben na het door 
het moorddadige nazisme 'beschadigde leven'. Het is al veel, 
maar het is niet wat de Bergrede doet. Zij vraagt geen minimum, 
maar eerder een maximum: vijandsliefde, opofferings- en ver
zoeningsbereidheid. Maar is het wel mogelijk dit maximum of 
liever deze overvloedigheid algemeen te funderen, of is het toch 
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iets bijzonders waartoe mensen zich geroepen moeten voelen? Is 
het niet toch een zaak van 'verkorenen', die volkomenheid na
streven? 

Om daar uit te komen moeten we voor ogen houden wat het 
verkoren zijn van Israël door God inhoudt. Die verkiezing is in 
de Schrift nooit exclusief verstaan, maar altijd inclusief Met dit 
volk maakt God een begin, dat zal uitwaaieren over alle volken 
en de hele wereld. God ontfermt zich over deze bevrijde slaven, 
een klein en nietig, kwetsbaar en bedreigd volkje. Zo ontfermt 
ook Jezus zich over de schare van vermoeiden en beladenen, de 
schapen zonder herder, de afgeschrevenen. Daar bij die uitgesto
tenen mag het heil beginnen. De weg van God gaat altijd van het 
bijzondere naar het algemene en nooit omgekeerd. De partij
gangers van de schare, de discipelen en de gemeenten die later 
door hen gesticht worden, mogen de hoge eisen van de Bergrede 
plaatsvervangend voor de wereld vervullen. Gaandeweg wordt 
het bijzondere in zijn algemeenheid openbaar. De discipelen van 
Christus mogen hopen dat het aanstekelijk zal werken, als zij 
Christus navolgen. Is die hoop gerechtvaardigd? Ook al schiet de 
gemeente in gehoorzaamheid steeds weer tekort en is haar 
gedrag 'brokstukkig', desondanks mag zij hopen dat de vonk zal 
overslaan en tot navolging zal aansporen. 

Zullen deze geboden weerklank vinden in de zedelijke geest 
van de mensheid? Zijn ze niet te hoog gegrepen? Moeten we 
toch maar niet bescheidener zijn en genoegen nemen met de 
'grootste gemene deler', de morele minima die alle mensen bin
den, en met de waarden en normen die door alle culturen heen 
gelden? Zulk denken, dat zich op het gemiddelde richt, doet 
geen recht aan wat Jezus bezield en bewogen heeft. Als het erop 
aankomt wordt van álle mensen 'meer dan het gewone' 
gevraagd, want dit is in deze geplaagde en bedreigde wereld 
geen overbodige luxe maar broodnodig. Er moet in de wereld 
een open competitie in humaniteit, een wedstrijd in menselijk
heid worden gevoerd. 

Christenen en ook joden mogen daarin meedoen en hoeven 
zich daarbij helemaal niet superieur te voelen, omdat zij - juist 
zij - verkoren zouden zijn. In de wedstrijd mag iedereen mee
doen vanuit zijn traditie, welke die ook zij. En vaak zal de niet-
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christen voorgaan in liefde. Verkiezing is alleen maar opdracht 
en roeping om van deze hooggegrepen ethiek iets waar te 
maken. Dit liefderijk menselijk handelen is zonder zelfopoffe
ring en lijden onmogelijk. Zo brengen de gemeenten van 
Christus, als het goed is, het pand dat haar is toevertrouwd en 
dat zijn deze hoog-ethische eisen. Ze proclameren die eisen niet, 
maar leven ze eenvoudig voor. Zij hebben voorop te gaan als het 
gaat om solidariteit met de kleinen en geringen. Dit voorleven is 
geen bewust, geen opzettelijk voorbeeld, maar dient een echte, 
authentieke gehoorzaamheid te zijn, wel met de hoop, maar niet 
met het oogmerk navolgers te verwerven. Echt gehoorzame 
mensen kijken nooit scheel naar de effecten van hun handelen 
op anderen. Het is een genadige toegift als de daad en het gedrag 
aanstekelijk werken. Daarbij komt: vergeving is een mogelijk
heid van het menszijn, vijandsliefde is niet dom, niet achterlijk, 
maar verstandig, zeker als je uitgaat van de toestand waarin de 
schare verkeert. Zij heeft geen andere rationele mogelijkheden 
dan juist deze. Eerst vanuit hun situatie zie je helder dat deze 
weg intelligent is. 

Deze dingen liggen niet vast in de natuur van de mens (die 
kent ook de omgekeerde neigingen en juist die overheersen 
vaak), maar de natuur van de mens kan er wel door uitgedaagd 
worden en boven zichzelf llitgrijpen en deze andere mogelijk
heden hoe langer hoe meer ontdekken. De menselijke natuur 
kan het gegeven teken wel verstaan, want zij is zeker ook in staat 
zich open te stellen voor een hogere zin, een zin die boven haar 
uitstijgt. De Heilige Geest is een intieme vriend van het mense
lijk verstand. Gods Geest getuigt met onze geest tezamen dat wij 
kinderen Gods zijn (Romeinen 8:16). Zo hoeft de uitdaging die 
uitgaat van vijandsliefde, van afzien van geweld en wraak, van 
verzoening en liefde, van vergeving en nieuw begin, van vrede
stichting en intoming van begeerte, van doorbreken van de vici
euze cirkel der zelfhandhaving, niet zonder weerklank te blijven. 
En als het geen echo zou vinden, dan nog zal de gemeente ertoe 
geroepen blijven, want de voorbeeldigheid immers is geen 
motief. Je bent nooit voorbeeldig als je het wilt zijn, je bent eerst 
aanstekelijk als je niet voorbeeldig wilt zijn. Daarom blijft de 
opdracht in alle omstandigheden gelden, ook als de tijden dor en 

26 



vruchteloos schijnen en geen kansen schijnen te bieden tot ver
andering en vernieuwing. De gemeente verliest echter haar hoop 
niet, want ze volhardt in haar verwachting, ook waar ze (nog) 
niet ziet. Ze hoopt op zegen. 

In Zuid-Mrika is recent een buitengewoon indrukwekkend 
voorbeeld gegeven van wat de universele strekking en de poli
tieke betekenis van de Bergrede kan zijn. Op de afgedwongen 
afschaffing van de apartheid is niet een gewelddadige wraakac
tie van de zwarten tegen de blanke minderheid gevolgd. Er is 
geen bijzonder gerechtshof ingesteld, dat vergelding moest be
werkstelligen en de misdadigers moest oordelen en straffen. Er 
is echter ook geen algemene amnestie gegeven. Men heeft de 
zaak ook niet op zijn beloop gelaten. Mandela heeft een Waar
heids- en Verzoeningscommissie (zie p. 147, 161v) in het leven 
geroepen, die onder leiding van bisschop Tutu aan het werk 
ging. Van een ieder die opgeroepen werd te verschijnen werd 
verwacht dat hij de waarheid omtrent zijn daden in het verleden 
onder ogen zag en daarover een bekentenis uitsprak. Wie dat 
deed mocht vergiffenis verwachten. Daardoor kwam er veel 
meer aan het licht dan een vervolging had kunnen bewerken. 
Sommigen hebben aarzelend enige spijt betuigd, anderen heb
ben diep berouw getoond. Allen zijn ze geconfronteerd met hun 
slachtoffers of met de nabestaanden van de vermoorden. Hun is 
gevraagd elkaar in de ogen te zien, om op die wijze iets van een 
verzoening tot stand te brengen. Niet alleen de overwonnen par
tij, de blanke Mrikaner, maar ook de overwinnaar, de zwarte 
mens, is ter verantwoording geroepen. Wie geweigerd heeft te 
verschijnen kan een justitieel onderzoek verwachten, maar wie 
gegaan is en de waarheid heeft gesproken heeft vergeving 
gevonden. Om die te krijgen was het zelfs niet nodig om aan de 
slachtoffers genoegdoening te schenken, omdat die goed 
beschouwd totaal onmogelijk is. (Wat een ergernis zijn ons de 
Duitse woorden 'Wiedergutmachung' en 'Bewältigung der 
Vergangenheit' niet geweest; alsof het mogelijk was de gepleeg
de misdaden goed te maken en het verleden 'zu bewältigen', dat 
wil zeggen af te doen, onder de knie te krijgen.) De staat had 
daarom de betaling van 'compensaties' voor zijn rekening geno
men. Daar stond van tevoren van vast dat zij in geen verhouding 
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zouden staan tot wat mensen was aangedaan. Zo heeft men in 
dat land getracht de vicieuze cirkel van de wraak te voorkomen 
en een voorbeeld gegeven dat in onze wereld ongetwijfeld 
navolging verdient Ouist omdat het het enig redelijke is, wat in 
zo'n situatie te doen staat). Ierland en ex-Joegoslavië zouden met 
deze handelwijze evenzeer een nieuw begin kunnen maken. En 
we kunnen verzekerd zijn, dat niet alleen Desmond Tutu maar 
ook Nelson Mandela tot deze 'oplossing' is gekomen door een 
bijbelse inspiratie. Mandela heeft het vaak gezegd, als men hem 
als een 'heilige' benaderde: een heilige is een zondaar die zijn 
best doet. Hij deed het dus uit solidariteit met de schuldigen, van 
wie hij zichzelf er immers één wist. Het is een teken dat je wer
kelijk alle apartheid hebt afgezworen, als je deze solidariteit in 
de schuld laat gelden. 

Vergevensgezindheid veronderstelt vijandsliefde: de vijand is 
een mens als jij, een mens als ieder ander. De daden die hem tot 
je vijand gemaakt hebben, zijn geen daden van blanken, ook niet 
van zwarten, maar daden van een mens zoals jij ook bent. 
Daarom dien je te beseffen als slachtoffer, dat jij evengoed de 
dader had kunnen zijn, als je in dezelfde omstandigheden had 
verkeerd. Het gebod tot vijandsliefde is geen sentimentaliteit, 
geen slag in de lucht en geen onvervulbare eis. Vijandsliefde is 
het enige wat de wereld echt kan redden. Het moet je ongetwij
feld gezegd en geleerd worden, want het ligt niet voor de hand, 
maar het is tegelijkertijd bij nader toezien volkomen inzichtelijk. 
Ja, het is de hoogste wijsheid, zonder welke de wereld onder zou 
gaan. 
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Hoofdstuk I 

Jezus de ziener 
(Matteüs 5:1 en 2) 

Als jezus de Bergrede uitspreekt, treedt Hij op als een nieuwe 
Mozes: Hij spreekt van de berg af en geeft de wet. Ook deze berg 
is onaanzienlijk, één als de Sinaï, niet zeer hoog, niet zeer opval
lend. jezus is inderdaad als Mozes, ook een herder die zich inzet, 
ook iemand die zegt: laat af van dit volk, delg mij dan maar lie
ver uit uw boek (Exodus 32:32). We moeten, de Bergrede horend, 
goed voor ogen houden wie jezus is. De Bergrede is een con
structie van de evangelist Matteüs, die hij pas achteraf gemaakt 
heeft. Hij heeft vele woorden die jezus sprak (of gesproken zou 
kunnen hebben), bijeengezet en er een grote rede van gemaakt. 
Hij is zich echter bewust dat je deze rede alleen kunt verstaan als 
je de hele geschiedenis van jezus, zijn hele weg en zijn werk, zijn 
offergang, zijn kruisgang, zijn leven en sterven voor ogen houdt. 
jezus vertelt in deze rede nog eens wie Hij zelf is en wat Hem 
bezielde toen Hij de weg ging die Hij ten einde toe gegaan is. 

Matteüs begint met de woorden: ziende de scharen ging Hij 
de berg op. Deze volgorde van woorden staat er in het Grieks. 
Voorop gaat het woord: ziende. jezus ziet de scharen. Hij kijkt ze 
één voor één, elk afzonderlijk aan. Hij ziet wat ze missen en wat 
ze verlangen. De schare is voor Jezus niet een grauwe massa zon
der gezicht, zoals ze is voor onze ordebewaarders, die ze uiteen
jagen met de wapenstok. Hij ziet ze. Ze kijken Hem aan met hun 
grauwe, uitgedoofde ogen. Ze vormen, om met die harde 
Romeinse uitdrukking te spreken, de massa van het verderf. Ze 
zijn op sterven na dood. Zij gaan eraan. Het zijn de mensen die 
zelfs op het elfde uur geen werk krijgen. Ze hebben honger en 
dorst. Ze zijn veelal zwervend en dolend en hebben geen onder
komen, geen onderdak, geen huis en geen haard. Ze zijn ver-
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moeid en beladen, afgebeuld en afgeleefd. Ze zijn afgeschreven. 
Ze durven dan ook geen verwachtingen meer te hebben. Een 
toekomst hebben ze niet en zien ze ook niet. Ze zijn verdoofd, 
het is hun zwart voor de ogen geworden. Ze hebben het opge
geven. Jezus ziet ze als schapen zonder herder. Doelloos en zin
loos door het land lopend, etend van de vuilnishopen, zonder 
iemand die zich om hen bekommert en hun iets van hoop en 
uitzicht schenkt. Er is niemand die hen, schapen zonder herder, 
hoedt. Ze kunnen ook de wet, zoals de Farizeeën die leren, niet 
houden. Want die komt van boven, is hard en stelt onvervulba
re eisen. Die is niet toegesneden op hun bestaan. Ze kunnen hun 
handen niet wassen voor het eten (Matteüs 15:2), want de hon
ger is te groot. Ze verslinden alles meteen, want de honger 
knaagt aan hen. Ze houden zich niet aan de rust van de sabbat 
(Matteüs 12:1 -8), want ze hebben geen werk waarvan ze kunnen 
rusten. En ze zien van niets af op die dag, want waarvan kunnen 
ze afzien? Jezus, staat er, ziet die massa, Hij ziet de schare. Het 
dringt tot Hem door wat er gaande is en hoe ze eraan toe zijn. 
Hij laat zich erdoor gezeggen. En dat betekent: Hij ziet de scha
re en Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen (Matteüs 
9:36). Het beweegt zijn hart, het doet hem iets. Het Griekse 
woord voor ontferming komt van 'splagchna' en dat betekent 
ingewanden. Het raakt Hem tot in zijn ingewand. Het gaat 
dwars door Hem heen. Het roert Hem door en door. 

Jezus ziet de schare. In de eerste plaats dringt tot Hem door 
hoe ze eraan toe zijn. Hun hele leed, hun smart, hun eenzaam
heid, hun zorgen worden zijn leed en zorgen. Hij is met ze 
begaan. Maar meer nog dan dit. Hij weet ook dat het zo in Gods 
ogen niet mag en kan zijn. Hij weet dat het een schande en 
schaamte is. En daarom ziet Hij ze ook in Gods licht. Iets in Hem 
zegt: maar ze zijn zalig, ze zijn gelukkig, hoera voor ze, ze heb
ben toekomst. Ze zullen de wereld erven. Deze wereld zal anders 
worden en dan zullen ze ieder onder hun vijgenboom zitten. En 
deze mensen zullen daarbij zijn, al moeten ze ervoor uit de 
doden opstaan. Jezus droomt het visioen van Ezechiël: de dorre 
doodsbeenderen die met vlees bekleed worden en herleven 
(Ezechiël 37). Hij ziet geen compensatie in het verschiet, maar 
verandering van de verhoudingen: een nieuwe hemel en een 
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nieuwe aarde, of liever: aarde en hemel nieuw, een nieuwe ver
houding tussen de mensen met elkaar en tussen de mensen en 
God. Zo is Jezus iemand die ziet, Hij is: een ziener. Hij ziet de 
mensen in Gods licht Hij ziet de mensen naar Gods bestem
ming. Zoals het voor God is, zo is het werkelijk. Niet de realiteit 
is de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is zoals God het ziet. 
Dat alleen heeft toekomst in Jezus' oog. En God wil deze wereld 
omgekeerd. Laag zal er hoog en hoog zal er laag worden. 

Hij ziet ze als ziener. Hij kijkt niet alleen, maar ziet ze. Hij 
onderscheidt: Hij ziet hun gezichten, Hij beseft hun toestand, 
Hij weet wie hij voorheeft Daarom onderscheidt Hij ook: Hij 
ziet armen, die naar geest en zin verlangen, Hij ziet treurenden, 
die een verlies hebben geleden, die een gemis hebben onder
gaan, Hij ziet hongerigen en dorstigen, die niet te eten en te 
drinken hebben, die omkomen van ellende, Hij ziet vervolgden, 
achter wie men aanzit om ze te grijpen, Hij ziet mensen in aller
lei ellendige omstandigheden. Allemaal mensen die niet hebben 
wat ze moeten hebben en die niet zijn wat ze moeten zijn. De 
schare is voor Jezus nooit zomaar een massa mensen, maar het 
zijn stuk voor stuk mensen met een gezicht, waarop Hij leest wie 
ze zijn en wat hun is overkomen. Dat is wat Jezus ziet. 

Jezus is een ziener. Dat is een woord uit het Oude Testament. 
Het betekent: een profeet, iemand die het woord van God in een 
bepaalde situatie spreekt. Hij zegt dan heel iets anders dan wat 
men zegt Hij ziet meer en anders dan gewone mensen zien. Hij 
opent een goddelijk perspectief, want hij ziet de mensen in god
delijke lichtglans staan. Hij ziet ze anders, omdat hij geen genoe
gen neemt met wat met ze gebeurt. De situatie wordt betrokken 
op God en zijn belofte: het komende Rijk. En dat wordt toege
spitst op de concrete mensen die de ziener voor zich heeft, op de 
mensen die Hij ziet. Ze worden in dat licht gezet. Bij Jezus komt 
dat tot uitdrukking in wat Hij over hongerigen en dorstigen, 
over de armen en geringen en hun partijgangers uitroept. Er is 
een boek van Vestdijk dat De ziener heet. Het is echt een boek 
van deze schrijver, vol psychologische waarnemingen en vervuld 
van ironische ernst. De ziener is een voyeur, die in een boom 
klimt om een lerares en haar leerling te bespieden. Hij hoopt te 
zien dat ze elkaar zullen omarmen en kussen. Maar toch is hij 
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geen gewone voyeur, omdat hij creëert wat hij hoopt te zien. Na 
lang intensief kijken ziet hij eindelijk waar hij op hoopte: ze val
len elkaar inderdaad in de armen. Het is of zijn aandacht dit 
heeft voortgebracht. Het zien van deze voyeur kan een beeld zijn 
van wat hier met 'ziener' bedoeld is (daarom gebruikt Vestdijk 
dat woord ook): al ziende schep je wat je verlangt te zien. Het is 
als met die kunstschilder die tegen me zei: als ik ga schilderen, 
drink ik een paar borrels, zet mijn bril af, dan zie ik alles wazig 
en dan ga ik schilderen. Zo zagjezus ook wazig, toen de tranen 
in zijn ogen kwamen. Door die tranen heen ziet Hij de wereld 
anders, ziet Hij hem als Gods wereld. Teiresias was ook een zie
ner, maar hij was anders dan Jezus. Hij was blind: hij ziet de 
geschiedenis van het noodlot, van de verschrikkelijke herhaling, 
van de eeuwige wederkeer, van de bovenmenselijke tragiek, die 
onafwendbaar zich voltrekt, zonder dat er zelfs maar een begin 
van een alternatief is. Zo is Jezus niet: Hij ziet door zijn tranen 
heen Gods toekomst, deze wereld omgekeerd. Hij ziet juist door 
zijn verdriet heen het alternatief van God, dat Hij met zijn zuch
tend uitgesproken woorden bezweert en oproept. 

Jezus ging de berg op, zoals Mozes, om zijn nieuwe wet te 
geven. Misschien is het woord wet niet goed gekozen, want zijn 
woord is niet iets wat Hij oplegt, het is geen zware last die Hij te 
dragen geeft. Hij gaat veeleer vertellen wie Hij zelf is en wat Hij 
zelf volbracht heeft. De Bergrede is een constructie achteraf van 
Matteüs. Matteüs laat Jezus nog een keer zeggen wat Hem 
bewogen heeft, hoe Hij geleefd heeft, wat zijn gehoorzaamheid 
betekende. We krijgen dan de gehele gestalte voor ons van de 
'tsaddik' die Jezus geweest is. Kortom, de Mens die gezegd heeft: 
'Als je een van deze kleinen wilt ergeren of slaan of mishandelen 
of zelfs doden ... (Matteüs 18:6), neem Mij dan maar. Ik stel Mij in 
hun plaats'. Het is die liefdevolle, solidaire Mens die hier spreekt 
en zegt: volg Mij daarin na! Het is de enige weg voor mensen die 
vermoeid en beladen zijn, de enige weg voor mensen die met 
hen solidair willen zijn. Bij de wetgeving van Jezus ontbreken 
dus de donkerheid, de stormwind en het vuur, het bazuinge
klank, zodat de Israëlieten zeiden: '0, laat er niet meer worden 
gesproken, wij kunnen dit bevel niet verdragen.' Ook Mozes zelf 
was enkel vrees en beving (Hebreeën 12:18-21). Het lijkt meer op 
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wat Jeremia zegt: Jezus schrijft de thora in de harten, Hij legt 
hem in hun binnenste, zodat ze het niet meer hoeven te leren, 
maar het voorgoed weten in hun binnenste en in hun hart: dit is 
de weg en geen andere Geremia 31:31 -34). Van Sion zal de thora 
uitgaan en het Woord van de Heer uit Jeruzalem en de volkeren 
zullen toestromen en hun zwaarden omsmeden tot ploegen en 
hun speren tot snoeimessen (Micha 4:3). Dat is een onvervuld 
visioen, maar het utopisch overschot van deze droom blijft gel
dig, het vergaat nooit. Ook Jezus ziet de scharen als bevrijde 
mensen, van wie ieder onder zijn wijnstok en ieder onder zijn 
vijgenboom zit, met wijn~e en trijn~e, vrij van schrik en angst, 
vrolijk en vrij. 

Jezus zet zich neer: Hij gaat zitten. Hij is geen leraar die staat 
en van bovenaf spreekt, zeker niet op een zeepkist om zijn ide
ologie aan te prijzen. Hij heft geen vinger om zijn moraal in te 
prenten. Hij spreekt niet van een hoge berg af Hij onderwijst 
zittend. Jezus is tussen de mensen, Hij is mens met de mensen. 
Hij spreekt niet van omhoog. Hij heeft geen pretenties. Hij staat 
zich er niet op voor Messias of Zoon van God te zijn. Hij is een
voudigjood onder de joden, maar wel voor de verloren schapen, 
de outcasts, die er niet bij mogen behoren. Zijn onderwijs 
spreekt niet alleen het verstand aan, ook dat, maar vooral het 
hart. Zijn onderwijs is vertroostend en bemoedigend, opbeu
rend, perspectief gevend, bevrijdend. Het verheft de mens tot de 
staat waarin hij behoort te zijn. Jezus legt geen normen en waar
den op, waaraan de mensen zich te houden hebben. Hij geeft 
veeleer voorbeelden van gedrag, beter nog: van houding en van 
gedraging, zoals die mogelijk zijn voor kleine mensen, die hun 
moreel niet willen verliezen, maar die op de been, die rechtop 
willen blijven, terwijl ze toch verdrukt en beledigd worde~ 
Daarom zit Jezus tussen hen en legt uit, hoe Hij het gedaan 
heeft, hoe zijn weg is geweest, welke Geest Hem bezield heeft en 
hoe Hij erdoor is gekomen. Het zijn ontroerende woorden 
eigenlijk: Jezus zette zich neer, Jezus ging zitten. Hij leert, zegt 
Matteüs, maar het is een heel bijzonder onderwijs, een onderwijs 
gegeven met een koel hoofd en een warm hart, die twee dingen 
tezamen. Hij heeft het zelf zo gezegd: wees oprecht als de dui
ven en slim als de slangen (Matteüs 10:16). Het koele hoofd kent 
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de situatie der scharen: dat ze geen verweer hebben, dat ze zwak 
en machteloos zijn. Het warme hart is met hen verbonden, het 
klopt voor hen. Dan steekt hij ze een hart onder de riem: ook in 
zo'n situatie kun je overeind blijven, je moreel bewaren en uit
eindelijk zegevieren. Hoe dat mogelijk is en hoe dat te verwer
kelijken is, zegt Hij in de Bergrede. 

Jezus spreekt dus tot de kudde zonder herder, tot de scharen 
zonder leidsman, tot de vermoeiden en beladenen. Maar er doet 
zich iets voor voordat Hij zijn mond opent. De leerlingen 
komen bij Hem, ze zetten zich aan zijn voeten om mee te luis
teren. Dat moeten we goed tot ons laten doordringen: de disci
pelen luisteren mee. Zij mogen horen wat Jezus tot de scharen 
zegt. De discipelen worden niet uit de wereld gehaald en tot 
aanhangers van een religieuze leraar gemaakt, die ze de hemel 
belooft, maar ze worden juist in de wereld gezet, tussen de men
sen, tussen de kleinen en geringen en mogen meeluisteren naar 
wat Jezus tot hen zegt. Als de discipelen hun heil vinden en 
gered worden, worden ze tezamen met de schare geheeld en 
gered of zij worden niet gered en niet geheeld. De schare gaat 
voor, zij is de eerste. De leerlingen mogen erbij komen. Zij 
mogen vooraan zitten en zijn woorden horen, maar moeten als 
het erop aankomt achter aansluiten. Dat wil zeggen: de gemeen
te mag met de wereld mee horen, wat God met de mensen voor
heeft. De woorden zijn nooit direct en nooit in het bijzonder 
voor de gemeente bestemd: ze worden alle gesproken tot en 
vooral ook terwille van de wereld. De gemeente is een deel van 
de wereld en ze wordt alleen maar gered als de wereld gered 
wordt. We moeten van de gemeente geen club van uitverkore
nen maken, die het entreebiljet voor de hemel, de uitvlucht, in 
de zak hebben, geen gezelschap dat de wereld de wereld laat, 
geen gezelschap dat de wereld verloochent, maar een gemeen
schap die voorhoede van de wereld mag zijn, die de woorden tot 
de wereld als eerste mag horen en bewaren en doorgeven. Een 
gemeenschap die weet dat haar redding gelegen is in de redding 
der wereld, aan wie ze in genade en ongenade is uitgeleverd, met 
wie ze in voor- en tegenspoed solidair heeft te zijn. 

Jezus opende zijn mond: Matteüs moet het erbij zeggen: Hij 
bleef niet zwijgen. Want dat ligt voor de hand. Jezus is natuur-
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lijk verbijsterd, geslagen, verwond en neergedrukt. Hoe kan dat 
anders, als je ziet wat Hij ziet, al die hongerige en dorstige men
sen, die daklozen, die zwervers, die verlatenen en eenzamen, die 
havelozen, die proleten. .. Dan ben je verslagen en verpletterd. 
Dan kun je niet meer spreken, de woorden stokken in je keel. Je 
kaken klemmen op elkaar van ingehouden verdriet en verkrop
te woede. Je weet helemaal niet wat je zou moeten zeggen, als je 
je mond zou opendoen. Wat kun je? Je afwenden en proberen te 
vergeten wat je gezien hebt. Naar huis gaan, de gordijnen slui
ten, de haard aansteken en een fles opentrekken. Je bent ertoe 
gerechtigd, want doen kun je niets, veranderen is onmogelijk. 
Maar Jezus doet wel zijn mond open. Niet gemakkelijk: Hij 
heeft geen boodschap te brengen, althans geen klaarliggende, 
voorgebakken boodschap. Maar wel wil Hij iets zeggen en opent 
zijn mond: Hij barst uit, vol emotie, geraakt, getroffen en roept: 
en toch, zalig zijn jullie! Hij barst uit in tranen en Hij barst uit 
in woorden. Hij spreekt door zijn tranen heen, hoog boven zich
zelf uit, zeggend wat niemand zeggen kan, maar wat toch waar 
is, waar in een veel hogere zin dan onze banaliteiten. Ik zegjul
lie: je bent er eigenlijk goed aan toe, want God houdt van jullie 
het allermeest en voor jullie is het Koninkrijk dat komt, jullie 
zullen de aarde krijgen, helemaal, jullie zijn kinderen van God 
en reken erop: jullie zullen brood en wijn krijgen en verzadigd 
worden en jullie zullen niet in smart en kommer blijven, maar 
vertroost worden, de tranen gedroogd voorgoed, afgewist door 
God zelf. Ik zei, dat Jezus uitbarstte toen Hij zijn mond opende. 
Dat komt omdat Hij tegelijkertijd verbijsterd en verslagen is. 
Dan praat je niet zomaar. Dan moet je een enorme remming 
overwinnen, dan gaat het eruptief toe. En daarom moet je dat 
'zalig jullie', dat 'welgelukzalig jullie' lezen als zo'n uitbarsting. 
Er wordt ze geen hemelse compensatie mee beloofd. Jezus roept 
niet: jullie komen allemaal in de hemel, al heb je het hier slecht. 
Jezus spreekt niet vanuit religieuze voorstellingen, zeker niet die 
van een hiernamaals. Het woord betekent: welgelukzalig zijn 
jullie, hoera voor jullie. Je hebt het slecht. En daar kan ook Ik 
voorlopig niets aan veranderen, hoe erg dat ook is. Maar toch 
zijn jullie zalig, zijn jullie goed af, zijn jullie gezegend. Dat zie je 
niet. Dat voel je niet. Maar het is wel zo. Dat is wat ik als ziener 
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zie: het is anders dan voor ogen is. Gelukkigjullie! 
Is dat geen illusie, geen sentiment, geen slag in de lucht? Dat 

kun je zo zien. Je kunt het bespotten en zeggen: het mocht wat, 
de rijken en machtigen gaan in deze wereld voor - alles is te 
koop - en de verdrukten zijn verdrukt en komen te laat en daar
mee uit. Dat is inderdaad wat voor ogen is. Maar Jezus ziet die
per. Hij zegt: en toch is het niet zo. Zalig zijn jullie. Waarom? 
Omdat de wereld nieuw, anders gaat worden, de onderste steen 
komt boven, de grote verandering is op til: God gaat zijn Rijk 
geven van vrede en recht. En daar is het anders en daarom is het 
nu reeds anders. Jullie hebben toekomst en die machtigen en die 
verdrukkers niet. Als ze zich niet bekeren gaan ze eraan. Maar 
jullie zullen leven. En daarom: houd vol, laat het er niet bij zit
ten, blijfhopen, blijf je verzetten ... Het komt goed. En omdat het 
goed komt, is het reeds goed: jullie zijn zalig. 

Is dat opgewondenheid van Jezus, begrijpelijke, doorvoelbare 
opgewondenheid? In zekere zin: ja. Het is inderdaad een uiting 
van 'innerlijke ontferming', van bewogenheid. Het is inderdaad 
het gevolg van echt zien wat er aan de hand is. Jezus heeft de 
schare echt gezien. En dat beweegt Hem diep, dat ontroert zijn 
ziel, dat zet zijn innerlijk in beweging. Dat bezielt Hem met 
droefenis en verdriet. Maar tegelijk is Hij de ziener, de hoogste 
profeet en zegt, vanuit de opgewondenheid van de Heilige 
Geest: en toch, zalig jullie! Het is een heilige opgewondenheid. 
Daarom ziet Hij het Koninkrijk ook zo dichtbij: het schijnt wel 
morgen te komen. Want Jezus beseft: later dan morgen is te laat, 
veel te laat. Wat Jezus doet is de scharen zegenen. Heeft dat zin? 
Kun je niet beter je terugtrekken en thuis de benen strekken en 
de vergetelheid zoeken, een glas wijn drinken en gaan slapen? 
Jezus vindt van niet. Jezus wil van zijn discipelen, dat ze Hem 
navolgen, dat ze ook deze innerlijke bewogenheid voelen, dat zij 
ook de ogen openhouden voor de schare van vermoeiden, dat zij 
zich inzetten, als het moet ten dode. En dat houdt Hij, sprekend 
tot de schare, hun voor. Dat blijft de opdracht van de gemeente 
nu en altijd: het leed zien en de mond openen en spreken ... en 
weten dat God het anders met hen voorheeft, kome wat komt. 
Die heilige opgewondenheid moet ons aller deel zijn: als het 
Rijk morgen niet komt, is het te laat. 



Het bijbelse woord voor toekomst is advent. Advent betekent 
'adventus domini': we verwachten de komst van de Messias, die 
'we hebben zien aanlichten' in de figuur van Jezus. Advent is 
hoop, maar hoop tegen hoop (Romeinen 4:18). Je ziet het niet, 
dat komen, maar je hoopt er wel op. Het is als met dat woord dat 
toegeschreven wordt aan Otto Frank, de vader van Anne. Hij 
hoorde de Duitsers de trap van het Achterhuis opstommelen en 
hij besefte: we worden gepakt. Toen zei hij: 'Tot nog toe hebben 
wij in vrees geleefd, nu gaan we in hoop leven.' Een ander voor
beeld: mevrouw Salazar wacht al vierentwintig jaar op de terug
komst van haar broer. Hij is onder Pinochet verdwenen. Ze 
hoopt tegen alles in dat hij nog leeft en op een goede dag voor 
haar deur staat. Ze zegt: 'Het is onmogelijk om de hoop op te 
geven, ik kan er gewoon geen afstand van nemen. Hij zit nog 
altijd in mijn gedachten en dat zal altijd zo blijven. Pas als er echt 
uitgezocht is wat er met hem is gebeurd, kan ik het loslaten. Tot 
die tijd blijf ik hopen.' Kijk, dat is de bittere ernst van hopen, dat 
je het doet tegen de klippen op, met tranen in de ogen, levend 
in het gemis, in de ellende, in vreemdelingschap, in balling
schap, eenzaamheid, berooid, hongerig en dorstig, kortom: niet 
ziende, maar toch (dwaas, misschien) gelovende en hopende. 
Waarom? Ja, waarom? Omdat je Jezus niet alleen hebt horen 
spreken, maar ook zien gaan door het leven, liefhebbend ten 
einde. Zou die liefde niet winnen op den duur? Zou zij niet 
zegevieren aan het eind? 

37 



Hoofdstuk 2 

De zaligsprekingen 
(Matteüs 5:3-10) 

De zaligsprekingen zullen oorspronkelijk, zo nemen we aan, in 
de tweede persoon uitgesproken zijn. Het is merkwaardig dat 
deze vorm bij Matteüs alleen is bewaard bij de negende heilroep, 
die overigens later is toegevoegd. Jezus heeft achtmaal geroepen: 
'0 jullie welgelukkigen! Heil en zegen voor jullie!' De Bergrede 
begint dus, net als de decaloog, met toezegging van heil. De 
gemeenschap met God wordt niet verkregen door het morele 
gedrag - die valt er niet mee te verdienen -, maar de ethiek is 
gefundeerd in het door God toegezegde heil. Zo stelt God in de 
proloog van de Tien Woorden zich voor als de bevrijder uit 
Egypte en dan volgen op die basis de geboden en aanwijzingen 
van de decaloog. In de Bergrede roept Jezus eerst het heil en de 
zaligheid uit en zegt de schare en hun partijgangers de beloften 
van God toe. Zo maakt God aanspraak op de mens: Hij heeft 
hem verlost en van daaruit mag de mens als vrij mens leven. In 
de Bergrede wordt de schare opgeroepen indachtig te zijn aan 
Gods bevrijdende werk. En pas dan worden er voorbeelden 
gegeven hoe men in overeenstemming met dit toegezegde heil 
kan leven. 

In het toezeggen van heil is Jezus de gevolmachtigde van God, 
over wie de schare aan het einde van de Bergrede zich innig ver
wonderen zal. Ook het 'eerste Testament' kent reeds van deze 
heilroepen. Zo roepen de psalmen aan de pelgrims heil toe. In de 
wijsheidsliteratuur wordt heil toegeroepen aan hen die zich aan 
de wijsheid en haar regels houden. Jezus roept met volmacht het 
heil over de schare uit. Jezus is de bruidegom, die bij de schare 
is. Het is dus heilstijd voor de schare. Hij is tegenwoordig bij de 
schare, bij de armen, de hongerigen, de dorstigen, de zachtmoe-



digen en de vervolgden. En daarom heil hun! Dit wordt vol
machtig toegezegd, zonder enige voorwaarde. Het heeft een vol
strekte gelding. Het is derhalve een bezwerend, een scheppend 
woord dat Jezus hier spreekt. Hij sticht wat Hij zegt. Dit woord 
doet de oren opengaan en de harten zich verheffen. Als we dit 
stichtende, dit scheppende roepen niet uit de diepten van het 
hart van Jezus zien opkomen, maar er een algemeen geldende 
waarheid van maken, vervalsen we wat hier gebeurt. Als we zeg
gen dat wie het op aarde slecht gaat beloond zullen worden met 
'hemelse zaligheid', dan formuleren we zo'n algemene waarheid. 
Het gaat hier niet om een compensatie in het hiernamaals. Dat 
zou een speculatieve vertroosting zijn, die de schare religieus 
verdooft. Jezus roept onthulling van het Rijk van vrede en recht 
af over de levens van geplaagde mensen. En Hij garandeert dat 
door zijn eigen tegenwoordigheid. Zijn woord is om zo te zeg
gen een 'witte magie', een bidden dat ontvangen, een zoeken dat 
vinden is (Matteüs 7:7). Hij roept uit, wat Hij elders anders uit
drukt: komt allen tot Mij en Ik zal u rust geven (Matteüs n:28). 
Als de mens zo gezegend wordt, wordt hij anders, wordt hij 
nieuw, want het Rijk Gods is over hem gekomen. 

Jezus ziet geen grauwe massa voor zich, geen zee van mensen, 
waarin Hij geen onderscheidingen zou zien. Hij ziet ze allemaal: 
armen, treurenden, hongerigen en dorstigen, vervolgden. Hij 
noemt hen bij name en roept zijn 'welgelukzalig' over hen uit. 
En elk van deze groepen laat Hij het Koninkrijk in een eigen 
belichting zien. De treurenden zullen vertroost worden. De 
hongerigen zullen gevoed en verzadigd worden. De vervolgden 
zullen het Rijk van vrede zien. Het is God zelf die zijn Rijk geeft, 
die brood en water geeft om niet en die de tranen droogt. 
Daarom wordt er in het passivum over gesproken, want dan kan 
het goddelijk subject worden verzwegen. Niet alleen zij die er 
het ergst aan toe zijn, wordt heil toegeroepen, maar ook hun 
helpers, de zachtmoedigen, de reinen van hart, de barmhartigen 
en de vredestichters. Het zijn in de ogen der sterken de sukkels, 
maar in Gods oog de gezegenden, die voorop mogen gaan. 

Voor een goed begrip zijn de volgende dingen belangrijk. Wij 
mogen van de zaligsprekingen niet een lijst van morele deugden 
maken. Het zijn echt heilroepen. De armen en geringen van 
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deze wereld wordt een toekomst beloofd van vrede en recht, die 
in het heden reeds aanvangt, omdat de Messias onder hen is. De 
indicatief van het heil gaat vooraf aan de imperatief. De blijde 
boodschap is primair aan het gebod. Het nieuwe zijn komt eerst 
en dan pas het nieuwe handelen. De zaligsprekingen scheppen 
de werkelijkheid van waaruit de radicale gehoorzaamheid aan 
de thora, aan het gebieden van God mogelijk wordt. Daarom 
mogen wij van de heilroepen geen hemelse compensaties 
maken. Als de kleinen en geringen pas achteraf in het hierna
maals genoegdoening voor hun gemis op aarde krijgen, dan 
heeft de beul op aarde gewonnen. En we moeten bedenken dat 
de hemel dan een speculatie blijft, een fictie die verbloemt. Zij 
worden dan gered uit deze wereld en niet in en met deze wereld. 
Hun wordt een denkbeeldige vergoeding voor de op aarde gele
den schade beloofd, die als een opium zal werken. Maar bij Jezus 
gaat het juist om vernieuwing van de mens die in deze wereld 
leeft en ook de verandering van die wereld zelf. Dat wil zeggen: 
de mens wordt gered met wereld en al, de mensenwereld wordt 
nieuw gemaakt. Beide tezamen worden door God in één bewe
ging gered. De wereld wordt zo veranderd dat de zachtmoedi
gen en de barmhartigen hun gerechte plaats vinden: zij zijn het 
die het aardrijk beërven. 

In die vernieuwde wereld zullen de armen van goederen ver
vuld zijn en de vervolgden zullen recht en vrede vinden, omdat 
ze door God worden geregeerd. In het evangelie zit ook een 
beslissende politieke dimensie. Het woord zegt het al: het Rijk 
van God. Het Rijk is notoir een politieke categorie, dat staat bui
ten elke twijfel. Wie daar de politieke dimensie uit haalt, begaat 
een domheid, omdat zo iemand de structurele strekking van het 
persoonlijke verduistert. Spreken we hier over compensatie, dan 
zetten we een denkbeeldige toekomst, een fictief hiernamaals 
tegenover het op aarde werkelijk geleden leed. Dat doet Jezus 
niet, Jezus roept scheppend 'heil, vrede en recht' uit over de 
schare vanuit de ontferming en bewogenheid van zijn hart in de 
diepte van het schrijnend gemis. Dit is de werkelijke, wereldwij
de belofte van het evangelie, niet meer, niet minder. Jezus is 
iemand die heel diep, ook uit eigen ervaring, weet heeft van de 
armoede en honger der mensen, van hun vervolging en verdriet, 
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maar ook van hun verlangen en hoop, hun geduld en zacht
moedigheid, hun verlangen naar vrede en hun reinheid van hart. 
En vanuit die wetenschap, vanuit dat diep doorvoelen van hun 
ellende en hun verlangen verdraagt Hij het zwijgen niet langer 
en breekt uit in een roep uit de diepten van de wereldnood. 
Jezus past als messiaanse figuur en als de grootste der 'tsaddikim' 
niet in de structuren van deze wereld: Hij is anders. Daarom ver
keert Hij ook niet onder de gelukten, de strevers, de ijveraars, de 
tevredenen, maar onder het lagere volk, de massa van het ver
derf. Hij zegt, dat het heil en vrede zich in de duisternis bevin
den en dat de hemel in het ongeluk zit En Hij zet door zijn 
woord die donkerheid en ellende om in hun tegendeel: hemelse 
vrede en geluk op áárde. Jezus staat met zijn lichtende ogen van 
het hart midden in de duisternis en Hij ontwaart daar, Hij ziet 
daar wat wij niet zien. Hij is de grootste ziener die ooit heeft 
geleefd. 

Hierover gaat het dan straks ook als de geboden van de 
Bergrede aan de orde komelL Ook wij moeten leren begrijpen 
in wat voor wereld we leven: onze ogen worden opengedaan 
voor onze kleinste en geringste broeder of zuster, die onder de 
pijnigers, de vervolgers en de moordenaars is gevallen. Wij moe
ten ons openstellen voor zijn (haar) lot en ons door hem (haar) 
aangezien weten. Die ander in zijn kommer en misère moet het 
absolute gezag over ons krijgen. Wij moeten ons laten storen 
door de miserabelen, die ons aanzien met een gekwelde en sme
kende blik. Zo wordt de mensenwereld gezien in de Bergrede: 
een heldere, onomfloerste kijk op hoe we er met elkaar aan toe 
zijn in deze wereld. Van dat moment van omkeer af ben je 
schuldenaar van de ander of, zoals Levinas zich uitdrukt, gijze
laar. Van dat moment af sta je borg voor de ander, als het nodig 
is met je leven. Het hoeft allemaal nauwelijks meer geboden te 
worden - het is geen wet die van buiten opgelegd wordt -, maar 
het is de vrucht van de genade, van de aanstekelijkheid, de char
me van deze roepende Jezus. Je bent dan voorgoed uitgedreven 
uit het krampachtige individualisme van de zelfontplooiing, uit 
het egocentrisme: je bent dienstbaar geworden aan de naaste en 
in die dienstbaarheid geen slaaf, maar waarlijk vrij. Je weet nu 
dat het leed zal worden verzwolgen in de overwinning en dat 
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alle tranen zullen worden gewist. Alleen alom één vergast kind 
in Auschwitz moet de hele wereld in al haar delen herschapen 
worden. En tegelijkertijd: één tsaddik bewijst door zijn blote 
existentie reeds dat in God ook alle dingen nieuw zijn. Zalig hij, 
zalig zij op wie de ogen van deze Rechtvaardige gericht zijn. 

, 
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Hoofdstuk 3 

Kwaad gerucht en vervolging 
(Matteüs 5:1I en 12) 

De Galilese schare die Jezus omstuwt, die Hij liefheeft, maar die 
Hem ook vaak vermoeit, is door de gevestigde religieuze macht 
in Juda geheel afgeschreven. Ze mogen niet tot het joodse volk 
worden gerekend. Galilea is het 'Galilea der heidenen' en de 
Galileërs worden derhalve tot de 'gojim' gerekend. Het is echter 
deze zelfde schare, die door Jezus genoemd wordt: de 'verloren 
schapen' van het huis Israëls. Hij rekent hen wel bij Israël. Maar 
omdat de schare gediscrimineerd wordt, is leugen en vervolging 
aan de orde van de dag. Ze zijn inderdaad versmaad en veracht: 
ze mógen niet langer bij Israël horen en ze worden niet langer 
als joods beschouwd. En waarom? Eenvoudig omdat de schare 
de wet niet kent, zich niet aan de regels houdt, de thora met voe
ten treedt. Dr. O. Noordmans begon, vertelde mij Ds. K.H. 
Kroon eens, een lezing voor de NCSV met een geruchtmaken
de zin: 'Mijne Dames en Heren, voor ethiek is een zekere wel
stand noodzakelijk!' Dat is het precies: de schare is helemaal niet 
in de gelegenheid om zich aan de wettelijke voorschriften te 
houden, want ze hebben geen 'welstand'. Ze zijn te arm en te 
berooid. De thora in de farizese opvatting past helemaal niet bij 
hun situatie. Maar ze worden er wel op beoordeeld: ze kennen 
de wet niet, houden zich niet aan de wet, zijn eigenlijk boosdoe
ners en dus worden ze van het joodse burgerrecht uitgesloten. 

Misschien herkennen we deze vorm van discriminatie, want 
wij kunnen immers niet ontkennen dat zij onder ons nog pre
cies zo heerst. Surinamers, Antillianen en Marokkanen worden 
gediscrimineerd, omdat er onder hen velen zijn, die zich niet aan 
onze wetten en onze gewoonten houden. Ze worden daarom 
goeddeels voor crimineel, althans potentieel misdadig versleten. 
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Daarom worden zij als anders dan wij en er-niet-bijhorend 
beschouwd. Ze worden verafschuwd en afgewezen. Wie bewe
ren aan deze verachting niet mee te doen, zijn meestal lieden die 
vrijblijvend praten, want ze zijn in buurten gevestigd waar geen 
allochtonen zijn. Als ze zich zouden verdiepen in wat het bete
kent tussen hen te verblijven, dan zouden ze anders oordelen. De 
schare bestaat namelijk niet uit lieverdjes, het crimineel gehalte 
is altijd hoog en er is reden genoeg dat de maatschappij hun de 
rug toekeert. En toch verzet Jezus zich tegen de afkerigheid. Hij 
is van mening dat de Galilese schare wel bij Israël behoort. Deze 
schare mag voor de gevestigde macht als afgeschreven gelden, 
voor Hem echter zijn juist deze 'verloren schapen' een groeikern 
van het ware Israël. Ja, juist zij, omdat zij in hun situatie alles van 
God moeten verwachten, van zijn goedheid en genade; zij moe
ten zich vol vertrouwen aan God overgeven. Zij hebben zo ook 
de mogelijkheid de thora beter, anders, 'overvloediger', rijker te 
verstaan dan de Farizeeën. Dat is de lichtzijde die Jezus ziet aan 
de ellende en de kommer van de armoede. Voor Jezus' ethiek is, 
anders dan voor onze 'normale' ethiek, geen welstand nodig. 

Hoe is het gekomen, dat die schare zo tot armoede, werke
loosheid, tot vermoeidheid en beladenheid is vervallen? Door 
het Romeinse grootgrondbezit, dat in Galilea de overhand had 
gekregen, zijn de vroegere, in het Hebreeuwse testament vastge
legde structuren vernietigd. Het zijn vooral de herodiaanse en 
Romeinse families die de landerijen, het vaderlijk erfdeel waar 
ieder recht op had, van de schare vervreemd hadden. Zij verdre
ven de mensen die erop zaten, de vruchten ervan plukten en 
ervan leefden, en verpachtten tegen hoge prijzen de wijngaar
den. Zo werden de mensen eenvoudig van hun vaderlijke erfde
len verdreven. Daarmee waren ze beroofd van hun karige fami
lie-inkomens. Galilea was dan ook in de Romeinse tijd volledig 
verpauperd. Jezus vertelt er in zijn gelijkenissen ook van: groot
grondbezitters met enorme wijngaarden bevinden zich buitens
lands en laten de pacht door ondergeschikten innen (Matteüs 
21:33). De mensen staan op de markt om werk te vinden als dag
loner en velen vinden geen werk of worden te laat aangeworven. 
De schare bestaat uit vermoeiden en be1adenen die geen rust 
vinden, op de schooi lopen en die zeker niet in staat zijn zich in 

44 



de f~nheden van de wet te verdiepen en er zich aan te houden. 
De leugen, de kwaadsprekerij en de smaad, ze zijn maar al te 
begrijpelijk. Wie het ontkent, weet niet wat hij zegt, want het 
gaat bij ons niet anders maar precies zo toe. Ook wij verachten 
en versmaden hen die wij knechten en uitbuiten. 

Het is overigens opvallend, dat jezus in deze zaligspreking 
plotseling overgaat naar de tweede persoon. Hij zegt: zalig zijt 
Gij! Daar moeten we wel op letten. Na de woorden in de derde 
persoon, is het alsof Hij de vervolgden en de gesmaden in het 
bijzonder wil aanspreken. Matteüs heeft bij het schrijven van 
zijn evangelie zijn gemeente steeds voor zich. Ik vermoed dat hij 
zijn woorden toegepast wil zien op zijn gemeente. Deze 
gemeente is joods-christelijk van aard en bevond zich waar
schijnlijk in het Galilees-Syrische gebied. Ongetwijfeld is zij als 
een voorhoede gerecruteerd uit de schare, die de wet niet kent. 
Ook en juist voor hen gelden dezelfde dingen. Daarom worden 
zij gesmaad, wordt er van hen kwaadgesproken op een leugen
achtige manier en worden zij vervolgd. Het geschiedt allemaal 
vanwege hun afkomst uit de wetteloze schare. jezus is hun leids
man geweest en heeft aan zijn leerlingen toegestaan aren te 
plukken op de sabbat, omdat ze honger hadden (Matteüs 12:1-8). 
Zo is het ook met die gemeente van Matteüs: zij zoeken een 
overvloediger gerechtigheid dan die van de Farizeeën, want voor 
hen geldt dat recht niet is: je houden aan de regels van de wet, 
maar recht is: rechtop te blijven als je verdrukt wordt, je moreel 
bewaren als je vervolgd wordt. Dat wil jezus hun onderwijzen. 
De christelijke gemeente van Matteüs kent net als die van Paulus 
'niet vele rijken en machtigen' (I Korintiërs 1:26), maar is voort
gekomen uit de gediscrimineerde schare en ze is met die schare 
van vermoeiden ook solidair gebleven. De gemeente maakt juist 
van de conditie van deze schare een point d'honneur: zij draagt 
dat lot met ere en leeft de anderen voor hoe zij rechtop en fier, 
vol verzet en weerstand kunnen zijn, ook in de toestand van ver
volging en verdrukking. 

In de eerste Petrusbrief gaat het over zo'n verdrukte gemeen
te, die door jezus zalig wordt geprezen. Deze gemeente wordt 
door de buitenwacht als een stelletje boosdoeners beschouwd en 
als misdadigers behandeld. Petrus raadt als reactie daarop één 
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ding aan: 'Gemeente, beantwoord kwaad met goed, toon alleen 
zachtmoedigheid.' Het komt erop aan op leugen, achterklap en 
smaad niet met dezelfde middelen te antwoorden. Je moet altijd 
weer anders zijn dan de tegenstander en ook anders reageren 
dan hij verwacht. Je moet je niet in de hoek laten drijven, zodat 
de smaad tot een self-fulfilling prophecy wordt. Het gevaar dat 
Petrus ziet is dat de gemeente introvert zou worden, in zichzelf 
gekeerd en dus ook afgewend van de wereld. Hij verwacht van 
haar dat zij op de wereld gericht blijft, maar niet op de verkeer
de wijze. Hij keert zich niet tegen een zekere mate van aanpas
sing. Het is, volgens hem, onnodig om aanstoot te geven. Maar 
in de dingen waar het op aankomt, moet de gemeente anders 
zijn. De gemeente vergeldt nooit kwaad met kwaad. Zij door
breekt altijd weer de geweldsspiraal. Zij vervalt nooit in de 
methoden van de vijand. Ze doet niet mee in het brassen en zui
pen, het begeren en hoereren, ze verschijnt niet op de orgieën, 
de festijnen en ook niet op de taptoes. Zij weigert de keizerver
ering: ze wil hem eren als mens, maar niet meer dan dat, niet 
vrezen, niet vereren als God. Zij vormt een stille liefdes gemeen -
schap, de heidenen ten voorbeeld. Op deze punten ligt voor 
Petrus wat Bonhoeffer in de nazitijd genoemd heeft: de 'status 
confessionis', dat wil zeggen: het ogenblik waarop de stand van 
zaken intreedt, die van een mens vraagt zijn geloof metterdaad 
te belijden en waar te maken. En zo zijn deze mensen de voor
hoede van de schare, die de wet niet kent en ook niet kennen 
kan, zoals de Farizeeën, maar die toch 'overvloediger' is in haar 
gerechtigheid. Dit alles is geen definitieve oplossing, want de 
spanningen en vijandschappen zullen blijven. Deze zachtmoedi
ge houding moet je ook volhouden zonder dat je er succes mee 
hebt: je doet het niet om er iets voor terug te krijgen. De 
gemeente houdt vol onder het lijden, onder smaad en vervolging 
en verwacht in gerustheid en stilheid de grote Dag. 

Zo geeft Petrus een prachtig beeld van een gemeente, die 
'zalig' is onder vervolging, leugen, kwaadsprekerij en smaad. 
Deze gemeente is deel van de schare, solidair met haar en staat 
voor haar borg. De gemeente verdraagt alles 'om der wille van 
de Messias', zij volhardt tot het einde in haar zachtmoedigheid 
om 'zijnentwille'. Want om zijnentwil, vanwege de navolging 



van de Messias, worden haar al deze dingen aangedaan. Zij is een 
gemeente van 'tsaddikim' die de beschermende voorhoede van 
de schare is. 

Het loon van de gemeente 'in de hemelen' zal groot zijn, zegt 
Jezus. Deze woorden kunnen tot het misverstand leiden dat 
Jezus hier een hemelse vergoeding zou beloven. Zo eenvoudig is 
het echter niet. Want een hemelse compensatie zou betekenen 
dat Jezus de wereld aan zichzelf zou overlaten en het onrecht dat 
daar geschiedt zou laten geworden. De hemel is voor Jezus niet 
een plaats 'daarboven', waar we eens heen zullen gaan als we 
gestorven zijn, maar de hemel is een verborgen naam voor God 
zelf die tot ons komt met zijn vrede en recht. De hemelen zijn 
de beloften Gods zoals die voor mens en wereld bestemd zijn. 
Wij gaan niet naar de hemel, maar de hemel komt naar ons toe, 
hij komt op aarde. Het loon zal op die grote Dag groot zijn. Met 
de hemelen is uiteindelijk bedoeld: God zelf en zijn onverbreke
lijke beloften. Hij komt de tranen afwissen van de bedroefde 
ogen Gesaja 25:8; Openbaring 7:17; 21:4). De aarde wordt anders, 
zij wordt nieuw. Er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel 
(Openbaring 21:1), dat wil zeggen: een andere, nieuwe verhou
ding van de mensen tot God en tot elkaar, een verhouding die 
gekenmerkt zal zijn door gerechtigheid, zachtmoedigheid en 
vrede. Dat zal het loon zijn voor de verdrukte en gesmade scha
re en haar voorhoede. Het onverdiende loon der genade, dat een 
mens niet toekomt, maar dat toch van Godswege op hem toe
komt: de zegen op de volharding der liefde. 

De profeten zijn in Israël evenzeer vervolgd, gesmaad en 
belasterd als de schare en haar voorhoede. De profeten zijn niet 
alleen belasterd, maar zelfs vervolgd en vermoord. In Matteüs 23 
(vers 27-39) gaat het daarover en Jezus zegt het ook in het bijbel
gedeelte dat wij behandelen. Het is duidelijk waarom dat 
gebeurt. Profeten zijn dwarsliggers, die protesteren tegen de 
offerdienst en tegen wettelijke rouwgebruiken. Ze zeggen: offer 
geen stieren en bokken, maar wees liever gehoorzaam en doe 
recht (I Samuël 15:22). Ze zeggen: scheur niet je kleren, scheur 
liever je hart GOël2:13). Ze zetten koningen te kijk en koningin
nen voor schut (I Koningen 21:20-26). Dat alles doen zij in naam 
van hun God, maar het volk en ook de koning van Israël vinden 
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dat het niet kan en niet mag: het is insubordinatie. Van Abel tot 
Zacharja hebben de vaderen de profeten gedood, van het begin 
tot het einde van 'tenach' (Matteüs 23:35). En daartegen helpt niet 
dat de Farizeeën de gedenktekenen der rechtvaardigen en de 
graf steden van de profeten verfraaien en versieren. Want zij 
doen dat niet om de profeten echt te eren en te volgen. Want dat 
is zeker niet het geval: als er nieuwe profeten opstaan en het
zelfde zeggen en doen als de oude profeten, dan zullen ze 
opnieuw kwaad van ze spreken, ze smaden, vervolgen en ten 
slotte vermoorden. Wat dat betreft blijven ze kinderen van de 
moordenaars en dus zelf ook moordenaars. Hun verfraaiing van 
de monumenten is buitengewoon schijnheilig. De profeten zijn, 
in hun oog, gedood door enkele fanatiekelingen van wie zij zich 
postuum distantiëren. Waarom? Omdat zij deze profeten 
beschouwen als de profeten van Israël. Zij claimen de profetie 
voor het volk en identificeren zichzelf ermee. Maar dat is wat 
Barth genoemd heeft een 'nostrificatie': de profeten zijn niet 
de profeten ván Israël. Zij zijn integendeel geroepen door God 
om kritisch op te treden in Israël, zich zo nodig tegen Israël te 
keren. Ze zijn door God tot Israël gezonden met een boodschap 
van oordeel en heil. Dat heeft betekend dat ze niet geëerd zijn in 
hun Vaderland. Ze zijn verworpen, uitgestoten, gesmaad en zelfs 
vermoord, want hun kritisch woord was niet welkom in Israël, 
zoals een echt profetisch woord in geen enkel land welkom zal 
z~n. 

Het doet denken aan het protest van Martin Walser. Hij heeft 
zich afgewend van de wijze waarop men in Duitsland de 'shoah' 
herdenkt. Men richt er grootse monumenten en imposante 
gedenktekenen voor op, waarbij plechtige herdenkingen plaats
vinden. Hij wil echter niet door intellectuelen en politici voor
geschreven krijgen waar en hoe hij de 'shoah' moet herdenken. 
Hij wil vooral ook geen schuldgevoel opgedrongen krijgen. 
Walser lijkt te beseffen dat herdenken bij een monument iets 
geheel anders is dan echt 'gedenken'. Gedenken is: indachtig 
worden wat er geschied is, beseffen dat het niet zomaar gebeurd 
is maar dat je het zelf gedaan zou kunnen hebben en dat je 
medeschuldig bent, als je je eige~ hart kent. Daarom heeft hij de 
geschiedenis van een jongeman beschreven die opgroeit in de 



ontstaanstijd van het nazisme, dat in vele opzichten zo onschul
dig lijkt en waarvan je de gevolgen eigenlijk te gemakkelijk ver
draagt. Gedenken is ook trachten te zorgen dat het niet weer zal 
gebeuren wat ooit geschied is, dat het niet meer gedaan zal wor
den wat ooit mensenhanden bewerkstelligden. Gedenken is niet 
met de borst vooruit bij een monument staan en zeggen: 'Dat 
deden zij, de schurken van de SS, wij zullen dit niet doen, nooit!' 
Zo wordt eigenlijk gezegd: 'Het is iets uit de duivelse tijd toen 
pek en zwavel van de hemel viel, een demonisch gebeuren waar
aan wij geen deel hebben.' Maar het was geen demonisch gebeu
ren, het was een daad van mensen, van mensen zoals jij en ik, 
omdat we er zo sluipend bij betrokken zijn geraakt. Herdenken 
bij een monument is: het verleden het verleden laten, terwijl je 
het beweert te kennen. Maar je kent het niet echt, zeker niet 
zoals het zich toen voordeed. En het is: je verbeelden dat je zelf 
anders bent, veel beter dan de onmensen die het gedaan hebben. 
Herdenken is eigenlijk distantie nemen door een monument op 
te richten waar je eens per jaar even een krans legt om de zaak 
verder te vergeten. Maar gedenken is het door je heen laten gaan, 
tot je door laten dringen wat geschied is, beseffen dat het je aan
gaat, dat het jou ook had kunnen overkomen en dat je niet 
anders bent dan de vervolgers en de moordenaars, en je beke
ren. 

Zo moeten ook wij nog leren de 'bevrijding' te gedenken. In 
1945 hebben we de democratische vrijheden teruggekregen, die 
teloor waren gegaan in de nazistische overheersing. Maar we 
hebben die herwonnen vrijheid niet gezien en benut als een van 
God gegeven kans om die vrijheid nieuwe vorm en gestalte te 
geven. We hebben haar goeddeels verkwanseld door de oude 
structuren te herstellen, door de oude maatschappelijke, cultu
rele en politieke posities weer te betrekken, door de gevestigde 
macht van voor de bezetting weer te herstellen, en niet te luiste
ren naar wat in de harten van onze beste mensen leefde, en niet 
te handelen naar de verlangens waardoor de verzetsmensen 
bewogen waren. Het is vanwege deze restauratie dat Van 
Randwijk in de kortste keren aan de kant werd geschoven en 
niet mocht worden waartoe hij krachtens zijn rol in het verzet 
was bestemd: het ministerschap. Ik houd het voor een grote 
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blunder dat onze minister-president Wim Kok enige jaren gele
den voorstelde niet langer bevrijding te vieren, maar 'de vrijheid' 
(in het algemeen). Dan kunnen we, dacht hij, er ook Duitsers bij 
uitnodigen, want die hoeven dan niet aan het equivalent van 
onze bevrijding, hun 'Zusammenbruch' te denken. Er wordt dan 
wel wat herdacht, maar niets indachtig gemaakt. Het is nog lang 
geen tijd om de vrijheid te vieren, alsof wij de vrijheid reeds 
gevestigd hadden en wij reeds wisten wat vrijheid uiteindelijk en 
wezenlijk inhoudt. Vrijheid is nog altijd iets waarnaar wij op zijn 
hoogst op weg zijn, met vallen en opstaan, waar we naar streven: 
een onbereikbaar, ver en hoog ideaal, dat blijft wenken. Bij de 
bevrijding in I945 kregen wij een nieuwe kans om naar vrijheid 
te zoeken en tot vrijheid te komen. 'Bevrijding' is echter ook een 
dubieus ding. Zij werd bereikt doordat de nazistische krachten 
met een uiterst aanvechtbaar, excessief tegengeweld zijn vernie
tigd. De oorlogsmisdaden van de nazi's sloegen over op de geal
lieerden, die weerloze Duitse steden platbombardeerden. En 
toch, in alle deemoed, mochten we haar vieren als een nieuwe 
kans van Godswege, om de vrijheid en de gerechtigheid te zoe
ken en gestalte te geven. Wat hebben we met deze kans gedaan? 
De vrijheid gevestigd? Verre van dat. Het was ook niet te ver
wachten. Vrijheid is een veel hoger goed dan we waar kunnen 
maken. We hebben niet meer dan er een klein beginne~e van 
gestalte gegeven in een zee van omringende onvrijheid. Walser 
heeft gewoon gelijk als hij dwarsligt, zoals indertijd ook 
Jenninger gelijk had, toen hij als Bondsdagvoorzitter zei: we 
hebben allemaal meegedaan met Hitler en het begon zo slui
pend' we hadden het niet in de gaten, maar het eindigde in de 
holocaust. En dat geldt ook voor ons Nederlanders: het meren
deel van ons heeft zich niet verzet, maar heeft laf afgewacht tot 
de bui over was. Jenninger werd woedend weggehoond: hij 
moest aftreden als voorzitter van de Bondsdag, want het mocht 
niet waar zijn dat we eigenlijk allemaal hebben meegedaan, 
omdat het zo goed ging met de bestrijding van de werkeloosheid 
en de aanleg van de autobanen. 

Dat bedoelt Jezus als hij over de profeten spreekt, die vervolgd 
en gedood werden. Dat moorden neemt geen einde, ondanks 
alle fraaie herdenkingen. De graven worden verfraaid en opge-
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sierd, hun edele levens worden herdacht, maar 0 wee als er een 
nieuwe profeet opstaat, dan wordt hij weer vermoord. Dat is 
immers met Jezus zelf ook gebeurd. En zo werden ook 
Stephanus, de beide Jakobussen, Simon Petrus en waarschijnlijk 
Paulus omgebracht. En met Martin Walser en Jenninger spreken 
we niet meer: we verketteren hen en schrijven hen af We zeg
gen dat zij Auschwitz verdringen en zouden willen vergeten. 
Maar dat is een infamie! Zij willen het alleen niet gratuit, niet 
goedkoop herdenken, maar zij willen het anders, schuldbewus
ter en inniger gedenken. Zij willen zich er niet met een monu
ment van afmaken, maar zij willen, zo moeten we het zeggen, 
dat de uitzonderlijke profeten van toen, het verzet van enkelin
gen, niet meer gesmaad, vervolgd, belasterd worden. Zij willen 
solidariteit in de schuld, de erkenning van de gemeenschappe
lijkheid ervan en zij willen dat in deze gewelddadige en onrecht
vaardige wereld vrede en recht zullen heersen. En zij weten dat 
daartoe een bekering nodig is. 

De gemeente van Christus heeft zo'n profetische functie. 
Haar is het woord van God voor de wereld toevertrouwd, zij 
moet het spreken. Dat maakt haar niet geliefd, als zij doet wat zij 
moet doen. Maar zalig zijn wie vervolgd worden, zalig zijn van 
wie kwaad wordt gesproken, zalig zijn over wie gelogen wordt, 
zalig zijn die gesmaad worden. De gemeente mag zijn, zegt 
Jezus, een zoutend zout en een lichtend licht. Het zout maakt de 
spijze pittig en behoedt het voor bederf Zo zorgt de gemeente 
dat het in de maatschappij pittig toegaat en dat zij niet bederft. 
Zij laat het niet passeren als er slordig met allochtonen en asiel
zoekers wordt omgesprongen. Zo voorkomt zij dat het hoogste 
recht tot het zwaarste onrecht verwordt. Zo bewaart zij de maat
schappij voor verderf en ondergang. Zij is, als het goed is, het 
messiaanse geweten van de samenleving. En als dat niet zo is, 
dan is zij geen echt christelijke gemeente. Zij is ook een lichtend 
licht, reflector van Christus' licht in de wereld. Zonder dit licht 
zou het op aarde duister zijn, want een mens kan bij de techni
sche ratio alleen niet leven, dan raakt hij het spoor bijster; hij 
heeft het nodig 'gestoord' te zijn door de Messias, van zijn weg 
notie te hebben en zich te oriënteren op zelf overgave en zacht
moedigheid. 
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'Een volk dat voor tirannen zwicht 
Zal meer dan lijf en goed verliezen 
Dan dooft het licht', 

heeft Henk van Randwijk gedicht. Het staat in steen gebeiteld op 
de herdenkingsmuur in het Weteringplantsoen. Het is werkelijk 
niet overdreven, maar waar van woord tot woord. Zolang de 
gemeente Jezus navolgt, die zich zachtmoedig verzet heeft tot 
het einde, die geduldig volhardend was in zijn lijden en die de 
komende stad voor ogen hield, is zij een licht in een duistere 
wereld. Als zij versaagt en het erbij laat zitten, als zij 'zwicht', dan 
dooft het licht. 

Met Kerst gedenken wij elk jaar dat het licht dezer wereld in 
de gestalte van Christus Jezus reddend is verschenen. Wij geden
ken dat God de wereld niet heeft losgelaten en is weggebleven, 
maar in Christus Jezus tot ons gekomen is om door Hem te zeg
gen wie Hij is, dat Hij woont bij de verbrijzelden en verachten 
en dat Hij van daaruit de wereld wil redden, dat wil zeggen: van 
onderop, beginnend bij de gesmade schare van vermoeiden en 
beladenen. Wij gedenken dat en beseffen, dat dit van ons 
omkeer vergt, ook als gemeente: wij behoren daar te zijn waar 
Hij ook is, daar helemaal onderaan, waar de vermoeiden en 
beladenen zijn. Jezus begint zijn weg in het lijden en de dood te 
gaan. Hij is van het begin af aan solidair met de lijdende en ster
vende mens. Hij gaat de ondergang met hen tegemoet. En dat is, 
anders dan deze wereld vermoedt, de overwinning van zijn lief
de. Die zal de wereld redden en die verdient ook navolging. 
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Hoofdstuk 4 

Overvloedigheid 
(Matteüs 5:17-20) 

Wij lijden in onze cultuur aan de ontbinding van het normen
en waardenstelsel. Er wordt elke dag op de radio, de tv en in de 
krant over geklaagd dat de moraal in verval is. We proberen haar 
op allerlei wijzen te herstellen, maar het wil maar niet lukken. 
De hoge misdaadcijfers, de geweldsdelicten en de agressie in het 
verkeer blijven. Of we het prettig vinden of niet: de misdaad 
tiert welig, vooral onder allochtonen. We proberen de crimina
liteit met alle macht te bestrijden langs politiële en juridische 
weg. We zorgen voor meer blauw op straat, versterken de poli
tie en hopen zo een grotere pakkans bewerkstelligd te hebben. 
Snelrechters moeten zorgen dat er een lik-op-stuk-beleid wordt 
gevoerd. We leggen zwaardere straffen op. En het helpt allemaal 
eigenlijk niet, de misdaad blijft verontrustend. Het is misschien 
ook maar een doekje voor het bloeden, als we op deze wijze het 
herstel van de moraliteit nastreven. Anderen zien daarom ook 
meer in het bevorderen van een betere opvoeding, zowel door de 
ouders als door de scholen. Dat is ongetwijfeld een langere, 
moeizamere weg, waarsch~jnlijk wel een betere, maar misschien 
toch ook niet afdoende. Deze oplossing gaat ervan uit dat het 
probleem eigenlijk bij de jongeren gezocht moet worden. En het 
is zeer de vraag of dat juist is. Zijn wij ouderen ook het spoor 
niet bijster? Wie moet wie opvoeden en hoe? Een argument 
tegen deze zogenaamde oplossing is ook, dat er juist in de 
allochtone gezinnen vaak een zeer rigoureuze opvoeding in het 
onder hen geldende waardepatroon wordt gegeven, waarbij de 
normen er als het ware ingehamerd worden. En het geeft ook 
geen soelaas. 

Ik zou drie oorzaken willen aanwijzen, die dit verval van· 
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waarden en normen beïnvloeden. In de eerste plaats worden we 
overspoeld door de moderne media met alles wat in de wereld 
misgaat: oorlogen, gewelddadigheden, martelingen, onrecht, 
uitbuiting. Dagelijks wordt van deze dingen melding gemaakt. 
Daarvan moeten we niet de media de schuld toeschuiven, want 
onze wereld is zo, als zij haar laten zien. Allerwegen in de wereld 
zijn deze verschrikkelijke zaken aan de orde. Het valt niet te ont
kennen. En dat er meer tegenover staat dan de media, die nieuws 
moeten brengen, melden, is waar, maar maakt niets goed. Het is 
zeker waar: hoeveel goedheid, liefde, trouwen saamhorigheid is 
er niet ook in de wereld, godzijdank. Maar dat is volgens de 
media geen nieuws. Dat troost enigszins, omdat nieuws nu een
maal het uitzonderlijke is. In zekere zin hebben ze er gelijk in, 
hoewel er misschien toch ook wel iets tegen in te brengen is. In 
ieder geval is het zo, dat deze eindeloze stroom van ellende ons 
gevoel voor recht en orde uitholt. We kunnen de overvloed 
waarin het ons aangeboden wordt niet verwerken. Er zit niet 
anders op dan het, gezeten in je leunstoel, drinkend je koffie, 
naast je neer te leggen en te vergeten. Een gevoel van machte
loosheid overvalt ons steeds weer als de beelden ons verschijnen. 
Innerlijk kunnen we eigenlijk niet anders dan de brui eraan 
geven. En dat geldt in het bijzonder voor hen die zelf deze dis
criminatie, dit onrecht en deze uitbuiting ondergaan. Zij besef
fen dat zij geen uitzondering zijn in de wereld, maar regel. Zij 
voelen wel in hun hart woede en protest opkomen, maar dat kan 
niet creatief worden. Het smeult als een vuur onder de as van 
kalme berusting. Er wordt dan vaak gekozen voor het negatieve, 
oncreatieve, wilde protest: de criminaliteit, want zo kun je ten
minste nog laten merken dat je het niet neemt. 

Een ander probleem waar me mee zitten is dat we met zoveel 
problemen in onze samenleving worden geconfronteerd, die 
nieuw zijn en die wij uit het verleden niet kennen. Zulke pro
blemen kunnen we niet oplossen met wat er nog van gelding is 
vanuit het verleden. Vragen van abortus, euthanasie, gentech
niek en xenotransplantatie brengen ons daarom in verwarring. 
Wij hebben geen enkel antwoord en zeker geen gemeenschap
pelijk, dat ons binden kan. De techniek holt maar voort in de 
eenmaal ingeslagen richting. Et is geen houden aan. De moraal 

54 



komt altijd te laat om in te grijpen in de opties van deze voor
uitgang en is ook totaal machteloos, omdat wij geen algemene 
maatstaf hebben om tot een oordeel te komen. Dat geeft voe
ding aan het gevoel dat de normen en waarden totaal verouderd 
en irrelevant zijn. Zij schijnen hun tijd gehad te hebben. 

Het derde vraagstuk dat ons parten speelt is fundamenteel 
voor onze samenleving. De maatschappij is enerzijds mateloos in 
wat de Amerikanen een grondrecht achten: 'the pursuit of hap
piness'. Ieder zoekt zijn eigen geluk en zelfontplooiing . 

. Anderzijds vormen we toch iets als een gemeenschap, waar soli
dariteit en saamhorigheid moet heersen. Deze twee dingen zijn 
strijdig en de combinatie is moeilijk, zo niet onmogelijk. Er 
schijnt iets grondig mis te zijn met ons maatschappelijk en cul
tureel streven: de ander wordt beleefd als een grens aan onze 
vrijheid. We moeten hem de ruimte laten die we onszelf ook 
gunnen. Maar de vrijheden zijn elkaars grensgebieden en dus 
zijn er altijd conflicten. De ander is in ieder geval voor mij geen 
mogelijkheid om vrij te worden. We worden niet vrij met elkaar, 
maar tegen elkaar in. Daarom vinden wij bij alle zoeken en stre
ven eigenlijk ons geluk ook niet. Hoe verhouden zich consu
mentisme, vrije markt, waar alles te koop is (ook goederen die 
geen koopwaar zijn of mogen zijn) met een heel andere binding 
tussen mensen: solidariteit, liefde, vriendschap, warmte? Wat 
houdt ons begrip van tolerantie of verdraagzaamheid eigenlijk 
in? Is tolerantie, dat we de ander gunnen te zijn wat hij is, als hij 
ons maar niet in de weg zit, maar verder laat het ons koud wat 
hij uitvoert? Tolerantie als een soort minachting voor de ander, 
omdat hij ons wezenlijk niet interesseert in wat hij werkelijk is 
en welke aanspraak hij op ons maakt. Een koude, onverschillige 
tolerantie, die elk wat wils gunt, maar onderhand de eigen doel
stelling en carrière en 'way of life' het hoogst in het vaandel 
heeft. De vraag is echter of tolerantie niet een verdraagzaamheid 
is, die de ander en zijn wezen wil kennen en begrijpen, die dat 
anderszijn verdraagt (soms zelfs met pijn), maar die zich er wel 
door laat aanspreken en uitdagen. Een tolerantie die zich bewust 
is dat er een botsing van culturen plaastvindt, die moeite en last 
geeft, maar die dat waard wordt geacht. En die zich bewust is dat 
er nagedacht moet worden over de wijze hoe men samen kan 
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leven zonder langs elkaar heen te leven, hoe men een gemeen
schap kan vormen die op wederzijdse erkenning berust, want 
men beseft dat zonder respect voor elkaar de samenleving op 
den duur zal worden ondermijnd. 

Europa wordt een gemeenschap genoemd. Maar is zij dat wel? 
Is zij niet eigenlijk alleen maar een economisch gewrocht, een 
markt? Van de politiek, de cultuur en het ethos van Europa 
komt weinig terecht, maar economisch gaat het ons wel: de eco
nomie bloeit. De markt jaagt ons op ons koopkrachtig te beto
nen, ons geluk te zoeken, te jagen naar winst en naar goederen. 
Dat heeft zo'n invloed op ons dat de markt ons hele leven gaat 
ordenen en bepalen. Hier ligt ook een van de oorzaken van de 
criminaliteit, die een neiging heeft te groeien, want als de jacht 
niet goedschiks volgens de regels kan, dan maar kwaadschiks 
tegen de regels. Er is geen heilzaam perspectief waardoor de 
zelfverrijking en het geluksstreven worden geremd of althans 
enigszins veredeld. 

De Bergrede is soms al te radicaal opgevat. Zij zou zich in alle 
delen verzetten tegen de thora, haar totaal verwerpen en zij zou 
een geheel nieuwe, christelijke moraal leren, die niets meer met 
de thora, niets meer met de oude wet te maken heeft.Jezus zegt 
echter in de Bergrede: 'Ik ben niet gekomen om de wet te ont
binden, maar om haar te vervullen' (Matteüs 5:17). Dit woord 
wordt door veel uitleggers als toegevoegd beschouwd en daarom 
willen zij het niet als een woord van Jezus zelf erkennen. Maar 
daar is tegenin te brengen dat Jezus zeker een bedoeling met dit 
woord kan hebben. Het moet goedbeschouwd wel een woord 
van Jezus zijn of zo niet, in ieder geval een woord in de geest van 
Jezus. Hem is het om het welzijn van het volk in hun land te 
doen en daar gaat het in de thora ook om. Jezus wil het in de 
Bergrede echt opnemen voor de 'tussenmenselijke bewoonbaar
heid'. De uitdrukking is van Ernst Bloch en duidt bij hem het 
doel van de ethiek aan. Ook de thora wil het leven van de 
Israëlieten 'tussenmenselijk' doen zijn. Dat wil zeggen: het gaat 
de thora erom de verhoudingen tussen de mensen gezond te 
houden en zo nodig goed te maken. Zij wil het land Israël voor 
heel het volk, ook de kleinen en geringen, bewoonbaar doen 
zijn. Zij probeert de herkenbaarheid tussen de mensen te bevor-



deren en een manier van leven te introduceren, die leefbaar en 
welgevallig en saamhorig is en die duurzaam is. jezus in zijn 
Bergrede heeft niets anders op het oog. Hij wil ook dat het leven 
van de mensen goed is, dat ze echt samenleven, elkaar herken
nen en erkennen, respecteren en zelfs liefhebben. Hij wil zelfs 
nog meer: dat de mensen elkaar niet alleen erkennen maar zich 
voor elkaar inzetten, dat zij voor elkaar borg staan. Precies dat 
wil de letter van de thora dienen en daarom mag er ook geen 
letter vallen, want alle letters hebben deze strekking en de saam
horigheid van de mensen is de zin ervan. Een andere geest dan 
deze beheerst de letter niet. 

Natuurlijk is jezus in zijn uitleg van de thora geen letter
knecht. Het gaat hem niet om de tittels en jota's, al wil Hij er 
ook niet één laten vallen. Ze moeten allemaal blijven staan en 
hebben allemaal hun betekenis. Maar we mogen ze niet dienen 
als slaaE jezus wil de thora naar de geest, naar de Heilige Geest 
die erin spreekt, uitleggen en behartigen. Hij wil de woorden op 
hun eigenlijke, hun ware betekenis proeven en aftasten. Hij is 
uitlegger van de thora vanuit de positie die Hij heeft gekozen, 
vanuit de keuze die Hij gemaakt heeft: vriend van tollenaars en 
zondaars, bezoeker van vraatzuchtigen en wijnzuipers, deelge
noot in het lot van vermoeiden en beladenen, solidair met de 
schare die de wet niet kent. Daarom moeten we op één ding let
ten: jezus zegt dat Hij niet alleen de wet maar ook - en daar 
komt het op aan - de profeten wil vervullen en niet ontbinden. 
In die toevoeging 'profeten' zit een kritische notie, want de pro
feten hebben vaak een ander opvatting van de thora dan, laten 
we zeggen, de wetgeleerden. De profeten kunnen tekeer gaan 
tegen een te starre opvatting van de geboden, die langs het 
geleefde leven heengaat. Ook zij verstaan de thora meer naar de 
geest dan naar de letter. Ze kritiseren heel vaak de al te formele 
gehoorzaamheid en proberen te zeggen wat de zin en betekenis 
van de thora in diepere zin is. Dat is wat jezus ook wil: niet een 
formele, maar een meer materiële, niet een al te letterlijke, maar 
een geestelijke thoragetrouwheid. Maar geen tittel of jota mag 
verloren gaan, voegt jezus toe. Het gaat hem niet om uitholling 
van de letter, maar om een beter en dieper verstaan ervan. 
Daarbij gaat het Hem echt om de 'tussenmenselijke bewoon-
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baarheid', om de humaniteit, eigenlijk: de interhumaniteit, en 
hoe we die kunnen bouwen en bewaren. 

Hoe typeert Jezus nu het verschil tussen zijn opvatting en die 
der Farizeeën en schriftgeleerden? Hij zegt: 'Uw gerechtigheid 
moet overvloediger zijn dan die der Farizeeën en schriftgeleerden' 
(Matteüs 5:20). Merkwaardig dat Hij tot de arme en vermoeide 
schare, die niets en niemendal bezitten, zegt dat hun gerechtig
heid rijker, overdadiger, weelderiger moet zijn. Je zou zeggen: 
dat kan helemaal niet. Ze hebben de benodigde 'welstand' niet 
om 'ethisch' te kunnen handelen (Noordmans). Wat bezitten ze 
aan cultuur, dat Jezus' visie zou kunnen rechtvaardigen? Wat 
hebben ze aan maatschappelijke status, dat dit van ze verwacht 
mag worden? Het zijn toch voor een deel gewoon bedelaars en 
loslopend landvolk, nietsnutten en werkelozen, misschien zelfs 
boosdoeners. In ieder geval mensen die vermoeid zijn, óp, die de 
brui eraan hebben moeten geven en die er geen gat meer in zien. 
En nu gaat Jezus zeggen: juist vanuit die situatie kan er een ver
nieuwde, diepere, radicalere uitleg aan de thora gegeven wor
den, die nota bene rijker en overvloediger zou zijn dan de 
gebruikelijke. In Matteüs 5:47 wordt dat herhaald, als Hij zegt: 
jullie moeten meer doen dan het gewone, jullie moeten boven 
het gebruikelijke uitgaan. Ook daar staat overigens een woord 
dat samenhangt met dat andere woord: overvloedig. Hij zegt 
eigenlijk: jullie kunnen het overvloedige doen, jullie zijn in staat 
tot een overdadigheid, die de thora in geheel nieuw licht stelt. 
Het normale en gebruikelijke is niet goed genoeg voor jullie: 
jullie kunnen meer en anders. De vertaling 'meer dan het gewo
ne' is goed, maar heeft één nadeel, want ten diepste gaat het niet 
om een kwantitatief overtreffen van het gewone, om iets extra's, 
maar om kwalitatief iets anders: iets wat geheel anders is gemo
tiveerd en iets wat geheel iets anders beoogt. Het gewone is min 
of meer synoniem met de 'tussenmenselijke bewoonbaarheid' 
(Ernst Bloch). Gewoon heeft met 'wonen' te maken. En dat 
'samenwonen', die 'bewoonbaarheid' wil Jezus zeker dienen. Hij 
wil evenwel méér dan het gewone, maar dat wil niet zeggen dat 
Hij het gewone, de tussenmenselijke bewoonbaarheid, zou wil
len afschaffen. Die is Hem dierbaar. Maar wat Hij wil is deze op 
zichzelf goede gewoonten anders funderen en overvloediger en 
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rijker maken, zodat ze kwalitatief anders worden. Hij is over
tuigd dat juist de schare vanuit haar vermoeidheid en beladen
heid een bron van vernieuwing en verdieping, verandering van 
de geldende moraal kan zijn. Zij zijn juist vanuit hun armoedig
heid en berooidheid in staat overvloed te schenken. 

Dat is uiteraard niet vanzelfsprekend. Integendeel, hoe kan 
een vermoeide, werkeloze schare de moraal verbeteren en op een 
hoger plan brengen? Wij denken eerder omgekeerd: hun moet 
juist de moraal worden voorgehouden, want zij zijn in gevaar te 
criminaliseren. Zo plegen wij dat tenminste aan te pakken. Daar 
spraken we in het begin van dit hoofdstuk ook over. We zoeken 
naar wegen om hun de geldende moraal voor te houden en in te 
prenten. Want juist bij hen is er een enorm verval van normen 
en waarden. Jezus ziet dat kennelijk totaal anders. En dat is op 
zijn minst toch wonderlijk te noemen. Of misschien zelfs: dwaas 
en onbegrijpelijk. In ieder geval uiterst kwestieus. En toch: Hij 
zegt het met zoveel woorden. Laten we, ondanks onze bezwaren 
en bedenkingen, Hem trachten te verstaan. 

'Uw gerechtigheid moet overvloediger zijn dan die van de 
wetgeleerden' (Matteüs 5:20). Wat is met de woorden 'overvloe
diger, overdadiger, rijker' precies bedoeld? Daarop geeft Jezus 
antwoord in Matteüs 5:46-47 en nog uitvoeriger in Lucas 6:3 1 -35. 
De overvloedigheid zit in de belangeloosheid van het handelen. 
De mens die uit overvloedigheid handelt, handelt uit de volheid 
van zijn hart en verwacht niets terug. Zijn handelen gaat ver uit 
boven de rechtvaardige evenwichtigheid die in de maatschappij 
geldt. In de maatschappij geldt terecht 'voor wat hoort wat', 
want zij is op ruil ingesteld. Het is er geven en nemen, en wel zo 
evenwichtig en eerlijk mogelijk. Wij noemen dat rechtvaardig
heid. Rechtvaardigheid is 'ieder het gelijke'. En dat bereik je 
door het ideaal te verwezenlijken van een zo eerlijk mogelijke 
verdeling van wat er is. Maar ondanks dat ideaal gaat het altijd 
mis, want de kloof tussen arm en rijk wordt breder en dieper, 
altijd weer. Rechtvaardigheid is nooit stabiel en dreigt altijd uit 
het lood te raken. De vrije markt blijkt op den duur nooit van
zelf de rechtvaardigheid en de gelijkheid te verwerkelijken. 
Daarvoor is meer nodig dan deze evenwichtigheid tussen geven 
en nemen. 
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Dat is wat Jezus voor zich ziet: die kloofl Hij ziet een ver
moeide en beladen schare, werkeloos en verpauperd. Hij ziet de 
slachtoffers van de kloof tussen rijk en arm, die ontstaan is op de 
vrije markt. En Hij vraagt zich af, hoe die verarmde schare 
moreel overeind kan blijven. Hij vraagt zich af wat die schare 
moet doen om niet in de ellende om te komen en in versuffing 
en verdoving te raken. Hoe, vraagt Hij zich af, kan de schare 
moed houden? Het is zonneklaar dat de schare dan partijgangers 
nodig heeft, die zich met hen solidariseren, mensen die met hen 
mee leven en hun lot delen. Mensen ook die een 'andere moge
lijkheid' voorleven. In dit verband valt dan het woord: overvloe
digheid. Daarmee duidt Jezus de belangeloosheid aan van de 
mens, die uit de volheid van zijn hart handelt. Wat bedoelt Hij 
daarmee? Het is volgens Lucas 6 een interpretatie van de Gulden 
Regel, die overigens in Matteüs 7:12 ook genoemd wordt. Maar 
in Lucas (6) wordt hij juist in het verband met deze overvloedig
heid genoemd. De Gulden Regel zegt dat wij aan de mensen 
moeten doen wat wij, indien wij in hun situatie waren, zouden 
willen dat aan onszelf werd gedaan. De positieve Gulden Regel 
veronderstelt dus dat we ons geheel en al inleven in wat de ander 
van ons verwacht. Hij wil dat we in de huid van de ander krui
pen en hem begrijpen en verstaan, naar hem luisteren als waren 
we het zelf Wat dat inhoudt heeft Jezus duidelijk gemaakt in de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus' vraag luidt, 
nadat hij het verhaal heeft verteld: wie is de naaste geworden van 
de onder de moordenaars gevallene? De Samaritaan, maar ook 
de priester en de leviet hebben geen keuze tussen naasten. Dat 
verwachtte de wetgeleerde van de gelijkenis, hij wilde weten wat 
hij moest doen in geval hij de keuze had tussen verschillende 
naasten, van wie hij er maar één in staat was te helpen. Wie is 
dan de naaste om wie het gaat? Als dat de goede vraag was, had 
Jezus het omgekeerde verhaal moeten vertellen: een priester, een 
leviet en een Samaritaan zijn halfdood geslagen door een bende 
rovers en er komt een joodse man voorbij die er maar één kan 
helpen. Wie moet dat zijn? Het antwoord lijkt duidelijk: de 
Samaritaan niet, hij is een vijand, en de leviet ook maar niet, 
want de priester is hoger en er is meer in hem geïnvesteerd. 
Maar Jezus vertelt een ander verhaal en antwoordt eigenlijk 
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helemaal niet op de vraag van de wetgeleerde. Hij gaat uit van 
de man die in de handen van rovers is gevallen, van het slacht
offer. De priester, de leviet en de Samaritaan hebben geen keus 
tussen naasten. Dat heeft wel de bijna vermoorde man: wie van 
de drie voorbijgangers zal hem helpen? De voorkomende pries
ter, de leviet en de Samaritaan hebben de keuze tussen helpen of 
quasi niets ziende voorbijgaan. Omdat de Samaritaan beseft wat 
de joodse man hoopt ofliever hopen mag (want misschien durft 
hij het niet eens uit vrees voor een vijand), kiest hij voor helpen. 
Hij is de naaste! Van hem geldt precies wat Jezus zegt: hij han
delt vanuit overvloedige gerechtigheid, hij handelt vanuit de 
'volheid' van het hart, hij handelt overdadig goed, want hij ver
wacht niets terug. Hij denkt geen goed werk te doen dat ver
dienstelijk is. Hij wil geen wit voetje bij God halen. Hij wil niet 
beloond worden. Hij wil dat niet in de hemel en niet op de 
aarde. Hij helpt, en daarmee uit. Het is een gratuite daad, gedaan 
om niet. Hij heeft niet lief wie hem liefheeft. Hij heeft integen
deel de vijand geholpen. Wat zou hij vóór hebben, als hij goed 
had gedaan aan wie hem goed doen, vraagt Jezus zich af. Niets, 
is het antwoord. Ook zondaars doen dat onder het motto: wie 
goed doet goed ontmoet (Lucas 6:33). De Samaritaan hoopt op 
geen enkele vergelding. Hij handelt uit overvloedigheid. 

De positieve formulering van de Gulden Regel heeft een heel 
andere betekenis dan de negatieve. In de negatieve regel wordt 
alleen gezegd dat we moeten nalaten wat we zelf ook niet zou
den willen dat ons werd aangedaan. Dat is dus een regel die een 
minimum van moraal eist. Zij zegt, dat je moet laten wat jezelf 
niet zou passen. De positieve echter vraagt veel meer: de over
vloedigheid, die de volheid van een overstromend hart is. De 
ander verwacht van je wat je ook voor jezelf verwacht. 

Nietzsche heeft de 'schenkende Tugend', zoals hij de over
vloedige gerechtigheid noemt, 'voornaam' genoemd. Hij prijst 
Jezus ook om die voornaamheid: Jezus heeft gegeven zonder iets 
terug te verwachten en zonder ooit iets te nemen. Toch leeft er 
bij Nietzsche een groot misverstand: hij geeft een niet-bijbelse, 
niet-evangelische interpretatie aan zijn schenkende deugd. 
Deugd is bij hem virtu (Lat. 'virtus') en dat betekent mannelijk
heid, kracht, moed en sterkte. Want deugd is voor hem een 
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eigenschap van de machtige mens, die ook de 'welstand' bezit 
om er een verheven ethiek op na te houden en die aan anderen 
op te leggen. Voornaamheid is dan ook een deugd van de aristo
craat, die van het gepeupel niets mag verwachten. Hij doet dit 
dan ook niet. Hij is erboven verheven. Hij is er ook ongevoelig 
voor. De Romeinse Stoa, vooral de filosoof Seneca, werkt hier 
door, met zijn gedachten van 'ataraxia' (gelatenheid, zielsrust) en 
'apatheia' (niet aan lijden onderhevig, ongevoeligheid). De ster
ke wijze is immers boven lijden, gevoelens en zielenroerselen 
verheven. Hij gedenkt niet wat hem wordt aangedaan en ook 
niet wat hij zelf aanricht. Dat is bij Nietzsche ook zo, zowel wan
neer hij goed en milddadig is, als wanneer hij met dwang en 
geweld zijn machtige wil doorzet: in beide gevallen doet het 
hem zelf niets en vergeet hij het. 

Dat is bij Jezus echter helemaal niet zo, het is totaal anders. 
Jezus verheft zich nooit. Hij is ook niet boven gevoelens verhe
ven, want Hij lijdt en is ook medelijdend. Hij solidariseert en 
identificeert zich juist met de kleinen en verachten. Hij wil hele
maal niet sterk en machtig zijnen ook geen aristocraat. 
Integendeel. Hij deelt in de zwakheid van de schare. Hij gaat op 
in de ander en doet hem wat hem toekomt. En Hij verwacht 
niets terug van de mensen die niets te geven hebben. Zo heeft 
Hij zelfs zijn vijanden liefgehad, die Hem ombrachten: Hij heeft 
al hun schuld gedragen en niet geprotesteerd. Zij waren mach
tig Hem te doden, maar zelf was Hij krachteloos, onmachtig. 
Stervend heeft Hij nog voor hen gebeden. 

Dat is het vrijgevige, het overvloedige en overdadige, waar 
Jezus in de Bergrede op doelt. Is dat alleen maar zwak? Is dat 
misschien zelfs verachtelijk, zoals Nietzsche meende? Dat kan 
zeker zo lijken, maar het is dieper beschouwd niet zo. Zeker, het 
is mogelijk dat je met de kracht der zwakheid (2 Korintiërs 12:9), 

waarvan Jezus het hebben moet, niets bereikt, want het dwingt 
de ander niet: hij kan rustig de hele zaak negeren en zijn weg 
verder gaan alsof er niets was gebeurd. Maar, zegt Paulus, er zijn 
wel vurige kolen op de hoofden geladen (Romeinen 12:20). De 
gratuite, overvloedige daad kan tot nadenken stemmen. Zij kan 
tot een oproep worden, die tot bekering noopt. Maar de ander 
wordt zijn vrijheid niet benomen: hij kan weigeren. Het is zijn 



eigen vrije daad als hij gaat antwoorden. Voor de dader is dat ook 
onverwacht. Van hem hoeft het niet. Er wordt niets opgedron
gen. Maar zwak is de daad niet, want wie als de Samaritaan 
helpt, onverwacht, gratuit, doet een krachtig, een sterk appèl op 
de ander, dat hij als het erop aankomt niet negeren mag op straf
fe van zijn eigen zedelijke ondergang. Het niet-verachtelijke zit 
juist in de ruimte die geschapen wordt, in de vrijheid die gege
ven wordt, terwijl de voorname mens in Nietzsches zin naar 
dwang en geweld grijpt, ja geweld en oorlog zelfs niet schuwt. 

Heeft Jezus iets tegen het evenwicht in de maatschappij van 
geven en nemen? Vindt Hij eigenlijk dat de rechtvaardigheid 
van ieder het zijne er niet zo toe doet? We moeten in eerste 
instantie antwoorden: neen, Jezus heeft de rechtvaardigheid en 
dus ook het evenwicht in de maatschappij hoog. Hij weet dat een 
maatschappij die dit evenwicht niet kent zichzelf onmogelijk 
maakt en ondergaat. Elke maatschappij die zijn naam waardig is 
draait op het principe van de symmetrie in geven en nemen, op 
de eerlijkheid van de ruil, op het 'do ut des'. Jezus verzet zich 
daar niet tegen. Het is goed. Maar het is niet altijd goed in zijn 
praktische gevolgen. En dat ziet Hij voor zich bij de schare, die 
werkeloos en vermoeid is. Zij vallen buiten de boot van het 
geven en nemen. Zij zijn arm. En daarom weet Hij dat de recht
vaardigheid van het eerlijk geven en nemen toch tot het groot
ste onrecht kan worden. Daarom moet de rechtvaardigheid 
steeds weer uitgedaagd worden door mensen, die anders hande
len, die geven zonder te willen nemen. Mensen die zich identi
ficeren met de nietshebbenden en zich voor hen openstellen en 
vanuit de overvloed van hun gemoed handelen. Als er geen 
gemeente is zonder zulke uitdagers, gaat de wereld aan zijn 
eigen zogenaamde rechtvaardigheid ten onder: recht verkeert 
dan in onrecht. 'Fiat justitia pereat mundus' (Rechtvaardigheid 
moge geschieden ook al gaat de wereld onder). Maar het blijft 
wel degelijk om het evenwicht der rechtvaardigheid gaan. Want 
met die grootmoedigheid en barmhartigheid, met die liefde tot 
de vijand, wil Jezus dit evenwicht niet opheffen, maar dienen en 
herstellen, zodat de rechtvaardigheid wordt tot gerechtigheid. 
Deze grootmoedige vrijgevigheid is een uitdaging, die noodza
kelijk is om het onrechtvaardige en onevenwichtige, dat zelfs in 
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een zogenaamd rechtvaardige samenleving altijd weer ontstaat, 
recht te zetten. Jezus relativeert het recht, omdat het in zijn 
absolute gelding altijd weer onrecht voortbrengt. Hij laat zien 
dat het recht ten diepste gegrond is in de overvloedigheid van de 
gratuite daad uit de volheid van het hart. Door die daad alleen 
kan het recht ervoor bewaard worden in onrecht te verkeren en 
kan zij tot gerechtigheid worden. 

Deze niets terugvragende, niets verwachtende vrijgevigheid 
en grootmoedigheid is als het jubeljaar. In Israël, dat geleefd 
heeft bij de thora en eraan poogde te gehoorzamen, zal toch 
altijd weer, ondanks alles, armoede en slavernij ontstaan. Deze 
scheefgroei is niet tegen te houden. Altijd weer wordt de kloof 
tussen rijk en arm breder en dieper. Waarom? Omdat het bij 
wijze van spreken een natuurwet is, dat de zwaarste lasten altijd 
op de zwakste schouders komen, omdat immers de 'natuurwet' 
leert dat het gewicht aan de basis altijd het grootst is. De instel
ling van het jubeljaar is het bewijs, dat de thora daar rekening 
mee houdt. Het jubeljaar is stellig een revolutionaire instelling, 
omdat eens in de vijftig jaar alles werd goedgemaakt wat was 
bedorven. Het adembenemende van de thora is dat deze revolu
tionaire verandering was vastgelegd in de positieve wet, in de 
letter van de thora. De eerlijkheid van het 'do ut des' kan alleen 
gehandhaafd worden, als Israël een gemeente is die abundant 
schenkt en recht zet, wat krom is gegroeid, een gemeente der
halve die het voorgeschreven jubeljaar eert. Dat het jubeljaar 
nooit echt gehouden is, doet daar niets aan af. De menselijke 
maatschappij moet een derde dimensie hebben: naar de vol
maaktheid toe, anders verstart het recht en versteent de recht
vaardigheid. Zij moet steeds weer zich herstellen van het 
gegroeide onrecht en zo in beweging gezet worden naar de vol
maaktheid der gerechtigheid toe. 

Daarom eindigt Jezus ook met een woord over de volmaakt
heid van God die we moeten navolgen. God is volmaakt 
('teleios'). Daar bedoelt Hij niet mee dat God de verhevene is die 
niets nodig heeft. Dat is misschien wel zo. God is in zekere zin 
zichzelf genoeg. Hij heeft eigenlijk niemand nodig. Maar daar 
laat God het niet bij. God wil geen zelfgenoegzame God zijn: Hij 
doet er afstand van. God is een God die geen God wil zijn. God 



is een God die mens wil worden. Hij kiest voor mensen als part
ners om mee om te gaan. Hij is ook de God die tot mensen komt 
en hen bemint. En juist als de God die tot mensen komt, die 
mens onder de mensen wil zijn, die afstand doet van zijn pre
rogatieven, is Hij, volgens de Bijbel en ook volgens Jezus: vol
maakt in zichzelve. Hij vraagt niets. Hij komt geheel uit eigen 
vrijheid en is genadig uit vrijmachtigheid. Hij gaat het risico aan 
geheel geen antwoord te krijgen. Hij komt eenvoudig. Hij zoekt 
wat Hem niet zoekt. Hij is volmaakt. Daarin moeten we hem 
navolgen: tot de ander gaan zonder iets te vragen. Dan ben je 
eerst waarlijk vrij. En op die wijze ben je volmaakt. 

We komen nog even terug op ons begin. We zullen er nooit 
in slagen het boosdoen en de criminaliteit te bestrijden als we 
alleen maar wetten maken, politie inschakelen, boeven pakken 
en zware straffen opleggen. Zulke dingen kunnen alleen maar 
noodmaatregelen zijn. Het moet worden toegegeven dat ze soms 
onvermijdelijk zijn, maar ze zijn ook uiterst beschamend. Er is 
méér nodig en er is iets anders nodig, iets wat kwalitatief ver
schillend is. Het enige dat ons helpen kan is dat we ons solidari
seren en identificeren met de slachtoffers en met hen samen 
vanuit hun situatie naar uitwegen zoeken. Dat was ook de 
opdracht van Jezus aan zijn leerlingen, aan zijn gemeente. De 
schare, de massa der mensen moet weer wat licht zien in hun 
leven, dat in de duisternis is gevangen. Zij moeten een goeddoen 
ontmoeten dat niets terugvraagt, ook niet dat zij zich weer aan
passen aan de normen. En als we die solidariteit opbrengen, zul
len we nieuwe impulsen tot menselijkheid vinden, voor hen en 
voor ons. Het gaat niet om normen en waarden, maar ten diep
ste om gemeenschappelijke deelneming in de geschiedenis van 
bevrijding. Dat verhaal kun je alleen aan anderen voorhouden 
door er zelf naar te handelen: geven zonder te nemen, instaan 
voor de ander, borg staan voor je naaste. Of, zeg het maar een
voudig zo: Jezus volgen. 



Hoofdstuk 5 

Waar begint het? 
(Matteüs 5:21 -26) 

Er mag geen tittel of jota van de thora verloren gaan. Jezus wil 
haar in de volle omvang behoeden en bewaren. Hij wil geen 
woord, geen letter verliezen, maar wel wil Hij een grotere 'over
vloedigheid' bij het naleven van de thora. Hij wil geen mini
muminterpretatie, die de grenzen van het mogelijke aanhoudt. 
Hij wil een 'overvloedige' uitleg, die de grenzen wijd trekt en die 
de diepte peilt. Het gaat Hem om de gratuïteit van het hande
len, dat niets terugvraagt, niets terugeist. Het gaat Hem om een 
radicaliteit, die de geest van de thora probeert te verstaan. Het 
gaat Hem om de overvloedigheid: de mens leeft niet vanuit 
zichzelf, maar heeft voluit te leven uit wat de ander van hem 
verwacht. Jezus wil niet dat er gevraagd wordt naar wat 'haal
baar' is: Hij vindt dat te klein, te zuinig. Het is de mentaliteit van 
degenen, die zichzelf willen rechtvaardigen. Zij zijn als die wet
geleerde die aan Jezus vroeg: wie is mijn naaste (Lucas IO:29)? De 
wetgeleerde wil dat weten, omdat het vast moet staan wie er wel 
of wie er niet onder die categorie valt, want dan alleen kan hij 
voldoen aan de eisen. 

We moeten het citaat uit de Tien Woorden, waarmee dit 
gedeelte uit Matteüs begint, ernstig nemen. Gij hebt gehoord 
wat er tot de ouden 'gezegd is' ('errèthè'). De Tien Woorden zijn 
woorden van God zelf Het woord 'errèthè' is een 'passivum 
divinum': met zo'n goddelijke lijdende vorm kun je het noemen 
van de Godsnaam vermijden, wat elke getrouwe jood ook doet. 
Maar in deze lijdende vorm wordt versluierd toch gezegd: Gód 
heeft het gezegd tot de ouden. Wat heeft God met dit gebod 
(verbod) bedoeld? Jezus wil deze oude wet niet vervangen door 
een andere, een nieuwe, maar Hij wil de zin en betekenis van 
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deze woorden beter verstaan dan onder wetgeleerden gebruike
lijk is. Als je jezelf wilt rechtvaardigen kun je zeggen: moorden? 
Dat doe ik niet en heb ik nooit gedaan. Dan ben je gauw klaar 
met dit gebod. Maar Jezus luistert er anders naar. Hij zoekt een 
rijkere, vollere en diepere interpretatie. Hij verwacht een over
vloediger handelen. Hij wil de Geest van de thora verstaan en 
daarnaar handelen. 

In de Tien Woorden worden om zo te. zeggen grenspalen in 
de grond geslagen, waarbinnen het volk geacht wordt te blijven, 
wil het echt een volk zijn, lang en vredig leven en gelukkig zijn. 
De grootste bedreiging van de innerlijke vrede van een gemeen
schap is de moord. Als je elkaar het licht in de ogen niet gunt, 
maar elkaar naar het leven staat, vernietig je de saamhorigheid 
en geraak je in een neerwaartse spiraal van geweld. Je maakt 
kortom het hele leven en samenzijn van het volk kapot. Er is 
hierbij niet in de eerste plaats gedacht aan wettelijke executies of 
aan oorlog of aan het doden van dieren, al kunnen al deze din
gen onder dit gebod vallen. Het woord dat gebruikt wordt in het 
Hebreeuws (Exodus 20:13) betekent (op één uitzondering na) 
moorden, doodslaan, het veronderstelt de vooropgezette bedoe
ling om de ander om te brengen, hem te elimineren. Die agres
sieve houding maakt het volksleven stuk en grijpt altijd als een 
besmettelijke ziekte om zich heen. Je komt ermee in een duivel
se cirkelgang, die zijn einde in de ondergang heeft. 

Veel mensen in de huidige tijd voelen zich bedreigd door 
geweld, omdat deze delicten sterk lijken te zijn toegenomen. Of 
dit werkelijk zo is, is nog de vraag. Misschien is het ook onze 
betere informatie die het zo doet schijnen. Het gevoel van 
bedreigd zijn is in veel gevallen overdreven, voorzover nog altijd 
de gewelddadigheid een randverschijnsel in onze maatschappij 
is, als we het vergelijken met vroeger. Je kunt je toch vrij veilig 
door Nederland en zelfs over de wereld bewegen, terwijl vroe
ger het reizen een en al gevaar en bedreiging opleverde. Toch is 
het zeker zo, dat een samenleving door de toename van geweld 
bedreigd wordt in haar vredigheid en saamhorigheid. Het 
gevolg is dat de bedreigden om steeds zwaardere straffen, soms 
zelfs de doodstraf gaan vragen, of het recht in eigen hand nemen 
(eigenrichting) en zelf vergelding oefenen. We kunnen aan de 



Verenigde Staten zien dat het niet helpt doodstraf in te voeren: 
de criminaliteit neemt niet af maar toe. Ook met de doodstraf 
kom je in de neerwaartse spiraal: zij maakt de crimineel alleen 
maar drastischer en bruter. Daarmee komt precies dat op gang, 
wat de thora zo vreest: een duivelse cirkel die niet meer te door
breken is. 

Daartegen richt zich dit gebod en zegt: laat dat! Blijf binnen 
de palen, binnen de grenzen van wat Ik u hier voorhoud. Begeef 
u nooit ofte nimmer op dit hellende vlak. Moord niet! We zijn 
er integendeel om elkaar bij te staan, te helpen, in leven te hou
den, te steunen en te verzorgen. We zijn er voor elkaar om het 
zware, bedreigde leven samen tot een goed einde te brengen. We 
hebben elkaars wederzijdse steun en bemoediging broodnodig 
in dit ondermaanse bestaan. We hebben een volk te zijn van soli
dariteit en gemeenschapszin, van saamhorigheid en liefde. De 
hele thora is op dit verbondmatige van de mensen onder elkaar 
gericht. Dit vredige samenzijn mogen we niet bedrei.gen door 
elkaar naar het leven te staan. 

Verstaan we de thora zo, dan is de toespitsing die Jezus aan dit 
gebod geeft geheel in de lijn van die thora. Jezus vraagt zich af 
waar datgene begint wat zo verwoestend werkt. Waar begint 
doodslag? welke gevoelens leiden ertoe? Wat leeft er in de mens 
dat uitslaan kan in deze brand? Dat zijn heel belangrijke vragen. 
Want het verzet tegen de gewelddadigheid moet aanvangen 
waar het geweld begint. Als het eerst komt wanneer het geweld 
manifest is geworden, komt het te laat. Alleen in het begin is er 
nog iets aan te doen. Slaat het eenmaal uit naar buiten en wordt 
het een rage, dan kun je alleen nog maar met harde tegenmaat
regelen komen, dan kun je alleen nog kwaad met kwaad vergel
den. Dan helpt praten om zo te zeggen niet meer. Er is niets 
tegen dat men streng optreedt tegen hen die geweld oefenen, die 
roven en moorden, die roofovervallen plegen op mensen, die 
banken en benzinestations, postkantoren en eerzame midden
standers overvallen. Maar we moeten altijd maar bedenken dat 
we altijd slechts een klein deel van de daders pakken en straffen. 
Hoe strengje ook straft, de misdaad blijft toch een zaak die loont 
en zij brengt nog altijd gewin. Dat blijft zo bij de strengste aan
pak, want de 'pakkans' zul je nooit op honderd procent krijgen, 
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dat staat bij voorbaat vast. Ook niet al zet je op elke straathoek 
een tv-camera en heb je het DNA van iedereen op stock. De 
misdaad zal altijd zijn vruchten blijven afwerpen. 

Daarom is die vraag naar het 'begin' zo belangrijk. Als je daar
naar vraagt, blijkt de kiemcel van doodslag en andere misdadig
heid niet bij de crimineel alleen maar in zijn genen te liggen -
alsof de misdadiger tot een genus zou behoren -, maar ook bij u 
en mij. Jezus zegt: het begint met toorn, met onbekookte woede, 
met lang gekoesterde wrokkigheid, met onverteerde bitterheid. 
Hij heeft elders ook wel eens gezegd: het is niet het voedsel wat 
in de mens ingaat, wat hem onrein maakt, maar wat er uit zijn 
mond, uit zijn binnenste komt (Matteüs IS:I8v.). Dat zegt Hij 
ook hier. Het is die woede die tot geweld kan leiden. Die woede 
uit zich in schelden: leeghoofd ('raka'), dwaas ('moré'). Als je dat 
tegen je broeder gaat zeggen is het in beginsel reeds mis. Ik denk 
dat Hij niet alleen bedoelt dat dit zo is als je het zegt, maar ook 
als je het denkt. Het begint waar je afschuw, minachting en 
afwijzing van je medemens hebt of krijgt. Het begint als je op 
hem neerkijkt. Als je hem een rotzak, een hufter, een schoft of 
een smeerlap gaat vinden en noemen. Inderdaad zeggen derge
lijke kwalificaties meestal meer over degene die ze bezigt dan 
over hen op wie ze betrekking hebben. Het zijn inderdaad 
scheldwoorden, die de ander willen treffen, laag neerzetten en, 
op zijn minst 'in effigie', ombrengen. Het moorden begint waar 
wrok en toorn heersen jegens de medemens. Waar deze in zijn 
anderszijn niet wordt geaccepteerd, maar afgewezen, waar deze 
derhalve gediscrimineerd wordt. Daarmee komt een proces op 
gang, dat kan eindigen in moord en doodslag. En het is wellicht 
juist deze minachting, deze discriminatie en deze afwijzing die 
ons de criminelen heeft opgeleverd die we verdienen. Daarmee 
sluit zich de negatieve escalatie waarin we gevangen zitten. 

Jezus drukt zich overigens met een 'groteske' uit. Hij zegt: je 
behoort met je gevoelens van woede en wrok voor het hoogge
rechtshof te komen. Dat kan natuurlijk niet. Het zou wat zijn als 
de rechtbanken over onze innerlijke gevoelens gingen oordelen. 
Dan kwam je werkelijk in een politiestaat. Jezus wil dat niet 
bevorderen. Maar als je eerlijk nadenkt over jezelf, zou je moe
ten toegeven dat je het verdiende, vooral ook omdat je deze 



gevoelens niet alleen hebt gekoesterd maar ook geuit. Zo is het 
ook met 'raka' en 'moré', met leeghoofd en dwaas. Je zou ervoor 
voor de Hoge Raad moeten komen of zelfs met het hellevuur 
gestraft worden, want het is in potentie desastreus, wat je door 
minachting en schelden teweegbrengt. In het woord dwaas 
klinkt ook misschien mee wat in Psalm 14 gezegd wordt: de 
dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De dwaas is misschien 
ook de goddeloze. En dat is vaak de zonde der christenen, dat ze 
iemand voor goddeloos en dus ook minderwaardig houden die 
hun geloof niet deelt, en hem daarom heimelijk verachten. Zo is 
het onder ons in Europa gegaan met de joden. Luther heeft van 
de joden verwacht, dat ze op zijn reformatie met toetreding tot 
de kerk zouden reageren. Toen dat niet gebeurde en ze anders 
bleken te reageren, werd hij antisemiet. Ze mochten niet anders 
zijn dan wij. Na de Franse Revolutie zijn de opkomende burgers 
democraten geworden en hebben gezegd: de joden moeten zich 
assimileren, ze moeten hun jood-zijn afleggen en worden als 
wij. Als ze dat niet doen, moeten ze eigenlijk worden uitgesto
ten. Tolerantie geldt eigenlijk alleen, als de ander de bereidheid 
heeft zich aan te passen: doet hij dat niet, dan wordt hij verdacht 
en veracht. Zo denkende brengje een proces op gang dat kan,ja 
moet eindigen in moord. In het geval van de joden is dat ook 
gebeurd: op miljoenvoudige moord is het uitgelopen. Maar 
Jezus heeft gelijk: het is schijnbaar heel klein begonnen met die 
wrok tegen hen, met die minachting en die heimelijke afwijzing. 

Abel Herzberg heeft eens de indringende vraag gesteld: 'Waar 
begint het fascisme, waar begint het antisemitisme?' Alleen als je 
van het begin weet hebt, valt er nog te praten en kan de zaak nog 
gekeerd worden. En je kunt allemaal ook letten op zulke begin
ne~es die in de shoah geëindigd zijn en ze tijdig signaleren. Het 
gaat om het peilen van onze gestemdheid, want elke negatieve 
gestemdheid tast potentieel de betrekking tot de medemens aan 
en opent de mogelijkheid hem te bedreigen, zijn leven aan te 
tasten,ja hem, als het erop aankomt, naar het leven te staan. Dat 
kán gebeuren. En het gebeurt ook steeds weer. Daarvoor is het 
ook dat Jezus waarschuwt: Hij wil weten waar de aanvang ligt. 
Terecht zegt het spreekwoord: 'principiis obsta!' (Verzet je als het 
begint!) 
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Jezus zegt ook positief hoe je houding moet zijn. Je herinnert 
je staande voor het altaar, gereed om je offer te brengen, dat je 
broeder iets tegen je heeft. Niet dat jij iets tegen je broeder hebt, 
maar dat hij iets tegen jou heeft. In het eerste geval geldt het 
woord van Jezus ook, denk ik, maar het kan dan nog iets van
zelfsprekends hebben. Hoewel, misschien ook dan niet. Hoe 
vaak koesteren we onze kwaadheid en laten hem broeien? Dan 
gaan we niet in gesprek. Maar als omgekeerd de ander iets tegen 
ons heeft, dan laten we het helemaal afweten en zeggen: nu, dat 
is dan zijn (haar) probleem en niet het mijne. Maar Jezus zegt: 
laat je offergave liggen, ga weg van het altaar, laat de hele boel 
achter je en snel naar je broeder en verzoen je. Voor Jezus ben je 
ook verantwoordelijk voor de gedachten die een ander over je 
koestert. Als je er weet van hebt, mag je het niet negeren, maar 
wordt er van je gevraagd naar verzoening te streven. Je moet er 
zelfs de religieuze plichten voor vergeten. Deze woorden bevat
ten een profetische kritiek op de voorrang die offeren op het 
altaar zou hebben op medemenselijkheid. Die voorrang is er 
vaak, niet alleen in sommige vormen van het jodendom, maar 
bij alle religies. Jezus zegt niets kwaads van het offer, maar het is 
volgens Hem nietswaardig, als de mens die offert niet eerst in 
goede verhoudingen tot zijn naaste leeft. In de keuze tussen reli
gie en humaniteit kiest Jezus voor de humaniteit. De verhouding 
tussen de mensen is voor Hem het belangrijkste. Uit die ver
houding blijkt ook wat onze verhouding tot God is. Want God 
is uit op menselijkheid. Pas als daarvoor gezorgd is, pas als je ver
zoend bent, magje offeren en aanje verdere zogenaamde 'reli
gieuze verplichtingen' voldoen. 

Dus je offert nooit om te verzoenen. Het is niet als met David, 
die tegen Saul die hem vervolgt zegt: 'Als God u tegen mij opzet, 
laat God dan maar een offer ruiken!'(1 Samuël26:19). Alsof je er 
zo vanaf bent. Het is niet zo, dat je een gestoorde relatie met je 
naaste kan goedmaken door een offer te brengen. Je kunt niet 
met God goedmaken wat je met je medemens hebt laten voort
duren. Dan wordt de religie een vlucht voor de werkelijkheid. Je 
kunt slechts tot God naderen, als je rein van hart bent en zegt: 
hier ben ik, vergeef mij alles wat ik misdaan heb, bevestig daar
door dat het weer goed is met de mensen tegen wie ik zondigde 
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en wie ik dat beleden heb. Vergeef mij mijn schulden zoals ik 
mijn schuldenaren vergeef (Matteüs 6:12). Met God verzoen je 
door je met je broeder of zuster te verzoenen. De liefde tot God 
kun je alleen bewijzen, zegt Johannes, door je broeder en zuster 
lief te hebben (I Johannes 4:20). Liefde tot God blijft een ab
stractie zonder de naastenliefde. Want niemand heeft God ooit 
gezien. God liefhebben? Je kunt er gemakkelijk over spreken, 
want niemand kan het zien en controleren. De proef op de som 
is of je je medemens beminnen kunt, want die is zichtbaar, voel
baar, tastbaar en nabij. 

Samuël zegt tegen Saul: 'Gehoorzamen is beter dan offerande, 
luisteren beter dan het vette der rammen' (I Samuël 15=22). Hij 
zegt het omdat Saul de wetten van de heilige oorlog heeft over
treden. Hij heeft de 'Amelekietische' koning tot vazal gemaakt 
en een heleboel vee van de ban ook uitgezonderd. Hij had zowel 
de koning als het vee moeten doden, omdat hij geen enkel 
belang mag krijgen bij een volgende oorlog. De heilige oorlog is 
in Israël een verdedigingsoorlog (nooit ofte nimmer een aanval): 
het leger wordt bijeengeroepen als de vijand een aanval heeft 
gedaan en geen moment eerder. De koning mag er geen staand 
leger op nahouden. Hij moet afwachten tot hij aangevallen 
wordt. Maar dan moet ook alles nietsontziend gedood worden, 
want deed je dat niet, dan zou je belang krijgen bij een volgen
de oorlog of bij een aanvalsoorlog. De zogenaamde heilige oor
log was dus een belangrijke, toenmalige inperking en intoming 
van de oorlogszucht, spijkerhard maar barmhartig. Tot koning 
Saul, die een vazal heeft gemaakt en vee voor zich behouden, 
zegt Samuël deze woorden: het gaat om luisteren naar Gods 
gebod en gehoorzamen en om niets anders. Als je dat niet doet 
kun je je offers houden. 

Wat heeft dit alles te maken met de overvloedigheid, die Jezus 
de kleinen en geringen, de vermoeiden en beladenen voor
houdt? Dat het hier nog steeds om hen gaat, blijkt uit vers 26, 
waar staat dat de tegenpartij de laatste penning uit je zal persen 
als je niet vriendelijk bent tegenover je tegenpartij. Ik lees dit 
gedeelte niet als een gelijkenis, die een 'tertium' heeft. Het gaat 
hier kennelijk over een rechtsproces aangaande een schuld. 
Probeer te voorkomen dat je aan de rechter wordt overgeleverd 
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en dat zijn dienaar je in de gevangenis zet. Je zal er niet uitko
men voor je de laatste cent betaald hebt. Kennelijk spreekt Jezus 
tot mensen met grote schulden, die zo berooid zijn dat ze abso
luut niet betalen kunnen. Hij zegt: wees vriendelijk, geef geen 
aanstoot, hou je gedeisd. Anders gaat het verkeerd. Je zou kun
nen zeggen dat de raadgevingen hier wel erg opportunistisch 
worden. Toch is dat wezenlijk niet zo. Ook hier is bedoeld om 
de vermoeiden en beladenen een advies te geven waardoor ze op 
de been kunnen blijven en hun moreel bewaren. Je moet dan 
altijd de eerste stap doen, de ander tegemoetkomen, hem vrien
delijk behandelen, hem voor laten gaan. Het is zo, dat juist de 
armen en geringen weten dat agressie en onvriendelijkheid altijd 
op henzelf terugkomt en henzelf het felste treft. Die wetenschap 
scherpt Jezus hun nog eens in. 

Natuurlijk, de armen dezer wereld hebben het recht zich te 
verweren tegen de hoge schulden die wij als rijke wereld op hun 
hoofden laden. Zij kunnen die torenhoge schulden niet terug
betalen. De rijke landen hebben te bedenken: de laatste penning 
hoeft niet per se te worden terugbetaald. Het zou zelfs schande
lijk zijn, als we als rijken de laatste penning uit de arme wereld 
zouden persen. Jezus heeft hoop dat de gerechtsdienaar de arme 
niet uitperst tot hij de laatste duit eruit heeft gehaald. Jezus wil 
dat voorkomen. Maar hoe bereikt de arme dat? Hoe krijgt die 
berooide schare dat voor elkaar? Jezus' antwoord is: niet door 
een opstand, maar door vriendelijkheid en voorkomendheid, 
hoe begrijpelijk en verontschuldigbaar, ja rechtvaardig een 
opstand ook zou zijn. Niemand kan en mag het de arme verbie
den. Wie die mogelijkheid aan de arme zou ontzeggen, is als de 
vos die passie preekt. Soms schijnt het behoud van zijn zelfres
pect bijna te eisen, dat er een revolutie uitbreekt. Verzet, ook 
gewapend verzet, is daarom historisch nauwelijks of niet te ver
mijden. Wie er de staf over breekt, is een huichelaar. Maar het 
kan uiteindelijk de weg niet zijn, zegt Jezus, dit verzet met 
geweld door te voeren. Hij zegt het als solidaire, niet vanuit een 
machtige positie. Er zit maar één ding op en dat is de weg van zo 
groot mogelijke geweldloosheid, dat is de weg van voorko
mendheid en vriendelijkheid, want zo alleen is de negatieve spi
raal te doorbreken. Paulus zou zeggen: door vurige kolen op zijn 
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hoofd te hopen (Romeinen 12:20). In zekere zin toont Jezus niet 
alleen hoe ze hun moreel kunnen bewaren en hun zelfrespect 
behouden, maar ook hoe hun strategie en tactiek zal moeten 
zijn. Want doe je het anders, dan voed je de wrok en de grim
migheid en zal het einde erger zijn dan het begin. Daarmee is 
echter geen goed woord gezegd over die hardvochtige rijke die 
het recht kennelijk in handen heeft (klasserecht!) en die de 
macht heeft via de rechter en zijn dienaar de arme tot de laatste 
cent uit te persen. Hij heeft die macht nu eenmaal en het gel
dende recht valt hem vaak bij. Laten we met Jezus hopen dat hij 
de vurige kolen op zijn hoofd voelt branden en de schulden 
kwijtscheldt. Laten we hopen, dat hij eindelijk wijs zal worden. 
Uit die hoop moet de arme leven, er zit niets anders op. 

Dat is wat Jezus zegt naar aanleiding van het gebod: gij zult 
niet doodslaan. De gedachte culmineert in het woord: wie u een 
slag op de rechterwang geeft, keer hem ook de andere toe. Als er 
één ding waar is en er maar één mogelijke gedragswijze van de 
vermoeide en beladene zijn kan, dan is het dit. Hoe zou hij de 
boze, de vijand, de tegenstander kunnen weerstaan? Die ander is 
machtiger en dus ook krachtiger. Hij beschikt over middelen om 
zijn wil te doen zegevieren en de ander naar zijn hand te zetten. 
Hij is niet te verslaan. Als hij begint te slaan, wat moet je dan 
doen? Terugslaan? Maar dat is zelfmoord. Er zit niets anders op 
dan te zeggen: neem de andere kant ook nog, toe maar. Als je dat 
zegt, hoop je - maar misschien wel tevergeefs - dat het hem tot 
inkeer zal brengen en doen afzien van verder geweld. Juist de 
arme is geroepen om de vicieuze cirkel van het geweld, de neer
waartse spiraal van het doden, te doorbreken. Als hij dat niet 
doet, keert al het geweld zich juist tegen hem en komt het alle
maal op zijn eigen hoofd terecht. Jezus, als partijganger der 
geringen, heeft hem die weg gewezen, niet alleen met woorden, 
maar ook met zijn levensdaad. Zo weerloos heeft Jezus geleefd: 
Hij heeft alles op zich doen aanlopen, is trouw gebleven aan de 
schare, heeft haar niet verloochend, maar heeft voor ze geleden 
en is gestorven aan de schandpaal: het is de enige, begaanbare 
weg, ook al lijkt hij soms onbegaanbaar. Zalig wie geen aanstoot 
aan Hem neemt (Matteüs n:6). Gezegend zijn zij die deze din
gen niet naast zich neerleggen. 
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Hoofdstuk 6 

Bescherming van de vrouw 
(Matteüs 5:27-32) 

Gij zult niet echtbreken, is een verbod uit de Tien Woorden. 
Ook dit verbod is één van de grenspalen die door Mozes van 
Godswege worden uitgezet om het gebied af te grenzen, waar
binnen de Israëliet heeft te blijven om zijn beslissingen op een 
goede wijze te nemen. Echtbreken is eén grens waar we niet over 
mogen gaan: de echtelijke band van de liefde en trouw mag niet 
gebroken worden. De echtverbintenis is derhalve in principe 
onverbrekelijk. Bovendien (en daar gaat het om) is zo'n breuk 
altijd een inbreuk op de integriteit van het verbond van het volk 
met God en van het volk onderling. Immers, echtbreuk is een 
aantasting van Gods bedoeling met de mens. Dat klinkt streng 
en het is ook streng. Toch kent de Schrift tegelijkertijd wat Jezus 
noemt: de hardheid van onze harten (Marcus 10:5 par.). Het zal 
niet altijd gelukken de echtverbintenis in stand te houden. 
Daarvoor zijn er te veel bedreigingen van binnen en van bui
ten. De thora heeft daarvoor ook voorschriften, die we lezen 
kunnen in Deuteronomium 24: I - 4. Daar wordt over een scheid
brief gesproken die de man bereid moet zijn te geven aan de 
vrouw van wie hij scheidt. Dit stuk van de Bergrede handelt 
ook over die scheidbrief, maar die wordt door Jezus onder 
kritiek gesteld. Jezus neemt in de Bergrede wel degelijk ook 
de thora zelf onder de loep en kritiseert haar waar zij naar de let
ter afwijkt van haar eigen bedoeling of waar zij in later licht 
anders moet worden geformuleerd. Hij scherpt de thora aan, als 
het gaat om haar geest en haar zin, en tegelijkertijd versoepelt 
Hij haar, waar het gaat om haar werking en toepassing. Wat 
hij doet is met name de vrouw in bescherming nemen tegen 
de in de thora gegeven voorschriften, die naar zijn mening 
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te zeer aan de bezitsdrang van de man tegemoetkomen. 
Eerst een woord over wat ik - naar aanleiding van het woord 

echtbreken - de 'echt' of de 'echtverbintenis' heb genoemd. Dat 
is een beetje een ouderwets woord voor wat we tegenwoordig 
het huwelijk noemen, al gebruiken we in de omgangstaal 
gewoonlijk het woord 'getrouwd'. Wat is dat getrouwd zijn? Ik 
maak een onderscheid, dat Van Dale ook aangeeft, tussen het 
huwelijk en de echt. Het huwelijk duidt dan meer op de institu
tie, de wettelijke status, terwijl de echt het eigenlijke getrouwd 
zijn aanduidt, de onder het huwelijk liggende verbintenis van 
twee mensen. En om die verbintenis gaat het: die is de grond van 
het huwelijk. Die echtverbintenis komt tot stand doordat twee 
mensen elkaar vinden, liefde voor elkaar opvatten en elkaar 
beloven het leven te delen tot de dood ze scheidt. De echtver
bintenis is dus gefundeerd in liefde die, om met Bloch te spre
ken, 'tot wijsheid heeft te gedijen'. Daarmee is iets kostbaars 
aangeduid. De trouw aan elkaar die vereist wordt is niet een bij
komende deugd bij de liefde, die je als het ware met de tanden 
op elkaar moet opbrengen. Maar de trouw aan elkaar is van oor
sprong in de liefde zelf geïntendeerd. Liefde is uit en in zichzelf 
eenkennig, zij wil duren en standhouden, zij wil niet verloren 
gaan. Twee mensen die verliefd worden kiezen echt voor elkaar 
en willen aan de liefde duurzaamheid en hechtheid verlenen. Ze 
zijn gelukkig met elkaar. In de liefde die echt liefde is wordt 
nooit met overspel of vreemdgaan gespeeld. Die komen de 
geliefden als onwenselijk, ja als onmogelijk voor. In zoverre is 
het verbod van de echtbreuk voor hen ook niet hard, maar in 
wezen vanzelfsprekend: ze hopen en verlangen niets anders dan 
dat de liefde, die zij voor elkaar hebben, levenslang voortduurt 
en tot de dood standhoudt. Echtbreuk is gegeven waar de echt 
wordt gebroken. Hij kan dus plaatsvinden zonder dat er van een 
huwelijk in juridische zin sprake is. De echt is, zoals gezegd, 
gevestigd waar twee mensen. elkaar de liefde bekennen en op 
duurzaamheid hopen. 

Maar nu schemert er door de teksten van tenach toch iets 
patriarchaais heen. Of liever: de tijd, waarin tenach geschreven 
is, is patriarchaal en de teksten maken zich er misschien eniger
mate van los, maar niet voldoende. Hoe het ook zij, het lijkt een 



bee~e of de vrouw het bezit van de man is en of het overspel 
alleen door haar kan worden begaan. Deuteronomium (24:T) 
zegt het zo: als de man geen genegenheid meer voor de vrouw 
heeft omdat hij iets 'onbehoorlijks' aan haar gevonden heeft, 
heeft hij haar een scheidbrief te geven. De verplichting aan de 
man opgelegd, een scheidbrief te geven, en de vrouw niet een
voudig maar weg te sturen - en daarmee aan de hoererij over te 
leveren - is een inperking van de onbeperkte macht van deze 
man. Maar het is nog onvoldoende. Want het omgekeerde dat de 
vrouw het recht heeft de man zijn congé te geven als hij overspel 
heeft gepleegd en de verbintenis kapotgemaakt heeft (als dat 
met 'iets onbehoorljks' wordt bedoeld), wordt niet genoemd. De 
man heeft kennelijk de macht over zijn vrouwen de vrouw 
schijnt zijn eigendom te zijn. 

Daar gaat Jezus tegenin, van zijn eerste woord over deze zaak 
af aan zegt Hij: eenieder die een vrouw aanziet om haar te bege
ren, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar begaan. Dat is een 
treffende opmerking, omdat zij het geïncrimineerde punt raakt. 
Elke man die een begerige, veroverende blik op een getrouwde 
vrouw werpt, begint daarmee iets stuk te maken, althans, doet 
een poging daartoe. Elke getrouwde man die zo'n begerige blik 
werpt, dreigt als hij getrouwd is ook zijn eigen echtverbintenis 
stuk te maken. Natuurlijk, we moeten Jezus goed verstaan. Hij is 
niet van mening dat de seksuele natuur van de mens hem nood
zakelijk begerig maakt. Hij zegt niet dat we onze ogen in de zak 
moeten hebben en net als de Farizeeën (volgens hun eigen voor
schriften) de ogen moeten dichtdoen als er een vrouw langs
komt. Als er vrouwen in de buurt waren liepen de stengste 
Farizeeën als blinden overal tegenop. Dat is helemaal niet wat 
Jezus op het oog heeft. Hij keert zich niet tegen de menselijke 
natuur, die Hij op zich boos zou achten. Hij heeft de schoonheid 
van Maria en de aantrekkelijkheid van Martha stellig genoten. 
Wat hij wel doet is dat Hij zich keert tegen de begerige blik, die 
wil veroveren. Hij keert zich derhalve tegen de pervertering van 
de natuur, de natuur die de mens overmeestert en niet meer 
door hem wordt beheerst. Het gaat Hem om de geile, verove
rende oogopslag. De begeerte in het tiende gebod is geen ge
dachtezonde, maar de zonde in nuce, de daad in beginsel, en 
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daarover heeft ook Jezus het. Volgens Hem begint overspel met 
zo'n begerige, verslindende blik. Het belangrijkste echter is dat 
hij die begeerte om te willen veroveren, te willen 'versieren' 
zoals we nu zeggen, toeschrijft aan de man. Mannen hebben daar 
in het bijzonder een handje van, volgens Hem. Daarom zei ik: 
die opmerking treft doel. Hij legt dus anders dan de thora in 
Deuteronomium 24 de mogelijkheid van schuld juist bij de man. 

Maar de mannen zijn natuurlijk niet zomaar overtuigd: 'De 
vrouwen maken het ernaar,' zeggen ze. Of 'Sorry, mijn oog viel 
nu eenmaal op haar.' Of 'Ik pakte haar hand en ze ging mee.' 
Mannen hebben altijd iets van de verdrukte onschuld. Ze kun
nen er niets aan doen. De grootste versierders zeggen altijd: 
'Moet je horen wat mij nu weer is overkomen!' Als je het goed 
beschouwt, zijn ze eigenlijk slachtoffer van hun oog, dat nu een
maal ziet, en van hun hand, die nu eenmaal toetast. Misschien 
zijn we nu ongezoutener en zeggen: 'Mijn penis wil ook wat.' 
Eigenlijk ben ik immers slachtoffer van mijn geslachtsdrift. Ik 
kan er niet veel aan doen. Nu, daar heeft Jezus een grotesk ant
woord op. 0, zegt Hij, was het je rechteroog die je tot deze 
zonde bracht. Nu, ruk het dan uit, dan heb je er geen last meer 
van. 0, was het je hand die je ergerde. Nu, hak hem dan af, dan 
is het over. En je kunt voor moderne mannen toevoegen: 0, was 
het je penis die zijn eigen weg ging. Ruk hem dan af. Want het 
is echt beter dat je een beetje beschadigd door het leven gaat, dan 
dat je hele lichaam ter helle vaart. Jezus meent dit natuurlijk niet 
letterlijk. Hij is overtuigd dat er smoesjes worden verkocht. Je 
hoeft niets uit te rukken of af te hakken. Want het zit niet in je 
oog, het zit niet in je hand en ook niet in je penis. Onzin! Het zit 
in jezelf je moet, om zo te zeggen, met die lichaamsdelen in 
vrijheid weten om te gaan. Ze zijn onderhorig aan jouw verant
woordelijkheid en aan jouw wil. Je kunt zo'n wandaad niet toe
schrijven aan een deel van je lijf. Je lichaam ben je zelf en je bent 
er ook verantwoordelijk voor. Ten diepste gaat deze uitspraak 
tegen mannen die inderdaad overspel plegen met een deel van 
hun lichaam, uitsluitend ter bevrediging van begeerte en lust. En 
die er ook niet meer in willen zien en beleven. Mannen die ach
ter hun begerige oog en toetastende hand, achter hun verheven 
penis aanlopen;Jezus vindt het allemaal beneden de maat van de 



menselijkheid. Niet dat je niet mag zien wat God heeft gescha
pen, niet dat je niet een beetje tactiel mag zijn, maar je magje er 
niet door laten beheersen. Niet je penis beheerst jou, maar jij je 
penis. 

Jezus laat hier een hele andere kant zien van het probleem 
dan toen en eerder gebruikelijk was. Hij doet inderdaad een 
scherpe aanval op een bepaald mannelijk, machistisch gedrag. 
Men leze daartegenover, hoe mild hij tegenover een overspelige 
vrouw kan zijn Gohannes 7:53-8:11). Zij is, zo vertelt het verhaal, 
op heterdaad betrapt. Dat veronderstelt reeds iets: er zijn speur
ders en gluurders, die het gezien hebben. En zulke gluurders zijn 
altijd moralisten. Want door de morele aanval dekken zij zich bij 
voorbaat in tegen de kritiek die op hun eigen gedrag is te geven. 
De gluurders komen bij Jezus en zeggen: 'Die vrouw moet vol
gens Mozes' wet gestenigd worden. Wat zegjij daarvan?' Ze wil
len Jezus in verlegenheid brengen. Maar Hij schrijft rustig in het 
zand: kleine figuurtjes. Het is of Hij ze nauwelijks hoort. En dan 
zegt Hij terzijde, niet luid, maar langs zijn neus weg: 'Laat die 
zonder zonde is dan maar de eerste steen gooien.' En dan ver
dwijnen ze, stuk voor stuk. Als ze weg zijn, kijkt hij op en zegt: 
'Vrouw, heeft niemand gegooid, heeft niemand je veroordeeld? 
Nou, dan doe ik dat ook maar niet, maar doe het niet nog eens.' 
Kortom, Jezus verzet zich duidelijk tegen de wijze waarop toen 
en vaak nog de vrouw de schuld krijgt van alle malheur, terwijl 
het vaak, zelfs meestal de man is die de ellende aanricht. Het is 
een accent dat Hij legt. Natuurlijk weet Hij wel, dat waar over
spel gepleegd wordt altijd een man en een vrouw in het geding 
zijn. Maar Hij wil in tegenstelling tot wat gebruikelijk is de 
abjecte rol van de man benadrukken. Die is volgens Hem te lang 
buiten schot gebleven. 

Dat blijkt ook in het volgende woord van Jezus. Hij citeert 
eerst Deuteronomium (24:1 -3), waar gezegd wordt: een vrouw 
die weggezonden wordt, moet een scheidbrief krijgen. We moe
ten beseffen dat hier ook al heel voorzichtig een bescherming 
van de vrouw wordt vastgelegd. Je mag een vrouw niet zomaar 
het bos in sturen, als je de genegenheid kwijt bent omdat je iets 
onbehoorlijks aan haar hebt gevonden. Over wat dat 'onbehoor
lijke' is kun je natuurlijk twisten. Hillel vond dat het kon zijn dat 
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ze het eten liet aanbranden. Of dat ze minder mooi was dan een 
andere vrouw, ook dat vond hij kennelijk onbehoorlijk. Sjammai 
was veel strenger en meer in overeenstemming met het in de 
tekst bedoelde: overspel was voor hem de enige grond tot echt
scheiding. En dan moest je wel een scheidbrief meegeven, waar
in je de vrouw haar vrijheid teruggaf Of deze wetsbepaling 
geholpen heeft voor het probleem van de gescheiden vrouw, 
weet ik niet. Vaak geeft de hardheid van de moraal de doorslag 
en niet de wet. Zo'n vrouw was vaak tot niets anders dan pros
titutie veroordeeld, wilde ze niet verhongeren en omkomen. 

Jezus zegt het nog harder dan 'Sjammai': Al wie een vrouw 
wegzendt, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. 
Basta! De lezer slikke de bezwaren tegen dit woord even in en 
tracht eerst te verstaan wat Jezus bedoelt te zeggen. Hij heeft het 
in het 'markinische' verhaal wat meer uitgewerkt. Hij wil daar 
aan de hardheid van het hart van de mens principieel niet toe
geven. Hij zegt: God heeft de mens samengevoegd en daarom 
zijn ze één vlees. Als dat zo is, mag de mens geen scheiding 
maken. Dus: wie een vrouw wegzendt en een andere vrouw 
trouwt, pleegt echtbreuk met haar. En zij mag ook niet met een 
ander trouwen, want ze is getrouwd. Jezus is streng, omdat hij 
de vrouw beschermen wil. Ze mag niet weggezonden worden. 
Hij bestrijdt de rechtmatigheid van de mannelijke macht. Hij is 
niet bevoegd om zijn vrouw weg te zenden. Hij heeft daarin 
gelijk, hoe streng het ook klinkt. Die macht komt aan een man 
niet toe. 

Overigens wordt er in de Bergrede één uitzondering op 
gemaakt en wel als er van ontucht ('porneia') sprake is. Ik denk 
dat dit een toevoeging is van de latere gemeente, die in haar 
rechtspraktijk een zekere ruimte moest maken, die Jezus niet 
scheen te geven. We vinden deze uitzondering dan ook niet bij 
Marcus (IO:UV.) en ook niet in Lucas (16:18). Ik denk dus dat wij 
haar in gedachten ook uit de Bergrede moeten schrappen. De 
gemeente die het woord toevoegde bedoelt overigens niet dat 
één keer overspel reeds een grond van wegzending kan zijn. 
'Porneia' is meer dan overspel. Het betekent herhaaldelijk 
vreemdgaan of een zich binden aan een ander dan de eigen man. 
We kunnen ons voorstellen dat de gemeente hier behoefte aan 
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gehad heeft, maar de vraag van Jezus blijft: maar andersom dan? 
Als de man, door zijn oog geërgerd, zijn penis achterna is gelo
pen, mag de vrouw hem dan niet zijn congé geven? Kan de man 
alleen maar congé geven en niet ook krijgen? 

Met het allerlaatste woord weet ik niet helemaal raad: wie een 
weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk. Ik zou zeggen: het is 
toch beter dan aan de prostitutie te zijn uitgeleverd. Maar het 
woord is ook niet onomstreden. Marcus zegt: als de vrouw een 
ander trouwt, pleegt ze echtbreuk (Marcus 10:12). En Lucas zegt 
weer hetzelfde als de Bergrede (Lucas 16:18). Belangrijker is dat 
beiden, Marcus en Lucas, zeggen wat de Bergrede niet zegt: dat 
de man niet hertrouwen mag. Dat is wat Matteüs z~lf ook zegt 
(Matteüs 19:9). We houden het daar maar bij. De man mag niet 
wegzenden en komt aan hertrouwen niet toe. 

Hoe is nu onze praktijk? Dat stemt niet vrolijk, want onge
veer een dertig, veertig procent van onze huwelijken loopt stuk. 
En dat is veel. Het is voor de echtelieden zelf ook uiterst smar
telijk en pijnlijk, omdat zij beseffen dat het van oorsprong door 
hen zo niet beoogd werd en het was in een hogere zin zo ook 
niet 'bedoeld'. Bijna iedereen die zijn huwelijk ziet mislukken, 
beleeft dit als een ontzettende nederlaag, een onherstelbaar ver
lies en een grote ramp, in het bijzonder voor de eventuele kin
deren. Maar we hebben - en dat is een winst -, hoop ik, wel 
geleerd de schuld niet meer bij de vrouw te leggen, zoals in 
vroeger dagen vanzelfsprekend gedaan werd. De schuldvraag 
moet niet te gauw en te ondoordacht gesteld worden, want hij 
heeft ook iets 'terugkaatsends'. Als er één ontrouw is geweest 
doet dat altijd weer de vraag rijzen of de ander er geen aanlei
ding toe gegeven heeft. Ontrouw is trouwens veel meer dan sek
sueel vreemd gaan: het doet zich in velerlei vorm voor. Het is 
goed als de echtelieden over de eventuele 'schuld' eerlijk spreken 
kunnen, maar vaak is het niet mogelijk. Daarom spreekt onze 
wetgever liever, die vragen in het midden latend, van 'grondige 
ontwrichting van het huwelijk' en laat hij zo de schuldvraag lig
gen. Dat lijkt me verstandig en zelfs wijs. Doorslaggevend is 
immers of de echtverbintenis, zoals deze beleefd werd toen hij 
werd aangegaan, nog intact is. De oorzaak van en dus de schuld 
aan het falen doet er niet zoveel toe. Gelukkig dat de wet een fat-
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soenlijke afwikkeling van het scheidingsproces afdwingt. Men 
krijgt daar van de wet eerst zelf de gelegenheid voor: men kan 
een convenant afsluiten. Maar, indien dat niet lukt, krijgt men 
een wettelijke regeling voorgeschreven die alles regelt, ook de 
omgang met de kinderen, die van . elke echtscheiding de dupe 
zijn. Dat die uitspraak vaak niet gevolgd wordt en zelfs gemin
acht wordt, is een slechte zaak, die nadere maatregelen van de 
wetgever vraagt. 

Hoe moeten we hier nu menselijk tegen aankijken, want het 
christelijk geloof wil menselijkheid. Kunnen we de lijnen die 
Jezus heeft uitgezet verlengen tot onze dagen? Ik deuk, dat we 
dan moeten uitgaan van de blijvende gedachte dat een huwelijk 
in de hemel wordt gesloten en dat twee mensen door God wor
den samengevoegd (Die twee mensen kunnen ook twee mannen 
of twee vrouwen zijn). Zo hebben ze het oorspronkelijk ook 
beleefd. Ook de mensen die zich niet in zulke religieuze termen 
uitdrukken, hebben het gevoel voor elkaar bestemd te zijn. Ook 
zij bezien de liefde die zij voor elkaar opvatten als blijvend en 
onverbrekelijk. Niets anders dan dit is bedoeld als we zeggen: 
door God samengevoegd. Dit betekent: echtscheiding is altijd 
een diep ongelukkig makende, rampzalige gebeurtenis, die on
bedoeld en ongewenst, om zo te zeggen tegen alles in optreedt. 
Niemand wenst het zichzelf en de ander toe. Toch kan het zo 
zijn, dat een huwelijk inderdaad zo grondig ontwricht is dat elk 
herstel of elke reparatie ervan onmogelijk is. En dat het door de 
kinderen zou worden bijeengehouden is een gevaarlijke illusie, 
die heel veel kwaad kan stichten. Dan is het echt beter te schei
den. Als je elkaar dan de 'schuldvraag' stelt, is het bijna altijd zo, 
dat zij van twee kanten is gekomen en dat je elkaar 'schuld' moet 
belijden: je hebt altijd elkaar wederzijds gefrustreerd. De fout 
ligt zelden of nooit aan één kant. In ieder geval moet vermeden 
worden dat de echtelieden elkaar de schuld geven en in wrok 
gaan leven. Of, wat nog erger is, via de kinderen verhaal gaan 
halen en wraak gaan nemen. Over scheiden, hoe moeilijk ook, 
moet je het eens worden. En als dat niet lukt, moet je in ieder 
geval doen alsof je het eens bent geworden. Rancunegevoelens 
zijn verwoestend voor alle partijen, het allermeest voor jezelf. En 
het uitleven ervan is nog vernietigender. 
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Misschien heeft het zin dat de kerk ook een mogelijkheid 
aanbiedt om de ontbinding van het indertijd in de kerk gesloten 
huwelijk vorm te geven in een ritueel, waarin de scheiding als 
gemeenschappelijke beslissing wordt uitgesproken. De predi
kant' kan dan de mensen van hun oorspronkelijke belofte ont
slaan, omdat men tezamen tot de slotsom is gekomen dat het 
huwelijk niet in de hemel was gesloten. 

We moeten af van de monopoliepositie van het huwelijk of 
van anders vormgegeven echtelijke verhoudingen. Andere 
samenlevingsvormen hebben ook hun recht en dat recht moet 
erkend. Je blijft als vrouw niet over als je niet trouwt, ook niet 
als je voor het huwelijk open hebt gestaan. Het is mogelijk en het 
is wenselijk, dat je het leven vorm en inhoud geeft, ook als het 
anders loopt dan je gewenst had. Maar je kunt er ook bewust 
voor kiezen. De seksualiteit is niet aan de echt en zeker niet aan 
het huwelijk gebonden: zij kan haar eigen betekenis ook onder 
ongehuwden hebben. Ongehuwden moeten echter respect heb
ben voor hen die een echtelijke verhouding zijn aangegaan: ze 
mogen daar niet intreden. Seksualiteit echter die geheel los 
komt te staan van saamhorigheid en samenzijn, dreigt te ver
worden tot een bijna niet te temmen drift, die zich dwangmatig 
ontladen moet 

Jezus heeft in de Bergrede en in zijn andere woorden over 
huwelijk en echtbreuk ruimte gemaakt voor een minder 'andro
centrische' benadering van de problemen. Hij heeft het opgeno
men voor de rechten van de vrouw. Daarmee heeft Hij ruimte 
gemaakt voor een menselijker gedrag rondom echtscheiding. 
Zijn gedachte dat de echtverbintenis op een samenvoeging van 
twee mensen door God teruggaat, mogen we niet opgeven. Zij 
moet de grondslag blijven van alles wat wij over huwelijk en 
echtscheiding zeggen. Jezus echter heeft zich wel verzet tegen de 
invullingen van behoeften vanwege de hardheid van het mense
lijke hart, maar die hardheid zelf heeft Hij nooit ontkend en Hij 
heeft er ook rekening mee willen houden. Jezus heeft alleen een 
overvloediger gerechtigheid op dit punt gewild dan die van de 
wetgeleerden. Wat bovenal belangrijk is, is de gedachte zowel 
van de thora als van Jezus, dat elke inbreuk die we maken op de 
echtverbintenis, iets kapotmaakt van het 'verbond van God en 



mensen'. Trouwbreuk niet alleen in het huwelijk, maar ook in 
vriendschap en kameraadschap breekt iets af van de saamhorig
heid van de mensen met elkaar. De overvloedige gerechtigheid 
vraagt Jezus, zoals we zagen, van de schare die zo arm is dat zij 
de wet nauwelijks kan kennen en houden, maar ze weet wel dat 
een verbond van mensen totaal heeft te zijn. Zij weet dat vanuit 
de levensnood, vanuit de nooddruft, vanuit de dagelijkse zorg. 
Juist in hun omstandigheden is het nodig van trouwe kame
raadschap te weten. Ontrouw wordt tot een levensverwoestende 
bacil in het lichaam van de maatschappij. Als we elkaar echter 
trouw zijn in de liefde, bouwen we iets op, wat tot een teken kan 
worden van het komende Koninkrijk. En daarvoor is nodig dat 
we vanwege de trouw bereid zijn ook daar vol te houden, waar 
allerlei tegenslag en verdriet ons overkomt en ook daar waar de 
ander ons iets aandoet wat we verfoeien. Ook dan moeten we 
bereid zijn tot verzoening en mogen de trouw in de liefde nooit 
opzeggen. Om werkelijk trouw te zijn en de liefde tot wijsheid 
te laten gedijen, moet een mens verdraagzaam en ook lijdzaam 
zijn en vooral schuld kunnen bekennen en dragen. Want het 
falen van de één staat nooit los van wat de ander doet, zegt en 
denkt. Jezus heeft erop gewezen in de Bergrede dat verzoening 
juist dan nodig is als de ander iets tegen mij heeft (meer nog dan 
als ik iets tegen de ander heb). Uiteindelijk hangt aan deze 
getrouwheid het Rijk dat komt. Kan de Zoon des mensen wel 
komen, kan de getrouwe Getuige tot in de dood, aan wie Jezus 
gestalte heeft gegeven, ons wel verschijnen als wij elkaar 
ontrouw zijn? Wij vinden vreugde in de liefde, maar die zal ons 
alleen ten deel vallen als we het lijden der liefde niet willen ont
lopen. Er is op aarde geen liefde die niet ook te lijden geeft. Het 
is zoals Paulus zegt: alleen indien we bereid zijn te delen in zijn 
lijden, dan zullen wij ook delen in zijn heerlijkheid. Het lijden 
echter weegt niet op tegen de heerlijkheid van dit lijden die in 
het licht zal treden, want de glorie van het lijden zal ooit ge
openbaard worden (Romeinen 8:17V). 



Hoofdstuk 7 

Ja is ja 
(Matteüs 5:33-37) 

In de laatste wereldoorlog heb ik de Matthäus Passion gehoord 
die onder Willem Mengelberg werd uitgevoerd. Het was onge
twijfeld beter geweest deze dirigent te mijden en hem te boy
cotten, want hij had in zijn politieke naïveteit uitspraken gedaan 
en standpunten ingenomen die niet door de beugel konden. 
Maar goed, ik heb het nu eenmaal gedaan en zo heb ik nog een 
uitvoering van Bachs Matthäus Passion onder de fameuze diri
-gent meegemaakt Hij had het libretto hier en daar gecoupeerd, 
wat eigenlijk niet geoorloofd is, en zijn uitvoering was naar de 
huidige maatstaven evenmin verantwoord te noemen, want zij 
was te zeer negentiende-eeuws romantisch. Daartegen zijn, zoals 
iedereen tegenwoordig meent te weten, gegronde bezwaren in 
te brengen. Maar het werd desondanks, of misschien ook wel 
daardoor, een muzikale belevenis van de eerste orde. De autodi
dact Karl Erb vertolkte met een heldere tenor, die zeldzaam zui
ver klonk ook in de hoogste tonen, de evangelist, die prachtig 
getoonzette verhalende partij, met de volle overgave van zijn 
gemoed. Vooral hij was het die mij toen diep roerde. De tekst 
van het evangelie kwam mij nabijer dan ooit en trof mij in mijn 
hart. Vooral herinner ik mij hoe hij de tekst zong van een 
gedeelte uit Matteüs 26 (69-75): de verloochening van Petrus. 
Hoe innig, tot op de bodem doorvoeld zong hij de woorden 
waarmee dit stuk eindigt, waar van Petrus gezegd wordt: 'Und er 
weinete bitterlich.' Dat muzikale motief wordt reeds eerder ten 
gehore gebracht, maar dan nog zonder versiering: 'Und alsbald 
krähete der Hahn.' Uitgebreider, met noten die Bach heeft toe
gevoegd om het verdriet van Petrus uit te beelden, klinkt het 
motief ten tweeden male, als Petrus in snikken uitbarst. De 



woorden dalen diep in je ziel als er gezongen wordt: 'Und er 
weinete bitterlich', zoals later de woorden omtrent Jezus zelf: 
'Und er verschied' je treffen. En als vertroo:;ting daarna klinkt de 
melodie van de woorden, waarin gereflecteerd wordt op dit 
gebeuren: ' "Erbarme" dich, mein Gott, um meiner Zähren wil
len!', gezongen door een alt, die de van verdriet overslaande stem 
van een tenor uitbeeldt. 

Petrus heeft zijn Meester driemaal verloochend. Terwijl hij 
toch, het is niet te ontkennen, de vooraanstaandste en moedigste 
van de discipelen was. Hij immers heeft beleden, toen de ande
ren zwegen: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' 
Een rots van een man! Hij had zich als enige van de leerlingen in 
gevaar begeven en was de Heer gevolgd in het raadhuis der over
priesters. Daar liep hij radeloos rond, vol verdriet om het ver
schrikkelijke lot dat Jezus dreigde te treffen. En dan komt er 
iemand, die tegen hem zegt: Jij was, geloof ik, ook bij die Jezus, 
nietwaar?' Hij schrok er zo van, dat hij niet antwoordde wat we 
misschien zouden hebben mogen verwachten: Ja, daarom ben ik 
hier.' Hij ontkent het, althans half, met een ontwijkend ant
woord: 'Ik weet niet wat je zegt.' Maar dan is er nog iemand, die 
hetzelfde nogmaals zegt. Het wordt Petrus nog banger om het 
hart: straks wordt hij ook gepakt en moet hij het onontkoom
baar lot van zijn Heer delen. Jezus had er vaak van gesproken: 
achter Hem aangaan en het kruis op je nemen. Dat niet, dat 
nooit. Hij begint te zweren en zegt: 'Ik ken de mens niet.' Dat is 
een volledige verloochening: hij wil Jezus zelfs niet meer gekend 
hebben. Hij staat erbuiten, hij weet van niets. En dan is er opeens 
een hele groep mensen, een 'koor' in de Matthäus Passion van 
Bach: Ja,jij hoort er ook bij, want je praat ook Galilees; we heb
ben je in de gaten!' Dan slaat Petrus helemaal door in zijn angst, 
hij begint te zweren en te vloeken: 'Ik ken hem nietl' De haan 
begint te kraaien en Petrus worden de woorden van Jezus in
dachtig: 'Eer de haan gekraaid zal hebben zul je me driemaal 
hebben verloochend.' Hij verwijdert zich, gaat de deur uit en 
weent bitter. Een verloren man! 

Wat opvalt in het verhaal is dat Petrus, als het vuur hem te na 
aan de schenen wordt gelegd, begint te zweren en even later zelfs 
te vloeken. Zwerende ontkent hij Jezus te kennen, zwerende 
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liegt hij. Vloekende verloochent hij Jezus. Het woord voor vloe
ken dat wordt gebruikt is een woord dat uitbanning betekent. 
Petrus verwenst zichzelf met deze woorden. Juist op het moment 
waarop Petrus liegt, begint hij te zweren, eden af te leggen en te 
vloeken. Daarmee is het een voortreffelijke illustratie bij wat 
Jezus in de Bergrede zegt: 'u hebt gehoord dat tot de ouden 
gezegd is: Gij zult uw eed niet breken, maar Ik zeg u in het 
geheel niet te zweren.' Wanneer begint een mens te zweren ... ? 
Als hij onwaarheid dreigt te spreken, als hij in gevaar is te liegen. 
Juist dan heeft hij die wonderlijke behoefte zijn woorden kracht 
bij te zetten. Je moet dat niet doen, je moet dat laten, zegt Jezus, 
het is nutteloos. Want eigenlijk versterken eden het woord hele
maal niet, maar verzwakken en ondergraven het juist, alsof als je 
niet zweert het er niet zo op aankomt en je wel met dè waarheid 
zou mogen spotten. Bovendien is zweren altijd een vorm van 
vloeken en altijd ook een daad van zelfverwensing. Denk maar 
aan Izebel, die gehoord hebbende dat Elia de Baälspriesters over 
de kling heeft gejaagd, uitroept: 'Zo mogen mij de goden doen 
en nog erger, als ik Elia niet een kop kleiner zou maken' 
(I Koningen 19:2). De eed is altijd een vervloeking, een verwen
sing, een lastering. Ds. J.A van Nie van 's Graveland, reeds lang 
overleden maar toen ik in Vreeland stond mijn liefste makker, 
zei dat zijn vriend Henk Marsman altijd maar één vloek 
gebruikte: 'God zal me kraken!' Precies dat is het wat de zwe
rende zegt: 'Ik zal doodvallen als het niet waar is, zo waarlijk 
helpe mij God almachtig.' Of zoals Desi Bouterse zegt: 'God zal 
me blind maken, als er van die beschuldigingen van drugshan
del ook maar iets waar is.' Wie is dat, die God almachtig? Is dat 
de God van Mozes, van Jesaja en van Jezus? Nee, het is de 
almachtige X, de wraakzuchtige en machtige bullebak in de 
hemel, die je zo nodig met zijn bliksem treft. Hij heeft natuur
lijk met de Here God niets van doen. Het is de God die je ver
nietigt als je zondigt. Niet de God die wel een ogenblik toornt, 
maar eeuwig is in zijn goedgunstigheid. 

De rabbijnen hebben niet alle eden even bindend geacht; zij 
hebben daarin allerlei gradaties aangebracht. Zij wisten heel 
goed hoe het gesteld was met het zweren, dat in die dagen aan 
de orde van de dag was. Dat het opkomt juist waar de mens 



onzeker wordt over zichzelf en geneigd is te liegen. Dan begint 
hij te vloeken en te zweren, want hij wil er onderuit komen. 
Daarom hebben ze die eden in nood minder bindend geacht dan 
de eden voor het gericht. Zo is er ook een hele casuïstiek 
gegroeid over de formules die bij het zweren gebruikt worden. 
Jezus haalt ze aan in Matteüs 23 (16-22): bij de tempel zweren 
bindt niet, maar wel bij het goud van de tempel, bij het altaar 
zweren bindt niet, maar wel bij de gave. Ook in Matteüs 5 (34-
36) gaat het over deze casuïstiek, als Jezus het over het zweren bij 
de hemel, de aarde, bij Jeruzalem enje eigen hoofd heeft.Je kunt 
erover twisten hoezeer het één en ander bindend is. Jezus is van 
mening dat deze hele casuïstische gradaties van onwaarde zijn. 
Hij verzet zich er heftig tegen en zegt: het is ten diepste allemaal 
zweren bij God, hoe je het ook keert of wendt. Daarbij laat Hij 
in het midden welke onhoudbare voorstelling van God erachter 
steekt. 

Jezus wijst een 'overvloediger' mogelijkheid aan, een rijkere 
manier van doen, een moreel sterker alternatief helemaal niet 
zweren, ermee ophouden. Laat uw ja eenvoudig ja en uw neen 
eenvoudig neen zijn. Ook dit is een woord allereerst gericht tot 
de vermoeiden en beladenen, tot de schare die de wet niet kent. 
Zij zijn het die in hun machteloze positie de meeste neiging 
hebben hun woorden met bezweringen en vervloekingen kracht 
bij te zetten, zoals ook Petrus deed in zijn angst. Vooral als zij 
vervolgd, geknecht en bedreigd worden en dat worden ze voort
durend. Want veilig ben je nooit ofte nimmer als vervolgde en 
uitgestotene. En veilig ben je evenmin als je partijganger van de 
schare bent en solidariteit met hen betoont. Daarom raadt Jezus 
hun een 'overvloedig', een 'abundant' antwoord aan op de be
dreiging, een geheel ander antwoord dan door de angst wordt 
ingegeven, eenvoudig: uw ja is ja en uw neen is neen, en daar
mee basta. Alleen als ze zo durven te spreken en te handelen, 
zullen ze staande kunnen blijven en zullen ze hun moreel kun
nen bewaren. 

Zij moeten dit ook bedenken als ze voor de rechtbank wor
den gesleept en gedwongen een eed moeten afleggen. Ook daar 
zegt Jezus eigenlijk neen tegen. De eed immers dient slechts om 
je in een juridische positie te brengen: als je na het afleggen van 
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de eed niet de waarheid, niet de gehele waarheid en niets dan de 
waarheid zegt, kun je worden vervolgd en gestraft voor meineed. 
Dat is evenwel in onze rechtspraak ook het geval als je alleen 
maar de belofte hebt afgelegd. Het maakt geen verschil of je het 
één of het ander doet. Er is dus ook geen enkele reden verder 
dan een belofte te gaan. Het aanroepen van de almachtige X en 
zijn wraak is overbodig en verzwakt, als je het goed beschouwt, 
de positie van de ondervraagde. Zweren is ten diepste een uiting 
van bijgeloof. 

Van wat waarheid spreken is, kun je niet een-twee-drie een 
definitie geven. Het is veel te simpel om te zeggen, dat waarheid 
de overeenstemming van het beweerde met de werkelijkheid is, 
nog afgezien van het feit dat "deze overeenstemming niet mak
kelijk is vast te stellen. Natuurlijk is deze definitie niet totaal 
onjuist. In het algemeen geldt zeker dat je moet zeggen hoe de 
dingen feitelijk zijn en er niet mee moet sjoemelen. Maar het 
criterium is toch onvoldoende om wat er in de bijbel bedoeld 
wordt met 'vals getuigenis tegen de naaste' (Exodus 20:16) mee 
te omschrijven. De leugen zoals de Schrift die verbiedt met deze 
uitdrukking laat zich met dit criterium niet ontmaskeren. Het is 
zelfs zo dat een bewering die met dit criterium in strijd is toch 
waarheid kan bevatten, in hogere, bijbelse zin. En als het woord 
aan het criterium voldoet kan het toch vals getuigenis zijn. De 
feiten waaraan de woorden moeten recht doen zijn namelijk 
niet zo heilig als ze gewoonlijk opgevat worden. De feiten zijn 
standen van zaken die door mensen zijn veroorzaakt, althans 
mede bepaald. Er kan dus ook iets leugenachtigs, iets onwaar
achtigs in het feit, in de stand van zaken zelf liggen, want die is 
door mensen bewerkstelligd. En dan wordt geen overeenstem
ming met zo'n feit verwacht, maar juist protest ertegen. Soms is 
het waar wat Hegel een keer zei: als er geen overeenstemming 
van de theorie met de feiten is, is dit des te erger voor de feiten. 
Niet altijd moet het gezegde voor de feiten halt houden. Soms is 
het omgekeerd. Dit klinkt abstract, maar het wordt meteen 
begrepen als ik refereer aan de bezettingstijd. Wie iemand voor 
de vervolgers had verborgen, kan dit feit nooit toegeven aan de 
vervolger, die op de deur bonst om de onderduiker te arresteren 
en weg te slepen. Er zit voor de mens die zijn verstekeling 



beschermt, niets anders op dan te ontkennen dat hij iemand ver
borgen heeft. Omdat het feit van de verberging, die als zodanig 
al iets van 'onwaarheid' in zich heeft, mede teruggaat op de 
inhumaniteit van de vervolger, die jacht maakt op onschuldige 
mensen en het op hun dood voorzien heeft. Je antwoord op de 
vraag van de vervolger zal zijn als van Rachab de hoer: 'Ze zijn 
allang weg, ze zijn hier niet' Gozua 1:4), terwijl ze in werkelijk
heid op het dak van haar huis lagen. En volgens de 
Hebreeënbrief handelde ze zo door het geloof, en vanwege deze 
zogenaamde leugen die geen leugen was is zij niet met de onge
hoorzamen omgekomen (Hebreeën 11:31). Het zou 'vals getuige
nis tegen de naaste' (dat is hier: de 'onderduiker') zijn hier over
eenstemming met de feiten te betrachten en in die zin 'waar
heid' te spreken. Het 'laten onderduiken', het 'verbergen' van 
een mens, op zichzelf ook een verzwijgen van een 'waarheid', 
zou onnodig zijn geweest als het antisemitisme niet heerste. De 
onwaarachtigheid, de leugenachtigheid en onwaarheid zit hem 
echter veeleer in de ideologie en de praktijk van hen die de ver
volging hebben ingezet. Het gaat er in die situatie om conse
quent te zijn en de verborgene te blijven beschermen. De ver
volger die naar de onderduiker vraagt is de eigenlijke leugenaar, 
de echte valsaard, in bijbelse zin. 

Waarheid is ten principale ook niet echtheid of authenticiteit. 
Zeker, ook dit is niet helemaal onzin. Het is ongetwijfeld 
belangrijk en vaak hartverwarmend als een mens echt is, en zegt 
wat hij op zijn lever heeft, als hij eerlijk voor de draad komt en 
er geen doekjes om windt. In het leven kan de authenticiteit van 
mensen ongetwijfeld nauwelijks hoog genoeg worden aangesla
gen. Maar toch kan ook het vertonen van echtheid te ver door
gevoerd worden. Als je uitsluitend echtheid hoog houdt, als je 
eenzijdig op dit aspect nadruk legt, dan leidt dat gemakkelijk tot 
een zeker cynisme. Want de mens is nu eenmaal een dubieus 
wezen: hij heeft altijd ook zijn slechte en zwakke kanten. En die 
hebben niet het recht onder het motto der authenticiteit te wor
den uitgeleefd. Zij hebben er om zo te zeggen recht op te wor
den onderdrukt. Echtheid die wordt uitgespeeld tegen het fat
soen, tegen de goede omgang met elkaar, is gevaarlijk. 
Hypocrisie is het laatste tribuut dat aan de deugd wordt betaald. 
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Hypocrisie wordt juist op dit punt van de eigen zwakheid en 
slechtheid van een mens gevergd. Schijnheiligheid is altijd nog 
een graadje beter dan grof uitgeleefde 'onheiligheid', dan grof 
uitgeleefd eigenbelang en egoïsme. Schijnheiligheid is beter dan 
authentiek schurkengedrag. Hoe belangrijk ook echtheid is, het 
kan geen laatste criterium zijn. 

Jakobus heeft in zijn brief Gakobus 3=1- 12) fel en heel geestig 
geschreven over het venijn van de onbeheersbare tong. Hij zegt: 
als je je tong kan beheersen en niet struikelt in het spreken, dan 
ben je volmaakt, dan kun je je lichaam ongetwijfeld helemaal 
beheersen. Hij is diep overtuigd dat de tong het allermoeilijkst 
in toom is te houden, nog moeilijker zelfs dan de seksuele in
stincten. Het vergif dat de kwade tong kan produceren is in 
Israël diep gevoeld. De wereld is vol van 'vals getuigenis' dat 
'tegen de naaste' wordt afgelegd. Je moet die woorden goed 
proeven en verstaan. In de Tien Woorden worden beweringen 
van mensen gezien in het kader van een rechtsproces, waarin de 
mensen getuigen moeten. Dan komt het er zeer op aan wat je 
zegt. Wee hem, die een 'vals getuigenis' aflegt waarmee hij zijn 
naaste belast. Zo'n getuigenis is een leugen die de naaste wil ver
nietigen. Vooral daar het Israëlitisch proces de omgekeerde 
bewijslast kende, waarin de beklaagde moest bewijzen dat de 
aanklacht ongegrond was. Dan komt het zeer op de kwaliteit 
van het getuigenis aan. Een vals getuigenis kan je dan maken en 
breken. De getuige moet daarom goed weten wat hij te zeggen 
en te zwijgen heeft en hij moet doordrongen zijn van de gevol
gen van zijn woorden. Als je het leven beschouwt als zo'n rechts
proces, dan weet je dat de ander verwachtingen heeft van jouw 
woorden. Wat hij of zij verwacht is dan ook de maatstaf van het 
spreken. De ander en zijn heelheid mag niet aangetast worden. 
De integriteit van de ander is de maatstaf De maatschappij kan 
alleen in stand blijven als we elkaar behoeden en beschermen 
met onze woorden en elkaar niet aantasten, kapotmaken en 
kwetsen. De getuigenissen die we over elkaar afleggen moeten 
betrouwbaar zijn. Alleen dan mag je à charge getuigen, als het 
echt juist is, want dan tast het de integriteit van de ander niet 
aan: het maakt misschien veeleer een herstel ervan mogelijk. Bij 
die maatstaf van de intermenselijkheid, van de goede betrekking 
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met de ander, van het bewaren van zijn integriteit, is de maatstaf 
van 'overeenstemming met de feiten' en 'authenticiteit of echt
heid' secundair. Primair is of je elkaar beschermt, dient, 
opbouwt, helpt en steunt met je spreken, of dat je uit bent op het 
kleineren en onteren of zelfs de vernietiging van de ander. De 
waarheid is een daad in het intermenselijk verkeer en haar stel
lende moet je je altijd afvragen wat je ermee voorhebt: opbouw 
of afbraak van het maatschappelijke samenzijn, van het sociale 
lichaam. De vraag is dus of het constructief is wat je zegt, of het 
opbouwend is. En daarbij gaat het niet alleen om het spreken 
van onwaarachtigheid maar ook om het luisteren ernaar, om het 
oor lenen aan leugen. De tong is een klein lid, zegt Jakobus, 
maar zij is een vuur dat het hele rad van de geboorte in vlam kan 
zetten, zodat het hapert en stopt Q"akobus 3:6). Dan gaat de mens
heid eraan kapot. Laat bij u ja ja zijn en neen neen, zegt Jakobus 
(5:12) Jezus na. 

Op de zin 'gij zult uw eden niet breken' volgt een tweede zin: 
'Gij zult den Here uw eden gestand doen.' Dat slaat op geloften 
en die moeten volgens Psalm 50 (vers 14) worden betaald. Ik 
denk niet dat Matteüs de geldigheid van Jezus' woorden tot 
geloften wil beperken. Terecht hebben wij een wijdere strekking 
verondersteld. Maar nu wil ik toch even ingaan op het doen van 
beloften. Ook hiervan geldt, zegt Jezus, dat ze niet gepaard hoe
ven te gaan met eden en bezweringen. Geloften tegenover God 
zijn eigenlijk altijd dubieus. Wat beoogt een mens ermee? Wil 
hij God zijn dank bewijzen? Dat is mooi, maar is dankbaarheid 
niet altijd in wezen vruchtbaarheid? Prof. Smelik vertelde altijd 
van een boer die tegen hem gezegd had, wijzend op een stuk 
land: 'Dit is een dankbaar stukje grond.' Zo moeten wij ook 
dankbaar zijn, zei hij dan: de genadegaven van God moeten we 
vruchtbaar laten zijn en gebruiken, mogen we niet verslonzen en 
veronachtzamen. De ware dankbaarheid van een kind is ook niet 
als hij tien keer 'dank u' zegt en aan zijn petje tikt, maar als hij 
zich zo blij met de gave betoont dat hij er meteen mee aan de 
slag gaat. Kunnen we dus onze dankbaarheid wel tonen door 
bijkomende geloften aan God? Misschien doen we het vooral 
omdat de gave ons eigenlijk niet goed past, omdat we er niets 
mee weten aan te vangen. Alleen als zulk een gelofte getuigt van 
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de aanvaarding van het geschenk en zo een eenvoudig Ja' is tot 
de God van alle genade, als we zijn gave gebruiken en vruchtbaar 
maken, dan is zij goed, dan hebben we een ja gesproken dat wer
kelijk ja is. Het kan ook zijn dat de gelofte iets wil afdwingen bij 
God. Als Gij dit en dit geeft, dan zal ik zus en zo. Dan maak je 
God, die zichzelf genoeg is en niets van ons nodig heeft, tot 
voorwerp van religieuze manipulatie. Je kunt niets aan het wel
zijn van God toevoegen en je kunt Hem er zeker niet mee 
omkopen. Dit is een verwerpelijke vorm van geloften doen. 
Altijd weer moet ik denken aan de joodse witz: Moos staat voor 
een plank over de sloot, waar hij over moet. Hij doet een gelof
te en zegt: 'Honderd gulden voor sjoel als ik er veilig overheen 
kom.' Hij stapt erop, de plank blijft keurig in evenwicht. 
Halverwege zegt hij: 'Nou, vijftig gulden dan.' De plank begint 
daarop ontzettend te wiebelen en te kraken, hij valt bijna in de 
sloot en roept: 'Ken Je niet tegen een geintje?' De witz toont dui
delijk het bijgeloof dat in zo'n gelofte zit. Het bijgeloof van de 
onderhandelaar die zo goedkoop mogelijk iets wil bereiken. 

Van beloften jegens mensen geldt ook het woord van Jezus: 
uw ja zij ja! Beloften dien je te houden. Zoals het spreekwoord 
zegt: belofte maakt schuld. Dat is een dubbelzinnige uitdruk
king. Bedoeld is ongetwijfeld: je moet doen wat je beloofd hebt, 
want dat ben je de ander schuldig. Maar het betekent ook: door 
een belofte te doen maak je je schuldig, want hoe vaak houd je 
je er niet aan. En dat moet je van tevoren bedenken. Dat behoedt 
voor lichtvaardigheid. Een belofte is een woord dat voor de toe
komst geldt. Het is geen voorspelling van de toekomst, maar een 
garantie van een bepaald handelen ten bate van degene aan wie 
beloofd wordt. Belofte moet ten diepste een scheppend woord 
zijn. Je geeft een garantie, die evenwel alleen geldt als je ja ja is 
en niet als het nee blijkt te zijn. Daarom geldt het woord van 
Jezus bijzonder voor de menselijke belofte. We hebben voor 
elkaar in te staan. We moeten elkaar kunnen vertrouwen. We 
moeten waarmaken wat we elkaar beloven. Uw ja zij ja, uw neen 
neen. 

Dan volgt nog het kleine zinnetje: wat daar bovenuit gaat is 
van den boze. Zweren, eden doen en vervloeken moet je laten. 
Waarom? Omdat je je met je 'zo mogen de goden mij doen en 
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nog erger .. .' altijd op de valse God beroept, de straffende, blikse
mende almachtige x, die geen genade kent. Zo is de God van 
Abraham, van Mozes, van Jesaja en van Jezus niet. Hij mag mis
schien een ogenblik woedend zijn, maar zijn goedgunstigheid 
duurt een leven lang (Psalm 30:6). En daarom verzwak je wat je 
zegt altijd met zulk zweren. Het ondermijnt eerder het gezag 
van je woorden, dan dat het dit ondersteunt. Al gauw denk je dat 
je mag liegen als je niet zweert. Zo werkt het zweren de leugen 
in de hand. En daarom ook is zweren uit den boze. Het brengt 
een escalatie van betrouwbaarheidsbetuigingen tot stand, die 
desastreus is voor de echte waarachtigheid. 

De exegeten vragen allemaal: uit den boze, betekent dat uit 
het boze of uit de(n) boze? Het is niet belangrijk. Het boze is 
altijd de duivelskring waarin je verstrikt raakt en waar je niet 
meer uitkomt. Het gaat automatisch van kwaad tot erger. Er 
blijft niets over van de menselijke gemeenschap als we liegen en 
bedriegen, kwaad spreken en de faam van de ander vernietigen, 
als we elkaar met woorden proberen te vellen en kapot te 
maken. Daar is geen houden aan. We zijn geroepen elkaar ook 
met het woord te dienen en te helpen. De duivel heet niet voor 
niets, bij Johannes (8:44), de vader der leugen. Hij werpt alles 
dooreen en maakt er chaos van door zijn leugenachtigheid. 
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Hoofdstuk 8 

Geen opzichtigheid 
(Matteüs 6:1-4) 

Uit de evangeliën zou je ten onrechte de indruk kunnen krijgen 
dat alle Farizeeërs huichelaars zijn. De Jeruzalemse talmoed 
spreekt echter van een Farizeeër die in de hemel bemind wordt, 
omdat hij het goede uit liefde gedaan heeft, zoals ... Abraham. 
Want niet alle Farizeeërs zijn huichelaars, die er een theater van 
maken. Maar de talmoed zegt ook dat er wel zeven soorten van 
zulke hypocrieten zijn. Zij die een show maken van hun vroom
heid. Ze kijken om zich heen of ze wel gezien worden. Ze 
menen altijd nog een gebod te moeten vervullen. Hoe meer 
geboden je gehoorzaamt, hoe beter, want daarvan moet je het 
voor God hebben. Je moet je vroomheid bewijzen. Zij houden 
ook boek van hun slechte en goede daden, want de goede daden 
moeten flink overwegen. Ze lopen te koop met hun ascese, hun 
vasten en bidden. Ze willen ook steeds weer weten welke zon
den zij gedaan hebben. Kortom, vat de talmoed samen: zij doen 
het goede uit vrees. En vreesachtigen zien altijd schichtig om 
zich heen. Zij zijn gespleten. Zij gehoorzamen niet uit liefde 
zoals ... Abraham. Liefde is altijd eenvoudig: je bent erin, hele
maal. Er blijft niet een stukje van je over dat om zich heen kan 
kijken of je wel succes hebt. Er is niets 'heler' dan de liefde. 

Jezus zegt van deze hypocrieten, van deze theatermakers: ze 
hebben hun loon reeds. Hij bedoelt: ze hebben er een kijkspel 
van gemaakt, ze hebben theater gespeeld en het is gezien. Ze 
hebben hun zin. Ze hebben bereikt wat ze wilden bereiken. Wat 
willen ze meer? Daarmee valt Jezus de bijgedachte aan die altijd 
in zulk theaterspel meespeelt. God moet er ook van onder de 
indruk komen. Maar dat is precies wat Jezus wil ontkennen: er 
is niets mee te verdienen bij God, God is er niet in geïnteres-
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seerd. Het boezemt Hem geen enkel belang in. Hij staat erbui
ten, want het was immers voor de mensen bedoeld, dit kijkspel. 
Het loon is dat het door mensen gezien wordt. En daarmee uit, 
zegt Jezus. Waarom is dat zo? Is er God niet veel aan gelegen hoe 
we ons gedragen, wat we doen en laten? Heeft God er geen 
belang bij of we ons aan zijn geboden houden? Nee, zegt Jezus, 
geen enkel. Het doet Hem niets als het er ons om gaat dat wij via 
zogenaamde, vaak alleen maar uiterlijke gehoorzaamheid God 
gunstig voor ons willen stemmen. Alsof wij God door goede 
werken zouden moeten verzoenen. Het theater dat we voor de 
mensen opvoeren is met een scheef oog ook voor God bedoeld: 
Hij moet het allemaal zien en er gunstig door gestemd worden. 
En zo moet Hij dan zijn toorn over de zondige mens overwin
nen. Daar ziet Jezus een verwerpelijke religieuze houding in, die 
de echte liefde tekort doet. 

De talmoed zegt twee keer dat Abraham anders was: hij deed 
alles werkelijk uit liefde. Als Paulus (Romeinen 4:5) uitlegt wat 
het zeggen wil gerechtigheid ('tsedaka') uit het geloof ('emoe
nah') te doen, dan is een kernwoord: alle roem is uitgesloten 
(Romeinen 3=27). Met roem ('kauchèsis') is hetzelfde bedoeld als 
Jezus in onze tekst bedoelt met 'door de mensen gezien worden'. 
Het gaat er niet om dat Abraham geen roemrijke daden zou 
gedaan hebben, maar hij heeft er geen roem mee willen oogsten, 
hij heeft er niet mee te kijk gelopen. Hij deed het als deed hij het 
niet (vgLI Korintiërs 7:29v.). En, dat is het belangrijkste: hij blik
te er nooit bij naar God op, wat Hij ervan vond en wat hij er bij 
Hem mee bereiken kon, zelfs niet met een scheef oog. Abraham 
heeft zich gewoon een 'onnutte dienstknecht' gevonden, 'die 
deed wat hij schuldig was te doen' (Lucas 17:10). Waarom was 
dat zo? De Schrift zegt het: Abraham geloofde in Adonai en het 
werd hem door God tot gerechtigheid gerekend (Genesis 15:6). 
Geloof is geen goed werk, waarmee Abraham de gerechtigheid 
bij God wilde kopen of verdienen. Het werd hem wel als zoda
nig toegerekend, maar dat was niet het gevolg van de prestatie 
van zijn geloof en ook niet wat Abraham ermee beoogd had. 
Geloof is eenvoudig vertrouwen in de God die met Abraham 
een verbond was aangegaan. God is tot Hem gekomen en heeft 
van zichzelf uit, uit eigen vrije daad een vriendschapsverdrag 



met Abraham gesloten: Ik benje God enjij bent mijn man! En 
daarop heeft Abraham vertrouwd. Dat heeft hij ernstig genomen 
en daaruit heeft hij ten volle geleefd. Daaraan heeft hij niet 
getwijfeld. De belofte van God gaat dus vooraf God wil zijn God 
zijn, nu en voor eeuwig. En die belofte heeft Abraham voor 
waarachtig gehouden. Hij heeft die belofte door zijn daden 
bevestigd. Je kunt ook zeggen: de belofte is in Abraham vrucht
baar geworden en hij heeft eruit gehandeld. Maar hij heeft nooit 
om zich heen gekeken of de mensen het wel zagen en of God het 
wel opmerkte. Hij heeft in eenvoud en volkomen oprechtheid 
opgezien naar de God van het verbond en alles van Hem ver
wacht. Abraham heeft God de eer gegeven die Hem toekwam, 
hij heeft niet getwijfeld, hij is nooit dubieus geworden, hij is vol
maakt één gebleven ('tam' noemt het Hebreeuws dat). Zo'n 
mens mag een rechtvaardige ('tsaddik') heten. Je kunt ook zeg
gen: Abraham deed alles uit pure liefde voor zijn God en zijn 
naaste. Hij wilde absoluut geen roem oogsten of ook maar iets 
met zijn werk verdienen. Dat was hem verre. Hij heeft eenvou
dig vanuit de liefde van God geleefd. 

Het woord 'loon' ('misthos') is in de bijbel een eigenaardig 
woord, dat eigenlijk een andere betekenis heeft dan ons woord 
'loon'. Loon verdien je in de bijbel niet. Het wordt je om niet, 
zomaar gegeven. Het is een genadige toegift, waar je niet voor 
gewerkt hebt en ook niet voor kan werken. Zodra je dat zou 
doen, is je hele motivatie verkeerd. Je kunt ook zeggen: dan heb 
je je loon reeds binnen. Immers, je meent opgemerkt te zijn en 
erkenning gevonden te hebben. Nu, wees daar dan maar tevre
den mee. Het loon echter van God is anders, het is genadeloon, 
het is een onverdiende toegift, die je niet toekomt, maar die je 
toch krijgt. Het vereist een soort onkunde bij de mens, een een
voudigheid' een simpelheid, een onwetendheid. Jezus spreekt 
daarvan als hij zegt: uw linkerhand moet niet weten wat de rech
ter doet (Matteüs 6:3). Met je rechterhand handel je, met je lin
ker strijk je de fooi op. Maar die linker hoort er niets van te 
weten: je hoort als een pianist twee onafhankelijke handen te 
hebben. Je moet eenvoudig en simpel zijn. Je handelt, je bent 
erin, je gaat erin op en daarmee uit. Maar je handelt niet tot iets, 
om iets anders te bereiken, maar vanuit iets wat je drijft. 
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Namelijk vanuit de liefde van God die je waarmaakt voor ande
re mensen. Je hebt ze eenvoudig lief Van die eenvoudige liefde 
spreekt de beeldrede in Matteüs 25:31 -46. De gezegenden van de 
Vader, die in mogen gaan in het Koninkrijk, zijn mensen die van 
niets weten, die zich van niets bewust zijn. Ze hebben niet om 
zich heen gekeken of hun daden wel gezien werden. Ze hebben 
in alle eenvoud gehandeld. Ze hebben ook niet gedacht hoe ze 
de Messias goed konden doen. Ze hebben eigenlijk helemaal 
niet aan Hem gedacht. Ze hebben zeker ook niet op beloning 
gehoopt. Hun rechterhand heeft gehandeld zonder dat de linker 
het wist. De Mensenzoon zegt: 'Jullie hebben mij te eten gege
ven toen ik honger had, gehuisvest toen ik vreemdeling was, 
gekleed toen ik naakt was, opgezocht toen ik ziek was.' En ze 
antwoorden: 'Wanneer dan? We weten van niets. We hebben u 
nooit zo gezien.' Dan zegt de Mensenzoon: 'Jullie hebben dat aan 
mijn minste broeders en zusters gedaan, aan de kleinen en gerin
gen, de armen en dorstigen en hongerigen ... en dus hebben jul
lie het mij gedaan, want onder hen ben Ik thuis, tot die catego
rie behoor ook Ik.' En verwonderd treden ze het Rijk binnen: ze 
hadden het nooit gedacht, want ze hebben eenvoudig uit liefde 
gehandeld. Ze hebben nooit aan beloning gedacht en juist daar
om mogen ze als genadige toegift zomaar ingaan in het Rijk. Die 
eenvoud, die echte milddadigheid, die liefde om niet bedoelt 
Jezus ook in de Bergrede. 

De erkenning van de Heer is altijd een wonderlijke verrassing, 
onverwacht en onverdiend. We moeten goed in de gaten heb
ben, dat de hele religie hier door Jezus ondermijnd wordt. De 
religieuze mens denkt altijd aan zijn verhouding tot God. Hij is 
altijd bezig God te bewerken met zijn eredienst, zijn offers, zijn 
werken, met zijn aalmoezen, zijn bidden en zijn vasten. Want 
God is voor hem altijd dubbelzinnig, een menging van tegen
strijdigheden, aantrekkend en afstotend, fascinerend en huive
ringwekkend (Rudolf Otto). En daarom is het ook dat hij altijd 
met God doende is: Hij moet zacht worden gemaakt, vriendelijk 
gestemd, verzoend en het eeuwig heil moet je van Hem ontvan
gen. Je moet je daarvoor waardig maken door dit en dat en nog 
veel meer te doen. Maar Jezus zegt: je moet niet aan God den
ken. Je moet eenvoudig waar laten zijn dat God goed is en je lief-



heeft. En van daaruit moet je vrij en onbezwaard leven. Je moet 
die liefde doorgeven. Je moet eenvoudig liefhebben. Dat is 
genoeg. En dan niet om je heen kijken naar de mensen of naar 
God. Je moet om met Paulus te spreken eenvoudig uit het geloof 
leven. Gerechtigheid kan alleen heten wat gedaan is met geheel 
het hart, met geheel de kracht, met geheel de ziel en met geheel 
het verstand. Kortom, je moet er helemaal in zijn. Er mag geen 
enkele bijgedachte meer zijn. En zeker geen religieuze. Volgens 
een joodse overlevering wordt het loon eigenlijk door God voor
uitbetaald, want met de bevrijding uit Egypte begint het verhaal 
van Israël. Gods bevrijdende daad gaat aan alles vooraf. Je kunt 
en je hoeft er geen aanspraak op te maken. Het is er al. Eigenlijk 
is het loon zelfs geen toegift, maar een gave vooruit: God geeft 
zijn liefde zomaar. Het leven van de rechtvaardige is een dank
baar leven, een vruchtbaar bestaan vanuit die liefde van God, die 
wordt doorgegeven aan de naaste. Daarom is in de Schrift de 
humaniteit de maatstaf van alles: in de liefde tot de zichtbare 
medemens blijkt de wederliefde tot de onzichtbare God. De 
ander is het criterium. 

Op drie soorten van werk rust in het bijzonder het welgeval
len van God: weldoen (barmhartigheid), bidden en vasten. Dat 
zijn ook de drie dingen die Jezus noemt. 

weldoen (barmhartigheid). Het mooiste woord voor wat hier 
bedoeld is, is het ouderwetse woord: milddadigheid. De ver
taling 'aalmoezen geven' van het NBG is te eng, al is zij niet fout. 
Het gaat hier echter om meer. Het Grieks spreekt van 'eleomo
sunèn poiein', dat is letterlijk barmhartigheid doen, zich ontfer
men over. Het is gericht op de arme, de hongerige en de dorsti
ge, de behoeftige. Een mens die weldadigheid doet, moet dat in 
het verborgen doen en niet opvallend. Hij moet zijn daden ver
richten onder de mantel der liefde. Het is niet toevallig dat het 
evangelische woord voor milddadigheid 'haplotès' is en dat bete
kent ook eenvoudigheid. In de talmoed wordt een man berispt, 
omdat hij en public een arme geld geeft. Dat mag niet. Want je 
mag de arme niet beschaamd maken. Er zijn mensen, zegt de tal
moed, die anderen pijn doen door niet te geven, maar er zijn er 
ook die hen pijn doen door wel te geven. De mens moet met een 
vrolijk en simpel hart geven. Ook Jezus vindt dat er 'in het don-
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ker' gegeven moet worden, dat er gegeven moet worden 'als gaf 
men niet' (vgl. I Korintiërs 7:29v.). 

Als we aan de achtergebleven gebieden in de wereld denken, 
dan is een woord van de talmoed zeer treffend: hij die leent is 
groter dan hij die aalmoezen geeft, en hij die kapitaal verschaft 
voor een nuttige onderneming is de grootste van allen. 
Natuurlijk is hier niet aan lenen voor hoge rente of woeker 
gedacht, maar aan lenen zonder iets terug te verwachten. Martin 
Buber heeft terecht het ideaal gehad, dat de 'kibboetsiem' een 
voorbeeld zouden zijn van omkeer, van 'tesjoewah'. Zonder het 
geloof dat God de eer geeft door te leven uit zijn goedheid, 
totaal en radicaal, zonder deze nieuw geschonken existentie te 
aanvaarden, blijven we aan onszelf vastzitten en blijven we ver 
van gehoorzaamheid aan de geest van de thora. Los van onszelf 
komen we pas als we de geschonken vrijheid verwerkelijken 
door uit het verbond te leven dat God met ons sloot. Dat ver
wachtte Buber van de 'kibboetsiem': een voorbeeld V;JU 'tesjoe
wah'. Het is, helaas, in veel opzichten een mislukking geworden, 
want het kapitalistische systeem trekt de mensen: ze leven liever 
vanuit hun begeerte, zeg maar: hun consumenten- en produ
centenmentaliteit. En daar past dan eventueel bij, dat ze als het 
zo uitkomt de naaste liefhebben, maar hij blijft ten diepste toch 
een concurrent. Maar zulk gedrag had Buber niet op het oog. 
Hij wilde met zijn 'kibboetsiem' juist een voorbeeld stellen van 
een wereld die anders was en mensen die anders waren: zonder 
zorg voor Gods aangezicht en open voor elkaar. 

Deuteronomium 6 (vers 6-8) schrijft voor dat het 'sj erna' 
wordt gebeden wanneer de mens in huis zit, wanneer hij onder
weg is, wanneer hij nederligt en wanneer hij opstaat. 
Daartegenin zegt Jezus: ja maar niet op straat of op de hoek van 
het plein, als het is om zich aan de mensen te vertonen. 
Ongetwijfeld waren de motieven van de zogenaamde hypocrie
ten wel goed. Ze wilden de mensen herinneren aan de gebeds
stonden. Maar Jezus vindt dat je op deze manier de mensen niet 
tot gebed kan roepen. Er zit wat Hem betreft te veel opzichtig
heid in. Hij is niet tegen orde en regelmaat, maar zij maken het 
gebed nog niet tot echt bidden. Het is niet zo dat het gebed dat 
volgens de orde is en dat in de regelmaat past, het gebed dus dat 
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volgens de rite volbracht is, magische werking heeft. Wel is het 
zo, dat het gebed van een rechtvaardige (een 'tsaddik') veel ver
mag Q"akobus 5:16). Maar hoe bidt hij, een rechtvaardige? Hij is 
door de messiaanse verwachting bezield en daarom zwijgt hij 
niet, maar spreekt tot God, prijst God, maar klaagt ook, ja klaagt 
zelfs aan opdat God zijn beloften niet vergeet, maar zijn wonde
ren vanouds gedenken zal. De rechtvaardige is een mondige 
mens, die God aanspreekt op wie Hij werkelijk is. En dit is het 
enige motief van het gebed. Zeker, hij doet het ook gehoorzaam 
aan het luiden van de klok, het slaan van het gebedsuur, maar hij 
doet het niet om gezien te worden op de hoek van een plein. 
Zo'n mens doet het overal en altijd weer, als hij ligt en opstaat, 
als hij thuiszit en weggaat. Maar hij wil er niet bij gezien wor
den. Hij kiest liever de binnenkamer. Daar kan hij de goede 
intentie vinden, de gerichtheid van het hart. Hij geeft geen 
~stentatief voorbeeld, want zo wil hij niet oproepen tot gebed. 
Wel lijdt hij altijd plaatsvervangend voor anderen, in hun plaats 
roepende, klagende en prijzende. Voor Jezus zelf geldt dat ook. 
Je hoeft daarbij het voorbeeld dat hij geeft: 'Trek je ervoor terug 
in het voorraadkamer~e' niet letterlijk te nemen. Jezus zelfbidt 
in de eenzaamheid van de bergen (Marcus 1:35,6:46, Lucas 5=16, 
6:12), maar ook wel in de aanwezigheid van anderen (Marcus 
6:41, Lucas n:l, Matteüs n:25). Het voorraadkamer~e was het 
enige vertrek in een boerenhuis dat je kon afsluiten. Het ziet er 
echter heel aards uit. Er is genoeg wat aan de mensenwereld 
rondom en aan haar nood en haar nooddruft herinnert. Wie een 
tegenstelling construeert tussen bidden en handelen heeft het 
heel slecht begrepen. Het bidden is bij Jezus juist het beginsel en 
het begin van het handelen. Daarvan gaat het handelen uit. 
Bidden is het innigste engagement van het handelen. De bid
dende mens vraagt altijd: en wat moet ik doen? De rechtvaardi
ge leeft uit het geloof, dat niet ziet maar vol hoop is. Dat geloof 
wordt gekoesterd in de binnenkamer van de ziel. Het is een diep 
geheim, waardoor je geraakt bent. Je loopt niet te koop met je 
geloof, al zou je wel willen dat het gedeeld werd en dat het aan
stekelijk werkt. 

Jezus heeft in de woestijn veertig dagen lang gevast (Matteüs 
4:2), want de boze vaart niet uit dan door bidden en vasten 
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(Matteüs 17:2 I). Jezus verzet zich niet tegen een goed gebruik als 
vasten, maar tegen de goede sier die ermee gemaakt wordt. Ik 
moet denken aan Abraham Kuyper, die, toen hij zijn veront
schuldiging moest aanbieden aan iemand die hij onrecht had 
gedaan, zei: 'Het boetekleed ontsiert de man niet.' Hij trok zo de 
hele verontschuldiging weer naar zich toe en stond te pralen in 
zijn boetekleed. Zoiets moet Jezus bedoeld hebben: als je boete 
doet, in zak en as zit en je kleren scheurt en vast, dan doe je dat 
beschaamd, maar niet met een blik opzij naar anderen of ze je 
vroomheid en godsvrucht wel zien. Vasten mag van Jezus, maar 
dan wel in het verborgene, zonder bijbedoelingen. Waarom is 
dit zo voor Hem? Het antwoord is eenvoudig: voor Hem is vas
ten, boete doen en berouw hebben niet iets uitwendigs, geen 
puur ritueel, maar uiting van wat in het hart van de mens leeft. 
De mens die werkelijk gehoorzaam is aan Gods stem en gebod, 
zal ook weet hebben van zijn falen en misslagen. Hij zal berouw 
hebben. Dat uit hij voor Gods aangezicht, in het verborgene, 
beschaamd. Gods gebod is altijd gericht op de omgang met de 
naaste, op gerechtigheid doen en barmhartig zijn, op liefde, op 
vrede stichten. Het is altijd op humaniteit gericht. En dat blijft 
ook de maatstaf van berouw, van boete en vasten. Dat moet een 
uiting zijn van een diep besef dat het mis is gegaan, dat je het 
niet hebt waargemaakt, ja dat je het omgekeerde hebt gedaan. 
En niet alleen jij, maar ook om je heen is er het menselijke 
tekort, het falen en vallen. Dat vliegt je aan. Je vindt het ver
schrikkelijk. Je lijdt eronder. Je wilt het tot uitdrukking brengen. 
Je trekt de haren uit je hoofd. Je scheurt je de kleren van je lijf. 
Je eet en drinkt niet meer. Je zit in zak en as. De ellende heeft je 
overmand. Vasten is maar niet een puur ritueel, niet een forma
liteit, niet een 'goed werk' waar je sier mee kunt maken. 
Integendeel, het is een uiting van diep verdriet en ontreddering, 
waarmee je beschaamd wegkruipt in de binnenkamer. Vasten 
hoort gedragen te worden door de vaste wil je te bekeren, anders 
te worden, je geheel te vernieuwen, door het besluit een nieuw 
begin te maken, anders te gaan handelen, en door een diep ver
langen naar wedergeboorte, opnieuw, van boven. En als dat zo 
niet is, is het een slag in de lucht, een ijdel ondernemen dat je 
beter kunt laten, een daad van gewaande vroomheid, waarmee 
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je indruk wilt maken op God en mens. Als je dat zo doet, zegt 
jezus, dan heb je je loon reeds, want je bent toch gezien. En daar 
ging het je toch om? 

jezus vastte geen twee keer per week, zoals de allervroomsten 
onder de Farizeeën (Lucas 18:2). Zij deden het om Gods toorn af 
te wenden en het volk voor herhaling van de nationale rampen 
te bewaren. Ze willen dus met hun vasten en rouwen, met hun 
ostentatief vertoon van geslagenheid iets bereiken bij God, ze 
willen Hem behagen en gunstig stemmen, opdat Hij zijn toorn 
vergeet. Ook dat is jezus een gruwel. God is voor Hem de barm
hartige, algoede, liefhebbende Vader, die met ons is in zijn lief
de. Hij heeft zo'n toch eigenlijk wantrouwige benadering niet 
nodig, want Hij is goed en heeft het beste met ons voor. Ten 
diepste is dit vasten voor Hem juist een vorm van ongeloof, van 
diep wantrouwen. Daarom hebben zijn discipelen daaraan ook 
niet meegedaan, want de bruidegom was bij hen (Matteüs 9:15). 
En die bruidegom was het bewijs van Gods trouwen liefde. 

Waarom heeft jezus wel veertig dagen gevast in de woestijn 
(Matteüs 4:2)? Dat is een existentiële daad en geen puur ritueel. 
jezus kon en wilde niet eten en drinken, de adem was Hem 
benomen, de keel toegesnoerd, de maag als een keisteen. Het is 
een uiting van uiterste concentratie, waarbij al die levensfuncties 
wegvallen. Hij weet dat het uiterste van Hem gevraagd zal wor
den. Hij gaat de duivel onmoeten. Wie is dat? Een heerschap met 
bokkepoten? Nee, het woord 'duivel' is een scheldwoord waar
mee aangeduid wordt dat in het menselijke leven en de wereld 
altijd alles misgaat, bij de handen afbreekt. Dat het goede dat je 
wilt, niet gedaan wordt en het kwade dat je niet wilt doorgang 
vindt (Romeinen 7:15). En zo'n duivel spreekt Jezus aan, maar hij 
spreekt ook in Hem. Hij is ook een neiging in zijn hart. Hij is 
verzocht als één van ons (Hebreeën 4:15). jezus gaat zijn grote 
strijd voeren en Hij eet en drinkt niet, Hij vast, want alleen door 
bidden en vasten kan Hij ertegenop. Alle neigingen van zijn 
eigen hart, waardoor Hij werd aangesproken in de gestalte van 
de chaotiseur, overwon Hij. Hij wilde geen wonderlijke brood
heer zijn, die het volk achter zich krijgt. Hij wees de macht van 
het mirakel en de onkwetsbaarheid af Hij wilde geen machtige 
heerser over de wereld zijn en zeker wilde Hij daarvoor geen 
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geheime knieval voor de satan maken. Dat alles niet. Hij wilde 
een eenvoudige rechtvaardige zijn, die zijn leven geeft aan de 
schare om zo de mensen te redden, en wie Hem volgen wil, 
neme zijn kruis maar op zich. Dat was zijn keuze. En daartoe was 
deze honger en dorst van veertig dagen noodzakelijk: door deze 
ontzegging, waarin Hij al de voor de hand liggende, 'wereldse' 
mogelijkheden afwees, is Hij tot zijn besluit gekomen (Matteüs 
4:1 - II). 

Tot slot wil ik nog een keer samenvatten wat de eenvoudig
heid die Jezus vraagt, inhoudt. Jezus vat de thora samen in twee 
geboden, die hetzelfde op twee manieren zeggen: liefde tot God 
en liefde tot de naaste. Hij zegt dan dat deze liefde ons geheel te 
bepalen heeft. Zij moet komen uit geheel het hart, uit geheel de 
ziel, uit geheel het verstand en uit geheel het vermogen. Kortom: 
de totale mens, zonder enige reserve, moet zich uitdrukken in 
die liefde. De mens moet er gans en al in zijn. Er mag geen enke
le gespletenheid zijn. Er mag geen deel van de mens toekijken. 
Er mag niet buiten de liefde iets zijn van trots om de daad of 
verlangen naar verdienste. Liefde doe je zomaar, om niet. Liefde 
is altijd totaal. Je bent er helemaal in. Want het gaat je om de 
ander, die je helpt, bijstaat, op de been brengt. Je verwacht ook 
geen dankbaarheid. Je bent derhalve 'eenvoudig'. Goed verstaan 
is dit een complete secularisering van het leven, een totale 'ont
religionisering'. Dat je God liefhebt kun je alleen bewijzen door 
de naaste lief te hebben. Het gaat om de (inter)humaniteit. Geen 
grootse dingen worden gevraagd, maar kleine, want die zijn pas 
echt groots. En die liefde tot de naaste moet worden gedaan uit 
het besef, dat hij of zij is als jezelf en jij morgen die ander zelf 
zult kunnen zijn. Die eenvoudigheid wil Jezus. 
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Hoofdstuk 9 

Het Onzevader 
(Matteüs 6:5-15) 

Jezus heeft zijn volgelingen dit innige en intieme gebed geleerd, 
waarin we God als onze Vader mogen aanroepen uit de diepte 
van gemis en van nood. Wij mogen tot God bidden als tot onze 
Abba, en dat heel vurig en innig. Abba is het woord dat kinde
ren voor vader gebruiken - ons woord papa -, dat ouderen, zoals 
ook wij nog altijd doen, tot hun vader blijven zeggen, want als 
ouderen blijven ze immers de kinderen die ze geweest zijn. God 
heeft zich Vader betoond in zijn Zoon de Messias, die tot ons 
kwam en ons tot mede-zonen en -dochters maakte. Dat is mis
schien voor sommigen onder ons wel te begrijpen, maar niet 
gemakkelijk mee te voelen, want ze hebben slechte ervaringen 
opgedaan met hun vaders. Aardse vaders zijn vaak autoritair en 
ongenaakbaar. Hun opvoeding is vaak meer een drillen en for
ceren dan een begeleiden van de groei tot volwassenheid 
geweest. Velen lijden daar nog vele jaren onder, soms zelfs 
levenslang. Als dat zo is, kun je niet meer echt verstaan wat het 
vaderschap van God inhoudt. Misschien zijn er dan andere 
begrippen, waarmee je je behelpen kan. Maar eigenlijk is het een 
heel mooi en treffend woord, dat overigens God niet als man 
kwalificeert, want Hij is volgens de profeet ook een moeder die 
haar kinderen op de heup draagt en die troost geeft (Jesaja 
66:I2v). 'God' is wel grammaticaal een mannelijk woord, maar 
Hij is het niet qua geslacht. Hij heeft vaderlijke en moederlijke 
trekken, Hij is een steenrots en een herder: allemaal vergelijkin
gen die proberen te zeggen wie Hij voor ons is. Wat wil Jezus 
zeggen, als hij God onze Vader noemt? Dat God ons mensen als 
zijn kinderen en erfgenamen heeft aangenomen en dat al het 
zijne het onze is (Romeinen 8:17, Lucas 15:31). God is er voor ons 

lOS 



in liefde en trouw, zoals een Vader. En die Vader mogen wij in 
ons leven toelaten en wij mogen ons aan Hem toevertrouwen. 
Hij wil ons begeleiden door het menselijk leven. Dat betekent 
echter wel dat wij alle andere machten en krachten die het op 
ons voorzien hebben de wacht moeten aanzeggen. Ze heersen 
zozeer over ons dat we ons niet van ze vrij kunnen maken, maar 
hen erkennen en in hen geloven mogen we niet. We mogen hun 
onze laatste toewijding niet gunnen. We mogen hun macht 
erkennen, maar uiteindelijk niet voor hen bukken. Dat God 
onze Vader is, betekent dat wij tot verzet tegen de machten en 
krachten van deze wereld geroepen zijn. God is onze Abba, ons 
Vadertje. Maar dat is nog wel verborgen, het is nog niet mani
fest, nog niet openbaar. Het blijft bij een roep uit de diepte van 
het gemis en de misère, als wij Hem zo aanroepen. Omdat God 
zich Vader heeft betoond in de Messias, houden wij Hem daar
aan, ook tegen alle schijn van tegendeel in. De gemeente roept 
zijn Naam aan in naam van de hele mensenwereld. God is er niet 
alleen en niet in de eerste plaats voor de gemeente, maar Hij is 
de God die de wereld liefheeft. De gemeente roept in naam van 
de hele mensenwereld: 'Onze Vader, scheur de hemel, open uw 
hart, treed uit de ontoegankelijkheid. Als Ge ons in de steek 
zoudt laten, dan laat Ge uw Zoon Jezus vallen, die Ge toch uit 
de doden hebt opgewekt.' Wij spreken tot onze Vader, omdat 
Hij de Vader van de Messias Jezus is. We belijden dat God onze 
Vader is. Maar het is een credo, een zaak van geloven, het is nog 
geen zien. Het is wat Paulus noemt: tegen hoop op hoop 
(Romeinen 4:18), ongeziene hoop (Romeinen 8:24), riskante 
hoop dus, die niet vlucht uit de solidariteit in het gemis. De 
gemeente hoopt dat deze God zal winnen in het eind en dat Hij 
als liefdevolle God overmachtig zal blijken. Daar zet zij haar 
existentie op vast. Daar wedt zij op met al haar kracht. 

Het gebed van de Heer gaat verder met drie beden, die uit de 
diepten van het gemis worden opgezonden. 'Uw naam worde 
geheiligd, uw Koninkrijk kome en uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel alzo ook op aarde.' We beginnen met de laatste woorden, 
want deze woorden 'in de hemel alzo ook op aarde' horen bij 
alledrie de beden. Er wordt mee gezegd dat de vrede en het recht 
van het Koninkrijk, de heiliging van en de vreze voor Gods 
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naam, en de gehoorzaamheid aan zijn wil wel reeds in de hemel 
geschieden, maar nog niet op aarde. Daarom moet dat 'gelijk in 
de hemel', anders dan in de oecumenische versie van het 
Onzevader, ook voorop gaan: dáár is het reeds zo, maar op aarde 
nog lang niet. En het moet dan ook van de hemel uit op de aarde 
komen. Wij vragen God: Heer, doe het ook op aarde waar wor
den. We leven immers in een wereld waarin Gods naam wordt 
gelasterd, zijn wil wordt vertreden en geminacht, en zijn Rijk op 
geen stukken na zichtbaar geworden is. Wij bidden uit het gemis 
van al deze dingen. Door deze beden belijden wij ook dat wij het 
zelf niet kunnen waarmaken, belijden wij ook ons onvermogen 
om God werkelijk te eerbiedigen. Daarom vragen wij aan 
Hemzelf of Hij zijn naam wil heiligen, zijn wil doen geschieden 
en zijn Rijk geven. Niet dat wij dat principieel niet zouden kun
nen, maar wij hebben het praktisch niet gedaan. Wij hebben 
altijd feitelijk weer gefaald als het gaat om de gehoorzaamheid 
aan de komende God. 

Wat is Gods naam? Het is de naam die Hij zichzelf door zijn 
woorden en daden gemaakt heeft. God heeft zijn hart in de 
geschiedenis van Israël uitgestort en in die van Jezus blootgelegd. 
Die geschiedenis spreekt van Gods liefde, barmhartigheid en 
trouw. Deze God is anders dan de goden en machten die in de 
wereld nog oppermachtig zijn en die zich veel klaarblijkelijker 
en indringender dan Hij manifesteren. Het Geld, de Markt, het 
Eigendom en het Geweld hebben vaak meer claim op ons dan 
zijn goedheid en trouw. Zijn naam is dan ook verborgen: het kan 
niet gezien worden en alleen in het geloof ervaren worden dat 
Hij is zoals Hij is. Hij kan alleen in het geloof, ongezien 
geschouwd, niet-ervaren beleefd worden, en in de Geest gekend 
terwijl de stof niet van hem spreekt. De naam wordt daarom 
dikwijls miskend en nog vaker vertrapt. En daarom moet er 
gebeden worden, dat Hij het.n zelf heiligt. Waarin bestaat die 
heiliging? Daarin, dat gerespecteerd wordt dat God zijn volk 
bemint en trouw blijft en ook thuisbrengt, dat Hij de mensen 
laat wonen in een land overvloeiende van melk en honing. Want 
Gods naam is ongetwijfeld groot en geweldig, is hoog en verhe
ven, maar heel anders dan wij denken. God heeft namelijk zijn 
eer in nederdaling tot mensen, zijn verhevenheid in nederigheid 
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gesteld. God is de God van de ménswording. De bede om heili
ging van Gods naam betekent dan ook dat God gevraagd wordt 
zijn plannen en voornemens te verwezenlijken, die Hij met deze 
menswording voorhad. Wij heiligen Gods Naam pas als wij 
Hem grootmaken om zijn kleinheid en 'nederheid'. God is ons 
pas de heilige God, als wij in Hem geloven als de God die neer
daalt tot mensen om hun zijn heil te brengen. 

God regeert de wereld. Dat zien we niet, dat geloven we en 
daar houden wij, tegen alles in, aan vast. Het blijft een verbor
genheid. Als wij bidden: laat komen uw Rijk, dan zeggen we: 
God, Gij regeert, laat dat duidelijk en waarneembaar worden, 
maak dit regeren openbaar, laat het aan het licht komen. We 
bidden als het erop aankomt eigenlijk: 'Maranatha!' Dat wil zeg
gen: onze Heer, scheur de hemel open en kom eindelijk! Het 
regeren Gods moge niet verborgen blijven maar manifest wor
den. Dat God de Heer der wereld is en haar voert naar zijn doel, 
is de kernbelijdenis van de gemeente. Wij belijden daarmee dat 
wijzelf niet voor God kunnen spelen en het Rijk zelf kunnen 
stichten. Wij geven het op 'als God te willen zijn' (Genesis 3:5). 
Doordat wij dat echter wel hebben gewild en geprobeerd, heb
ben wij de vaderloze machten, de Mammon-economie, de 
Leviathan-staat en de Moloch-oorlogsmachine tot stand 
gebracht. Het zijn allemaal wangedrochten van ons gebrek aan 
deemoed. Bidden is: niet langer God willen zijn, maar kind en 
bedelaar. Vanuit die houding alleen kan er tegen de afgoden 
worden gestreden en van hen gewonnen worden. Dat hebben we 
in de DDR gezien: de mensen gingen na het avondgebed de 
straat op en met het Rijk van God als belofte in hoofd en hart 
hebben ze gevochten voor vrijheid en gerechtigheid. De muur 
viel vanwege hun passie en hun daaruit voortvloeiende actie en 
zij viel uitsluitend en alleen daarom, hoe snel we dat ook 
getracht hebben te vergeten. Dat is leven in de kracht van de 
opstanding, dat is het zoeken van het Rijk en zijn gerechtigheid. 
Wij kunnen het Rijk niet stichten: het is Gods zaak het te geven. 
Maar we kunnen zijn gave wel voor ogen houden en er reeds nu 
uit leven en ernaar streven. 

Gods wil, waarvan we bidden dat hij geschieden moge, is zijn 
welwillendheid, zijn bona voluntas, zijn 'bon plaisir', zoals Calvijn 
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zich uitdrukte. God heeft die goede wil geopenbaard in de 
Messias, in zijn doen en laten, in zijn leven en sterven. Hij heeft 
mens en wereld lief en het is die goede gezindheid die openbaar 
moge worden. Wij bidden in deze bede erom, dat die heilswil 
van God zich in de geschiedenis mag doorzetten, dat zij mag 
overwinnen. Die wil van God is nu nog verborgen, we weten er 
alleen van door de Messias. Het is helemaal niet vanzelfsprekend 
dat wij die wil zouden beamen en volgen. Integendeel! Het is 
ook geen bede om berusting in de gang van zaken en geen bede 
om aanvaarding van het wereldbeloop. Dat is eerder een stoï
cijnse uitleg van het woord dan een christelijke. De Stoïcijnen 
leerden de 'amor fati', de liefde tot het noodlot. Daarmee kom je 
onder de dwang van de feiten. De Stoïcijnen zeggen: Je moet er 
niet naar streven dat er gebeurt wat jij wilt, maar dat er geschiedt 
wat er geschiedt.' Tegen deze natuurlijke theologie is onze bede 
juist een protest. Want zij vraagt of God juist tegen alle harde 
feitelijkheden in zijn goede wil en bedoeling met ons wil door
zetten. Misschien wordt de verkeerde uitleg in de hand gewerkt 
door het woord 'geschiede'. Dat magje vervangen door: Uw wil 
worde gedaan. Maar dat betekent dan wel allereerst dat de wil 
door God zelf moet worden gedaan, en van daaruit pas door ons. 
De bede is verwant aan Psalm 77 (vers 10 v.): 'Gij vergeet toch 
niet genadig te zijn en uw rechterhand is toch niet veranderd?' 
Er is een discrepantie tussen de wereld van het lijden enerzijds 
en het wonder der voleindiging der tijden anderzijds. Wij bid
den om de opheffing van dit schrijnende verschil. Wij bidden 
ook dat wijzelf mogen worden vrijgemaakt om in de navolging 
Gods te leven en zijn goede wil in onze handel en wandel waar 
te maken. 

Er zijn vervolgens drie beden, die het dagelijkse bestaan van 
de mensen onmiddellijk raken en die het brood, de vergiffenis 
en de verzoeking betreffen. Over deze drie dingen moet ook 
kort nog iets worden gezegd. (In mijn boek Het innigst engage
ment, het Onzevader als zucht, vindt de lezer meer over dit gebed.) 

'Geef ons heden ons dagelijks brood.' Twee keer valt hier het 
woord 'ons', de eerste keer als persoonlijk en de tweede keer als 
bezittelijk voornaamwoord. Ons in de eerste betekenis wil zeg
gen: wij verkeren tezamen voor het aangezicht van deze God. 



We staan om met Levinas te spreken in de 'accusativus', in de 
'beschuldigde' vorm. Het brood is namelijk ongebroken geble
ven. Het merkwaardige in dit gebed is dat wij die zonde niet 
belijden. Dat blijft impliciet. Het hoeft niet gezegd te worden, 
want het is overduidelijk. We hebben ons juist in de broodvraag 
schuldig gemaakt. De één had genoeg en de ander te weinig. De 
één te veel, de ander te kort. Het bezittelijke voornaamwoord 
'ons' wil zeggen: het door God gegeven brood is niet van mij of 
van jou, maar van ons allemaal. Het is ons brood! Het moet 
gebroken brood worden, eerlijk verdeeld. Jezus werd door de 
Emmaüsgangers daaraan herkend, dat Hij het brood brak (Lucas 
24:31). Het breken van het brood is de messiaanse wereldrevolu
tie waardoor alles anders en nieuw wordt. Het woord dat wij 
met 'dagelijks brood' vertalen betekent wellicht 'brood voor 
morgen'. Het is dan het brood waarover de arme in de zorg zit: 
zal hij morgen ook te eten hebben? In ieder geval leven we elke 
dag uit Gods hand van het gebroken brood. Daarbij denken we 
natuurlijk ook aan het eucharistische brood, maar dat is hetzelf
de: het is gebroken en wordt in dankbaarheid genoten aan een 
tafel van gemeenschap. We eten het omdat wij de Heer herken
nen aan zijn broodbreking. En om dat brood mogen we bidden. 

Daarmee is meteen de schuld waarvoor we vergiffenis moe
ten vragen aan de orde, want we hebben ons, zoals we zeiden, 
vooral op het punt van de verdeling van het brood schuldig 
gemaakt. Schuld is een schande, je schaamt je ervoor en kunt er 
geen goede sier mee maken. Daarom gaat de broodvraag aan de 
schuldvraag vooraf in het Onzevader. De concrete ernst van de 
schuld wordt aangewezen. Met het Aramese meervoud, schul
den, wordt het geheel van onze schuld bedoeld en niet in de eer
ste plaats onze vele nalatigheden, misstappen, grofheden, dom
heden en slordigheden, die we zeker ook begaan hebben. Het 
gaat om de kern van onze eigenlijke schuld. En dat wezen is de 
door ons veroorzaakte breuk van het verbond met de liefdevol
le God, de verachting der liefde. Daardoor zijn we van onze 
levensbron en van elkaar vervreemd. De moderne klachten, zin
loosheid, zorg en angst, zijn van deze breuk het gevolg. In het 
Onzevader wordt geen schuld beleden. Er is alleen maar deze 
kreet uit de diepten: vergeef ons onze schulden! Deze schuld is 
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ook nauwelijks te belijden. Daarvoor gaat zij te diep. Het is een 
gewilde-ongewilde schuld die voorafgaat aan onze daden. 
Achter onze daden zit deze breuk met Gods liefde. Deze oer
zonde beheerst ons: we zitten in een warnet van ongeschiktheid 
tot het goede. En we vragen om verlossing daaruit. De term die 
Matteüs (6:I2) voor schuld gebruikt, betekent in het juridische 
taalveld ook contractbreuk. Jezus leert het ons bidden, omdat 
Hij er weet van heeft wat vergeving aan verzet oproept. Hij werd 
buitengeworpen vanwege zijn omgang met hoeren en tollenaars, 
met melaatsen en zondaars, met vreemdelingen en buitenlan
ders. Hij is dus gemachtigd het ons te leren. 

Met de woorden 'gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren' 
stellen wij ons niet aan God ten voorbeeld. Veeleer leggen wij 
een belofte af. Dit zeggende, doen we ook wat we zeggen: we 
vergeven onze schuldenaren. Ik denk niet dat wij moeten verta
len met 'vergeven hebben' zoals sommige uitleggers suggereren, 
want er staat geen 'perfectum' ('apheikamen'), maar een 'aoris
tus' ('aphèkamen', een kappische 'aoristus' die gelijk is aan het 
Attische: 'apheimen'). Wij vergeven omdat God vergeeft en dat 
beloven we hier met een beloftewoord van de kant van de 
gemeente. De vraag of God wel kan vergeven over de hoofden 
van de slachtoffers heen en of dat niet goedkoop en slap is, is 
door Levinas en ook door Elie Wiesel terecht gesteld. Deze vraag 
moet ons dwars blijven zitten. In de bijbel is vergeving echter 
geen slappe daad, waardoor God als het ware de zonde door de 
vingers ziet. God vergeeft, opdat Hij gevréésd wordt (Psalm 
130:4). Dat klinkt misschien wonderlijk, maar het is waar, want 
vergeving is een grondige correctie en een diepgaande vernede
ring die je van Godswege wordt aangedaan. Het is misschien niet 
zwaarder - zoals hij dacht - maar juist lichter om met Marsman 
te zeggen: 'Mijn zonden gaan mee in mijn graf.' Een mens wil 
niet van vergeving weten, omdat hij niet vernederd wil worden. 
Hij neemt zijn zonden mee in zijn graf... van vergetelheid. Hij 
wil er juist niet aan herinnerd worden. Biddend om vergeving 
ben je daarom niet een 'laf deemoedsdier', maar betoon je eer
der een grote moed, want vergeving laat je de afgrond zien en 
maakt je diep bewust van de schuld die achter je ligt. Vergeving 
wekt berouwen berouw vreet door tot op de bodem van je ziel. 
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Berouw zou verwoestend zijn, als het niet door de vergeving 
werd veroorzaakt en gedragen. 

Men heeft wel als bezwaar tegen de bede 'leid ons niet in ver
zoeking' ingebracht, dat zij veronderstelt dat God ons in verzoe
king zou willen brengen. Dat is een misvatting. Alle beden van 
het Onzevader zijn beden die vragen om wat God gaarne geven 
wil. Hij wil zijn Rijk geven, gerechtigheid en brood, zo wil Hij 
ons ook beschermen voor verzoeking, zelfs voor beproeving. 
Maar uit de diepten van ons bestaan zeggen we toch: leid ons 
niet in verzoeking, want we weten dat wij zwak zijn en ons niet 
kunnen verweren. Het boze heeft zijn eigen zwaartekracht, die 
met ijzeren wetmatigheid ons naar beneden trekt. Het boze 
heeft in onze wereld nu eenmaal het overwicht. Het maakt zelfs 
gebruik van het goede en verdraait het, zet het om in het boze. 
Er is ergens een kwaadaardige intelligentie werkzaam die de 
wereld beheerst. Er is een vernietigende tendentie die zich steeds 
weer doorzet. Of zoals de Schrift het uitdrukt met een scheld
woord: de duivel speelt ermee, hij werpt alles door elkaar. En als 
wij bidden 'verlos ons van den boze', dan gaat het om dit ver
schijnsel. De verzoeking veronderstelt dat wij een hoge roeping 
hebben. Ons wordt gevraagd het kruis op ons te nemen en de 
Messias na te volgen. Dat is wat Jezus in de Bergrede vraagt. De 
tegenkant daarvan is de verzoeking te deserteren en het erbij te 
laten zitten. Alle roepingen in de bijbel hebben die tegenkant. 
Ook Abraham had kunnen weigeren weg te gaan uit Ur. Hij had 
uit angst of behoudzucht of om welke reden dan ook kunnen 
blijven in zijn land en bij zijn familie. De bede: leid ons niet in 
verzoeking is de pendant van de bede: uw Rijk kome. Want als 
het Rijk komt vinden de messiaanse weeën plaats en die zijn 
grote verzoekingen. Dan moet het laatste gevecht worden 
gevoerd. Dan mag niemand vluchten, het kan ook niet meer. 
Het 'Sj erna Jisraeel' belijdt 'Adonai' als de Enige. Dat is geen 
monotheïsme, alsof er maar één God zou zijn - vergeet het 
maar: het zijn er heel veel - maar een geloofskeuze: voor ons is 
Hij er alleen en geen ander. Wij geloven alleen in deze bevrij
dende en bindende Stem, in dit Woord dat vlees werd. De ver
borgenheid van dit geloof kan tot een verzoeking worden. We 
laten dan toch de andere goden en machten, die zoveel werke-
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lijker lijken, ons leven beheersen. De enige Heer moge ons daar
voor behoeden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
den boze, betekent: bewaar ons bij dit messiaanse geloof Geef, 
dat wij volhouden. 

Het eerbetoon of de 'doxologie' waarmee het Onzevader ein
digt, hoort eigenlijk niet tot de oorspronkelijke tekst. Zij is een 
antwoord, een zogenaamde 'responsie' van de gemeente op het 
door de voorganger gebeden Gebed van de Heer. De zin is 
gesteld in de indicatief het is zo, van U is het Koninkrijk, de 
kracht en de heerlijkheid. Dat is een feit. We belijden het tegen 
alles in. Hoe weten we dit? Het antwoord kan niet anders zijn 
dan: we weten dit uitsluitend in het geloof Eerst is er dit ver
trouwend geloven en van daaruit pas is er dit weten. Dat kan 
nooit andersom zijn. Er zijn geen bewijzen, alleen die van de 
Geest en de kracht (vgl. I Korintiërs 2:4). Maar in het geloof is 
het vast en zeker. Dat wordt nog eens bevestigd met het woord
je 'amen!', een Hebreeuws woord dat van de stam voor 'eik' 
komt. Het drukt de hoogste zekerheid uit, de eikenhouten 
zekerheid van het geloof 
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Hoofdstuk 10 

God en de Mammon 
(Matteüs 6:19-24) 

Het beheersende woord in dit tekstverband is: gij kunt niet God 
dienen en de Mammon. Tussen God en de Mammon moet daar
om gekozen worden, omdat het onmogelijk is hen beiden tege
lijkertijd te dienen: ófje zult de één liefhebben óf de ander, nooit 
zul je hen beiden evenzeer kunnen liefhebben. We hebben hier 
te doen met een onontkoombaar dilemma waarvoor we gesteld 
zijn: een óf-óf. Er staat dan ook niet dat het niet mag, maar dat 
het niet kán. Het is daarom onmogelijk, omdat God liefhebben 
een zaak is van het hele hart, de hele ziel, het hele verstand en de 
hele kracht. Een verdeling van deze menselijke krachten over 
verschillende objecten is onmogelijk. God eist ons helemaal op: 
er kan geen enkele reserve zijn. De twee andere woorden die 
spreken over 'schatten verzamelen' en over 'het zuivere oog en 
het slechte oog' zijn verwante woorden, die heel goed kunnen 
worden behandeld in het kader van het woord over de keuze 
tussen God en de Mammon. 

De monniken van Qumran spraken nooit over schatten ver
zamelen, want ze leefden in een broederschap, zonder enig bezit. 
Ze hadden beloofd voor de vrijwillige en volledige armoede te 
willen kiezen. Zij konden zich daarom niet voorstellen dat je op 
aarde schatten zou verzamelen. Hun leefwijze was een princi
piële afwijzing van alle bezit en rijkdom. Dat Jezus er wel over 
spreekt, wil zeggen dat 'verzamelen van schatten' iets was wat 
Hij kende en dus ook iets waar hij niet zonder meer tegen 
gekant was. Het blijkt bij Hem immers ter sprake te kunnen 
komen, zonder afwijzing bij voorbaat. We moeten de tekst dan 
ook niet zo lezen, dat het vergaren van aardse schatten in zijn 
ogen verwerpelijk zou zijn. Jezus predikt immers geen vrijwilli-
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ge armoede. Ook hemelt Hij de gedwongen armoede nooit op; 
veeleer heeft Hij er een afschuw van en strijdt Hij ertegen. Hij 
kiest niet voor vrijwillige armoede en Hij koestert weerzin tegen 
onvrijwillige, opgelegde armoede, die de mensen maakt tot ver
moeiden en beladenen, mensen die te machteloos zijn om zelfs 
maar naar de wetten van de thora te leven. Wat Hij zoekt en 
vurig begeert is juist dat de mensen een deel van leven hebben, 
werk zullen vinden en levensonderhoud, en onder hun wijnstok 
en onder hun vijgenboom mogen genieten van het leven. 
Uitdrukkelijk wordt er in het evangelie verteld, dat welgestelde 
vrouwen Hem hebben bemind en ondersteund met hun bezit 
Johanna, de vrouw van Chuzas, de rentmeester van Herodes, en 
Suzanna en vele anderen hebben zich persoonlijk en financieel 
voor Jezus ingezet (Lucas 8:3). Levi (Matteüs) en Zacheüs mogen 
beiden houden wat ze bezitten (Lucas 5:27-32, Lucas 19:1-10). 
Jezus beveelt hun niet aan dit bezit te verkopen en aan de armen 
te geven, zoals hij wel aan de rijke jongeling gedaan heeft. Maar 
dat is ook een bijzonder geval, want deze man zit vast aan zijn 
geld. Hij dient de Mammon: hij heeft zich aan het geld en goed 
onderhorig gemaakt. Jezus wil Hem ervan losmaken en bevrij
den. En Hij weet dat wat Hij de man aanbeveelt geen oplossing 
van het sociale vraagstuk is. Integendeel! De Jeruzalemse oerge
meente die tot dit gebruikscommunisme is overgegaan - ze ver
kochten alles en verdeelden het onder de armen - verviel spoe
dig tot armoede. Paulus moet voor hen collecteren. 

Jezus, die over God en de Mammon spreekt, maakt gebruik 
van een traditionele zegswijze. Maar Hij neemt haar niet zonder 
meer over in de betekenis die men er toen aan gaf Hij geeft er 
integendeel zijn eigen betekenis aan. De traditionele voorstelling 
is: wie gerechtigheid doet, verwerft zich evenzovele schatten in 
de hemel. En daarbij wordt gerechtigheid doen ongeveer gelijk
gesteld aan aalmoezen geven. Dus wie veel aalmoezen weggeeft 
aan de armen op aarde, verwerft zich op die wijze een evenredig 
groeiende hemelse schat. Daarvan zeggen Jezus' woorden echter 
niets. Hij onderwijst geen heilsmethode om zich zulke hemelse 
schatten te verwerven. Hij zegt niet hoe je langzamerhand de 
hemel kunt verdienen. We hebben al eerder gezegd dat loon 
volgens de bijbel vooruitbetaald wordt en dat het ten diepste 
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genadeloon is. Dus kun je met al je gerechtigheid niets verdie
nen, niets verwerven, ook geen hemelse schatten. Je bent immers 
niet meer dan een onnutte dienstknecht (Lucas I7:1O). Jezus wil 
iets anders zeggen: als je schatten op aarde verwerft zul je 
gemakkelijk je hele begeren, je doen en laten daarop richten. 
Zulke schatten gaan beslag op je leggen. Waar je schat is, is je 
hart, zegt Hij (Matteüs 6:2I). Wat doe je als je je hart door aard
se goederen laat bepalen? Dan richt je je hele gedrag op iets wat 
door de motten en wurmen ontoonbaar wordt gemaakt, wat 
door de roest en de vraat ten ondergang is gedoemd, op iets wat 
door dieven gestolen kan worden en zomaar foetsie is. Zulke 
vergankelijke goederen zijn je hart niet waard. Als je je hele 
wilsrichting, je hele denkwijze en je hele levenshouding door 
aardse schatten, door bezit laat bepalen, ben je een ellendig 
mens, die op drijfzand bouwt. Aardse schatten magje hebben, er 
is niets tegen, maar ze mogen je hart niet bezetten, ze mogen je 
doen en laten niet definitief beïnvloeden. Je mag ze hebben, 
maar je moet erboven verheven zijn. Je moet op iets anders dan 
op die aardse schatten gericht zijn. 

Jezus spreekt daartegenover van 'schatten in de hemel verza
melen'. Wat zijn dat voor schatten? Het misverstand ligt voor de 
hand, dat we dan onder de hemel verstaan: 'daarboven', achter de 
sterren, waar je heengaat na je dood. Dat is echter een voorstel
ling die we in de Bijbel zo niet vinden. De hemel is in de Schrift 
veeleer: de belofte Gods die over de aarde gespannen staat als een 
tent. De hemel is het koningschap van God, de hemel is eigen
lijk God zelf Op God en zijn heerschappij moet het hart van de 
mens, zijn hele doen en laten, de richting van zijn wil en bege
ren gericht zijn. Dat is bedoeld met schatten in de hemel verga
ren. Het woord 'verzamelen' is gekozen naar analogie van de 
schatten die je op aarde verwerft. Er ligt geen nadruk op: van 
echt verzamelen van schatten is welbeschouwd geen sprake. De 
hemel is Gods belofte en die is er voor mens en wereld. Dat 
moet je waar laten zijn, dat magje geloven met je hele hart. En 
dat heet schatten verzamelen in de hemel. Zoals een mens die 
een schat in de akker vindt, verheugd naar huis gaat en de vondst 
verborgen houdt om al zijn have te verkopen en zich meester 
van de akker te maken, zo is het Rijk Gods, heeft Jezus eens 
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gezegd (Matteüs 13=44). Het is een schat die je kant en klaar 
vindt, zegt deze gelijkenis. En dat is hier in wezen ook zo. 

Het gaat dus om de richting van het hart. Je mag wel bezit 
hebben op aarde, maar je moet er niet onvoorwaardelijk op 
gericht zijn. Je hebt die schatten als had je ze niet (vgl. I Ko
rintiërs 7:29-31). Ze zijn niet eeuwig, maar tijdelijk, voorlopig. Er 
wordt van je gevraagd niet aan dat bezit vast te zitten en het in 
te zetten voor de naaste. Je hart mag er niet aan gebakken zijn. 
Het hart moet geheel en al gericht zijn op en geboeid zijn door 
Gods bedoelen en zijn gebod. Je moet het Rijk van God zoeken 
en zijn gerechtigheid. Dat is het allerbelangrijkste. Je moet een 
hoop hebben die ver uitgaat boven het bezit van aardse dingen: 
een toekomst van vrede en recht, van vrijheid en geluk. Je moet 
voor ogen houden wat God met ons voorheeft. Je moet je gedrag 
en je handelen, je wil en je verlangen helemaal vestigen op de 
toekomst die God heeft beloofd. Je moet recht, vrede, vrijheid en 
ontferming zoeken te verwezenlijken, want die zijn ons immers 
van Godswege beloofd. En dat betekent dat je van je aardse 
schatten, die je op zichzelf mag hebben, los bent: je zet ze juist 
in om Gods toekomst te zoeken. Met je schatten, met je geld en 
goederen dien je God. 

Het oog wordt in dit tekstgedeelte de lamp van het lichaam 
genoemd. Dat is in onze ogen eigenaardig en onlogisch, want 
het oog vangt licht op maar geeft zelf geen licht. Het oog lijkt 
daarom alles behalve een lamp te zijn; een lamp geeft immers 
licht. Waarom dan toch het beeld van het oog als licht? Er wordt 
waarschijnlijk gedacht vanuit de duisternis die intreedt als het 
oog blind is. Dan is de mens geheel en al in het donker. Het zui
vere, heldere, ziende oog laat het licht toe, zodat je zien kunt en 
er als het ware ook licht naar binnen schijnt. Het oog geeft in 
zoverre licht, als de mens door de werking van zijn ogen in het 
licht verkeert. In zoverre kun je dan ook het oog de lamp van het 
lichaam noemen. Zo wordt het ook gezegd in de tekst. Als je oog 
zuiver (letterlijk staat er: eenvoudig) is dan zal het hele lichaam 
verlicht zijn. Toch wordt er ook weer niet letterlijk aan het 
gewone, lijfelijke oog gedacht. Het oog is in deze zin een meta
foor, een gelijkenis. Gedacht is aan wat in de brief aan de Efeziërs 
heet: verlichte ogen des harten (Efeziërs 1:18). Wiens innerlijk 
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oog, wiens geloofsoog open is die zal Gods licht ontvangen. Wie 
ontvankelijk is zal de zegen genieten. Hij zal als mens geheel en 
al in het licht van God staan. Maar wanneer dit innerlijk oog 
slecht is, wanneer het verkeerd, wanneer het troebel is, wanneer 
de mens onontvankelijk en toegesloten is, blind als het ware, dan 
is hij in het donker, tast hij in het duister rond, vindt de weg niet 
meer en raakt voorgoed het spoor bijster. Hier geldt een óf-óf óf 
het is zo, ófhet is anders. Er moet hier per se een keuze gemaakt 
worden. De waarheid ligt hier niet in het midden. Het is geen 
noodlot, geen ziekte, het zit niet in de genen om onontvankelijk 
te zijn en in het duister rond te tasten. De mens moet een keuze 
maken voor de ontvankelijkheid. Hoe? Door zich los te maken 
van de aardse schatten. Door zijn hart niet bij de aardse schat te 
laten zijn. De mens moet kiezen open te staan voor God en zijn 
Woord. Hij moet sensibel en verwonderd en luisterend leven. 
Doet hij dat niet, dan wordt het een en al duisternis in en om 
hem. Ja, hoe groot is dan de duisternis!' 

De laatste zin zegt het tenslotte zonder omwegen: je kunt niet 
God en de Mammon dienen. Het is onmogelijk twee heren 
tegelijkertijd te dienen, want je bent altijd of aan de ene of aan 
de andere gehecht. Er moet gekozen worden. Een derde moge
lijkheid is er niet. Dienen duidt op de laatste toewijding die een 
mens kan opbrengen. Hij geeft zich dan geheel en al gewonnen, 
hij geeft zich over. Als het daarom gaat is er geen keuze: zo kun 
je alleen op God gericht zijn. Wie die toewijding aan het geld 
geeft, zal zich - het kan niet anders - afsluiten voor Hem die 
haar wel waard is: God. 

Mammon is een woord dat in de misjna, de talmoed en de 
targoem vaak voorkomt. In het Oude Testament vinden we het 
niet. Het waarschijnlijkst is dat dit woord komt van 'aman', de 
stam waar ook ons woord 'amen' uit voortgekomen is. Amen 
betekent: het is zeker, het is vast. En dat begrip zit ook achter 
Mammon. Mammon betekent eigendom, bezit, geld, en - het is 
niet te ontkennen - eigendom en bezit en geld vormen in het 
leven een zekerheid, een vastheid. Als je niets bezit ben je afhan
kelijk en berooid en je hebt dus geen enkele zekerheid. We moe
ten dit goed vasthouden. De betekenis van Mammon is in het 
joodse denken ook niet principieel ongunstig. Het duidt een-
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voudig bezit aan, zonder meer. Het is een neutraal woord. Bezit 
ook in de zin van levenszekerheid, levensgarantie. Toch stelt 
Jezus ons voor de keuze: God of de Mammon. Daar heeft de 
Duitse theoloog Friedrich Naumann het heel moeilijk mee 
gehad. Hij kon niet inzien dat wij ons van het eigendom konden 
losmaken. Hij heeft het kort en krachtig zo uitgedrukt: 'Onze 
kapitalistische wereld, waarin we leven omdat er geen andere 
wereld is, is naar het principe ingericht: Gij moet het huis van 
uw naaste begeren.' Maar juist het niet-begeren en de onbe
zorgdheid over bezit typeren de Bergrede. Naumann kon met 
deze rede dan ook niets beginnen onder de verhoudingen van 
het kapitalisme. Hij maakte een reis naar het Nabije Oosten en 
kwam tot de conclusie dat Jezus in een tijd heeft geleefd waarin 
alle mogelijkheid tot vooruitgang ontbrak. En de Oriënt is ook 
arm gebleven tot de huidige dag. Het is ook maar een onbelang
rijk hoekje van de wereld, volgens Naumann. Jezus had geen 
belangstelling voor georganiseerde sociale activiteit. Hij heeft 
alleen maar individuele mensen in hun sociale nood geholpen 
met deze boodschap van onbezorgdheid, niet begeren en het 
naar God opgeheven hart. In Rome zou Jezus al anders hebben 
gesproken, laat staan in onze kapitalistische tijd. De Bergrede 
kan daarom geen sociaal-politieke betekenis hebben. Het kapi
talisme is om zo te zeggen niet anders dan Mammonsdienst. En 
die verwerpt Jezus. En wij, wij kunnen die dienst niet verwerpen, 
want wij leven er nu eenmaal onvermijdelijk in. Wij kunnen dus 
sociaal en politiek niets met de Bergrede beginnen. Aldus nog 
steeds Naumann. 

Jezus stelt ons voor een keuze. Waarom? Niet omdat Hij ons 
af wil houden van vorming van bezit. Niet dat Hij ons wil 
afhouden van het zoeken van zekerheid en vastheid. Maar Hij 
weet tegelijkertijd, dat je hart is waar je schat is. Hij heeft daar 
ook wel eens positiever over gesproken dan op deze plaats. In de 
gelijkenis van de schat in de akker vertelt Hij, dat een mens zo'n 
schat ontdekt, die onmiddellijk verbergt en opgewonden alles 
verkoopt wat hij heeft en die akker koopt (Matteüs 13:44). Hij 
zegt dan: op dit hele gebeuren lijkt het Koninkrijk Gods: dat 
moet je ook zo fervent en doortastend zoeken. Maar al met al 
klinkt er geen kwaad woord over de toe-eigening van deze schat, 
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geen kwaad woord over deze gelukkige bezitsvorming. Daar 
gaat het ook niet om. Toch ligt er wel een keuze. Wie zijn hart 
verpandt aan bezit, wie geheel en al in beslag wordt genomen 
door Mammon, het kapitaal... en niet meer weet van mot en 
roest, van het tijdelijke en vergankelijke daarvan, wie in niets 
anders meer gelooft dan in verwerving van eigendom, wie 
opgaat in het marktgebeuren, wie alleen maar consument is en 
wie meent op deze wijze het ware heil te vinden ... is een onge
lukkig mens, die in de duisternis woont. 

Jezus wil dat we de betrekkelijkheid van bezit inzien en Hij 
verwacht dat iets ons hoger gaat dan bezit, omdat het immers 
oneindig belangrijker is. Jezus heeft een nieuwe impuls gegeven 
die ook in en onder het kapitalisme kan werken. Het gaat om die 
impuls die Hij geeft. Die geldt onder alle systemen, ook het 
kapitalistische. Hij heeft de mens opgeroepen niet in de zeker
heid van bezit te gaan geloven. Er een innerlijke afstand van te 
nemen. Kortom: de schat van Gods belofte en gebod als hoogste 
goed te nemen. En daartegenover de Mammon secundair te ach
ten. Of liever: de Mammon in dienst te stellen van het gebod en 
de belofte van God. Er moet gekozen worden omdat er een 
rangorde is tussen Mammon en God. Vergeleken bij God en zijn 
belofte is de Mammon een middel, meer niet en heeft Mammon 
dienstbaar te zijn aan Gods bedoelen. 

Max Weber heeft ons laten zien, dat in het calvinisme en 
vooral in het puritanisme de verantwoording van de mens voor 
God de motor is die de economische ontwikkeling teweeg
brengt: alle bezit behoort de mens uiteindelijk niet toe, hij heeft 
het in bruikleen van de God van wie hemel en aarde beide zijn. 
De christen-democratie heeft dit in haar fUosofie en program
ma zo uitgewerkt, dat zij zegt: de bezitter van een productie
middel is een rentmeester die verantwoording schuldig is voor 
het gebruik ervan, verantwoording tegenover God en ook tegen
over de medemensen in de maatschappij. En ook een man als 
Marx heeft ingezien dat de 'kapitalist' (de eigenaar dus van het 
productiemiddel) een historische - en dus eindige - opdracht 
had te vervullen. Hij heeft de rol van de kapitalist dan ook van 
korte duur geacht: hij zou zichzelf overbodig maken. De arbei
ders waren in zijn ogen de doodgravers van de kapitalisten. Hij 
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zag de kapitalist door de economische ontwikkelingen onnodig 
worden. Zijn rol zou spoedig zijn uitgespeeld. Daarin heeft 
Marx zich, helaas, schromelijk vergist. Toch blijft zijn vraag, hoe 
we tot een eerlijker spreiding van bezit en macht, hoe we tot een 
rechtvaardiger verdeelde samenleving komen, relevant. In ieder 
geval kan er dan geen ongebreideld kapitalisme geduld worden: 
we zullen ons dan voor elkaar en met elkaar verantwoordelijk 
moeten weten. De laatste wijsheid kan ook onder kapitalistische 
verhoudingen niet zijn: de mens is een begerig wezen en die 
begeerte moet de drijfkracht van de maatschappij zijn. De schat 
waar ons hart uiteindelijk op gericht is, moet ook onder die 
omstandigheden zijn: we zijn met elkaar verantwoordelijk voor 
elkaar, voor elkaars welzijn, voor de toekomst van onze kinderen 
en kindskinderen. En we moeten met elkaar weten, dat imperia
lisme en expansie niet maar mogen woeden, want ze dienen te 
worden begrensd en ingedamd door de humaniteit. 

Dat is de impuls die Jezus hier geeft. Hij is tegen de eredienst 
van Mammon gekant, want de Mammon is geen God, maar een 
afgod die geen aanbidding waard is. Mammon is geen God die 
onze laatste toewijding mag vragen. Mammon moet omgekeerd 
ons juist ten dienste zijn. De Mammon is eenvoudig bezit, niet 
alleen het op een slechte manier verworven, ook niet alleen het 
slecht beheerde bezit, maar alle bezit, zonder morele bijgedach
te. Maar ook dat bezit, hoe zuiver, hoe eerlijk ook verkregen, 
mogen we niet boven God stellen. De kritische vraag die we 
moeten stellen is: dient het bezit de mens of de mens zijn bezit? 
Dat is de enig legitieme vraag. Jezus' antwoord is: het bezit dient 
de mens en de mens heeft te leven met de beloften en geboden 
van God voor ogen, ook als bezitter. Hij heeft bezit als had hij 
het niet. Hij moet met portemonnee en al bekeerd zijn. Hij weet 
van mot en roest. Hij weet ook dat het gilde der dieven klaar 
staat om het bezit te stelen. Dat is maar al te begrijpelijk, vooral 
als je je bezit boven alles liefhebt en het niet wil delen, niet wil 
ten dienste stellen aan de mensen. Dan komen de dieven om zo 
te zeggen met recht om je bezit af te pakken, want eigendom 
kan ook diefstal zijn. Je magje er niet over beklagen. Jezus zegt, 
dat je je bezit in bruikleen hebt, je mag je geld niet gaan dienen 
en erin gaan geloven als zekerheid. Je moet je richten op God en 
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zijn belofte, zijn Rijk, zijn gebod. Dan weet je dat je op aarde 
bent, niet om voor jezelf te leven, maar om dienstbaar te zijn aan 
de naaste, hem lief te hebben, met al je kracht en vermogen. Ja 
ook met je vermogen. En daar ligt een hogere, ja de hoogste 
zekerheid. Alleen wie zo leeft mag hoop hebben dat de liefde 
ooit zal winnen en het Rijk van God zal komen. 

Jezus stelt ons voor de keuze God of de Mammon te dienen. 
Is dat wel een echte keuze? Is dit een vrije keuze tussen gelijk
waardige alternatieven? Dat is uiteraard niet het geval, integen
deel. Voor de Mammon kiezen is geen vrije en geen bewuste 
keuze. Het is veeleer, daar had Naumann gelijk in, wat het kapi
talisme, wat de vrije markt van ons vraagt: begerig te zijn, koop
krachtig te zijn, geld te maken, in de winstmaximalisatie te gelo
ven. Een mens laat zich maar al te gemakkelijk in deze trend 
meeslepen. Je laat je in de maalstroom van het kapitalisme mee
voeren. Je kunt eigenlijk niets anders dan collaboreren op straf
fe van ondergang. Dit is misschien wel de voornaamste kant van 
onze hedendaagse slavernij. Het brengt van allerlei mee: ook ons 
superindividualisme, onze wens tot zelfontplooiing, ons verlies 
van solidariteit, onze eenzaamheid en ons op onszelf gericht zijn 
en onze zelfzucht. Al die dingen zijn gevolgen van de 
Mammonsdienst: ze zijn de verwarring waarin de boze je wil 
brengen. Jezus waarschuwt en zegt: 'Er moet bedacht worden: 
bezit kan het laatste niet zijn. Het wordt door mot en roest aan
gevreten of door dieven gestolen. Het gaat allemaal voorbij.' Dat 
is wat je, ouder wordend, steeds meer leert beseffen. Op den 
duur ben je helemaal alleen met je eigen 'ik-middelpuntigheid' 
en er is niemand meer, die met je is. We mogen nooit zo met de 
trend en de stroom meegaan, dat de Mammon (het kapitaal, het 
geld) onze laatste toewijding zou krijgen. Dat verdient de 
Mammon niet. Kapitaal kan en mag, maar kapitalisme is een 
'isme', een ideologie en dus afgodendienst. Niet dat kapitaal op 
zich slecht zou zijn, maar als het een allesbeheersende macht in 
je leven wordt, een macht die door je gediend en geëerbiedigd 
wordt en die niet jou dient maar jij hem, dan is het grondig mis. 
De Mammon mag er zijn, maar hij moet zuiver een middel blij
ven dat je ten bate van de ander inzet. Hij magje leven niet gaan 
beheersen, maar dient ten dienste van de naaste te staan. 
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Wat niet voorbijgaat, wat niet ondergaat, maar kómt, op ons 
afkomt is Gods regeren, zijn Rijk, zijn vrede en gerechtigheid. 
En daarvoor wordt onze inzet gevraagd. De menselijke keuze 
voor God is geen vrije keuze, eerder een keuze die vrij maakt, 
een keuze waardoor je vrij wordt. Vrijheid vind je alleen als je 
bevrijd wordt, want je verkeert altijd al in slavernij en knecht
schap. De mens moet altijd losgemaakt worden van de bindin
gen waarin hij vastzit. Aan de menselijke keuze voor God gaat 
Gods vrijmakende keuze voor de mens vooraf Hij verkiest ons 
mensen: Hij is de God die zelfs mens wordt. Onze keuze voor 
God kan niet anders zijn dan de bevestiging van Gods keuze 
voor ons. De God die een verbond sloot met mensen en die dat 
bezegelde met zijn menswording heeft daarmee de mens verko
ren. Hij is de God van mensen. Als we voor Hem kiezen is dat 
niet anders dan deze waarheid over ons te laten gelden. Zo vin
den wij vanuit onze slavernij onze vrijheid. Wij beamen dat God 
onze God is en daarvoor willen we zelf ook kiezen. God heeft 
voor de mens gekozen. En wij bevestigen die keuze van God 
voor de mens met onze keuze voor Hem. Wat anders zou onze 
dienst, wat anders zou onze redelijke eredienst (Romeinen 12:1) 

kunnen zijn, dan deze dienst van de menselijke God, die van ons 
menselijkheid vraagt? 
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Hoofdstuk 11 

Godsvertrouwen 
(Matteüs 6:25-34) 

Dit gedeelte wordt wel eens een 'Galilese idylle' genoemd. Men 
stelt zich Galilea als een dunbevolkt, rustiek platteland voor, 
waar de lelies bloeien, de vogels tjilpen, het gras groen is en de 
mensen karig maar gelukkig leven en van het weinige wat zij 
hebben onbezorgd genieten. Men stelt zich voor dat in Jezus' 
dagen Galilea een landelijk paradijs was, wel arm, maar toch iets 
als een Arcadië. Het is dan overbodig tegen de ellende en het 
gebrek heftig te protesteren, want het is immers ingebed in de 
schoonheid en liefelijkheid van het landschap. De mensen zijn 
wel arm maar toch gelukkig. Dat is echter een voorstelling van 
zaken die absoluut niet strookt met de toenmalige werkelijk
heid, een voorstelling die niet in overeenstemming is met wat er 
in Galilea politiek, sociaal en economisch aan de hand was. We 
lezen in het evangelie dat Jezus hardnekkig gevolgd wordt door 
een schare vermoeide en beladen mensen, die hun heil bij Hem 
zoeken en die Hem daarom achterna zitten waar Hij gaat, ook 
als Hij zich soms te zeer belaagd voelt en zich aan hen een ogen
blik onttrekken wil (Matteüs 14:13). Wat was er gebeurd? Zij 
waren beroofd van hun land, verdreven van hun voorvaderlijk 
bezit door de herodiaanse en Romeinse grootgrondbezitters, die 
hun familiale grond hadden vervreemd en in bezit genomen. Zij 
hadden niet of nauwelijks te eten en te drinken, waren zonder 
werk, berooid en uitgeschud, in het leven bedreigd, doodmoe en 
ze droegen lasten die zij niet konden verzetten. Ze liepen rond 
als schapen zonder herder, zoals Jezus hen ziende verdrietig en 
met ontferming bewogen opmerkt. Ze hadden geen enkele 
materiële basis om te leven en ook maar enige voorspoed te ver
krijgen, laat staan hun geluk te vinden. Van Mammon konden ze 
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alleen maar dromen: alle bezit was hun ontnomen. De grond en 
daarmee de kans op leven en geluk was ze afgepakt, maar ook de 
mogelijkheid om zich als jood waar te maken en zich enigerma
te aan de voorschriften van de thora te houden. Honger en dorst, 
kommer en gemis maakte hun dat onmogelijk. Want ook op de 
sabbat moesten ze naarstig naar voedsel zoeken. Ze konden de os 
die op de sabbat in de put was gevallen niet laten verdrinken 
(Lucas 14:5), ze moesten hem eruit trekken, want het was het 
enige wat ze hadden. Ze hadden geen tijd en gelegenheid hun 
handen te wassen (Matteüs 15:2): ze vielen eenvoudig op alle 
voedsel aan, uitgehongerd als ze waren. Daarom werden ze als 
heidenen beschouwd door de officiële joodse instanties, die 
Galilea het Galilea der heidenen (Matteüs 4:15) noemden. Ze 
waren dus afgeschreven en werden zonder pardon niet meer tot 
Israël gerekend. Zo gaat het in deze wereld met de armen, met 
de berooid en: zij worden niet geteld, ze horen er niet bij, ze wor
den gediscrimineerd en zijn outcast. 

Tot hen, vertelt het evangelie, juist tot hen is Jezus gekomen. 
Hij is zelf ook een man van die landstreek, met al zijn vezels aan 
Galilea verbonden. Hij weet precies wat daar gaande is. En over 
deze arme, beroofde en berooide mensen is Hij met ontferming 
bewogen; het doet hem iets die ontbering en ellende te zien en 
te proeven. Hij voelt zich geroepen hun herder te zijn, die voor 
ze instaat, die ze troost en beschermt en thuisbrengt, ja die zijn 
leven voor hen inzet. Hij is gekomen tot het afgeschreven Israël. 
Dat moeten we bedenken, als we zeggen (zoals we nogal eens 
doen): 'Hij is tot Israël gekomen.' Dat is wel waar, maar het is 
ook niet waar, want Hij ontfermt zich juist over het gediscrimi
neerde, afgeschreven Israël, over hen die als heidenen (gojim) 
beschouwd en dus geminacht werden. Hij heeft ongetwijfeld 
vanuit dit afgeschreven deel niet alleen de Galileërs zelf, maar 
juist ook heel Israël gezocht. Hij reisde vanuit Galilea naar 
Jeruzalem, om daar heel Israël te vinden, maar daar werd Hij om 
zijn liefde tot de schare gearresteerd en gerechtelijk vermoord. 
Hij heeft de vernieuwing en het herstel van Juda bewust vanuit 
Galilea gezocht en niet omgekeerd. 

We hebben reeds eerder gezien dat de Bergrede in de eerste 
plaats tot deze vermoeide en beladen schare is gericht. De disci-



pelen mogen vooraan zitten en met de schare meeluisteren als 
Jezus tot de schare spreekt. Zij zijn de leerlingen en helpers van 
Jezus die Hem moeten navolgen, ook in zijn solidariteit met 
deze mensen. Daarom mogen ze op die voorste rij zitten. Maar 
Jezus richt zich tot de schare en ook tot de leerlingen, voorzover 
zij zich tot de schare bekeerden. Als we dat tot ons laten door
dringen, krijgt dit stuk over de onbezorgdheid een andere klank 
dan we er gewoonlijk en al te gemakkelijk aan geven. 

Het tekstgedeelte gaat niet over bezorgdheid, zoals in het 
opschrift van de NBG-vertaling wordt gezegd, maar eerder over 
het omgekeerde: onbezorgdheid. Ook die titel is echter niet 
nauwkeurig genoeg. Jezus geeft de schare niet direct de raad 
onbezorgd te zijn, maar Hij vraagt van hen een diep vertrouwen 
in God, die niet alleen de Schepper is maar ook Schepper blijven 
wil, een God die zorgt voor zijn mensen, die hen niet loslaat, die 
met hen is en die geven zal wat ze nodig hebben, ja die tenslot
te zijn Rijk van vrede en recht wil geven en die alles in allen 
worden wil. Jezus roept ertoe op dat vertrouwen, ondanks alles, 
niet op te geven maar te koesteren als een heilig goed dat niet 
vergaan mag. En daar komt dan de onbezorgdheid waartoe Hij 
oproept uit voort. Zij rust in dit Godsvertrouwen. En dat zou 
ook de beste titel voor dit stuk zijn: Godsvertrouwen. 

We kijken wat nader naar de teksten. Jezus begint met te zeg
gen dat zij zich over eten en drinken en kleding niet bezorgd 
moeten maken. We moeten daarbij goed bedenken: dit wordt 
niet gezegd tegen welvarende mensen, die alles bezitten wat ze 
nodig hebben, maar tegen mensen die al die dingen niet of nau
welijks kennen. Ze hebben geen brood op de plank. Ze hebben 
geen wijn en zelfs vaak geen water. Ze lopen in lompen en op 
blote voeten. Het is gezegd tot mensen die dit alles schrijnend 
missen. We moeten ook tot ons laten doordringen: Jezus kan het 
ze ook niet geven. Hij is niet almachtig in die zin dat Hij alles 
kan en als broodheer kan optreden. Die onmogelijke mogelijk
heid heeft Hij verworpen, toen de satan Hem verzocht en sug
gereerde: 'Maak uit deze stenen brood.' De duivel bedoelt: dan 
kun je als wonderdoener onder de armen en geringen optreden 
en hun brood verschaffen. Dan krijgje een enorme aanhang. Dat 
is natuurlijk niet alleen tót Jezus gezegd. Satan is niet alleen een 
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figuur buiten Jezus, die Hem tegemoet treedt (zo wordt het 
voorgesteld), maar een stem ook in Jezus, ja een neiging van zijn 
hart. Dat is geen wonder: het spreekt eigenlijk vanzelf Hoe 
graag had Hij de schare niet te eten en te drinken gegeven en 
had Hij kleding uitgedeeld en de mensen een deel van leven 
gegund. Hij zou hun graag ook werk en loon, een levensmoge
lijkheid gegeven hebben. Als ze op het laatste uur worden aan
genomen op de arbeidsmarkt, hoopt Hij dat ze voluit betaald 
krijgen (Matteüs 20:1-16). Hij gunt het ze, maar Hij kan het ze 
niet geven. Het zou trouwens geen oplossing zijn, want de men
sen moeten niet van mirakels en filantropie leven, maar een 
hechte levensbasis hebben. Het zou een verleiding van satan zijn, 
als hij die kant zou op denken. Hij kan ze alleen troosten en 
bemoedigen en zeggen wat Hij zegt: maak je er niet bezorgd 
over, laat je er niet door drukken, ga er niet over piekeren, wind 
je er niet over op. Hij zegt niet: wees zorgeloos ... , want zorge
loosheid is nalatig en slordig. Dat is niet de weg die Hij wijst. Hij 
weet dat de mensen moeten ploeteren en zwoegen en dus ook 
moeten zorgen. Zorgeloos kunnen ze niet zijn. Maar wel kun
nen ze onbezorgd zijn. Ze kunnen ondanks hun dagelijkse zor
gen, die zorgen niet laten overwegen en ze kunnen ondanks hun 
zorgen op iets anders gericht blijven. Laat je niet geheel en al 
door je zorgen bepalen. Laat je uiteindelijk bepalen door wat 
God met je voorheeft. 

Is het 'berusting' die Jezus predikt? Neen, dat is het niet. 
Berusting is dat je het laat voor wat het is. Dat je je niet meer 
verzet en het over je laat komen. Dat je niet meer protesteert, 
maar het allemaal over je kant laat gaan. Dat is het laatste wat 
Jezus bedoelt. Hij roept veeleer juist tot weerstand en verzet op. 
Je moet het niet nemen. Hij zegt namelijk ook: zoek het 
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid ... Hij spreekt dus ook 
over een perspectief van vrede en recht, van vervulling, van 
brood en wijn en genoeg voor allen. En dat perspectief mogen ze 
voor ogen houden, ja, dat moeten ze zoeken, met hun hele 
kracht en vermogen. Pas als ze dat doen, zullen ze ook voedsel, 
kleding en onderdak vinden. Dat is bepaald niet zomaar te krij
gen: Mammon staat in de weg, het marktgebeuren laat het niet 
toe, 'de verhoudingen zijn niet zo', zou Bertolt Brecht zeggen. Ze 
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zijn nu eenmaal uitgesloten en uitgestoten. Maar Jezus predikt 
geen berusting. Dat is duidelijk. Wat het komen van dat Rijk 
ook moge inhouden: wie het zoekt berust niet; die pleegt verzet, 
die neemt het niet. Ook al is hij arm en berooid en kan hij daar 
niets aan veranderen: hij weet van een andere bestemming, een 
toekomst van vervulling. En die toekomst blijft hij zoeken. Niet 
zorgeloos en flierefluitend, maar wel onbezorgd en vol vertrou
wen. Zoeken van het Rijk vanuit de situatie van de schare is geen 
geringe opdracht. Het is zwaar misschien, want de bezorgdheid 
overheerst zo gemakkelijk. Maar toch is het het enige wat je op 
de been kan houden. Zeker, het is een bijna onmogelijk karwei. 
Maar het is volgens Jezus nodig. Jezus probeert de mensen een 
moreel te geven waardoor ze kunnen volhouden. Hij steekt ze 
een hart onder de riem en bemoedigt ze om zich niet door de zorg 
te laten verpletteren, maar vol te houden in het verzet en de 
andere, nieuwe toekomst van het Rijk te zoeken. 

Het leven dat God geeft is meer dan kleding en voedsel, zegt 
Jezus. Hij ziet dat aan de vogels en de lelies. De vogels zaaien 
niet, maaien niet en verzamelen niet en toch hebben ze te eten. 
De lelies, die niet spinnen en ook niet werken, zijn schoner 
gekleed dan zelfs Salomo was. Gaat Jezus nu met de natuur 
bewijzen dat het allemaal goed komt, als het ware vanzelf? 'Wat 
heeft de wildzang stofl' dichtte Vondel, heel fraai. Jezus bewijst 
niets uit de natuur, want Hij weet ook het omgekeerde heel 
goed. Het gras staat vandaag op het veld en morgen wordt het in 
de oven gegooid. Dus als je gekleed gaat als het gras ben je niet 
onbedreigd en Hij heeft zelf ook weet van die bedreiging. Jezus 
heeft ook gezegd: de vossen hebben holen en de vogelen des 
hemels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft hol noch nest 
om zijn kop neer te leggen (Matteüs 8:20). Hij beseft dat zijn 
voorbeelden uit de' natuur niets van een bewijs hebben. Het is 
een puur poëtische zegswijze, waarmee Hij echter naar iets 
anders wil verwijzen. Je moet wel letten op het gras en de bloe
men en de hele onbezorgde natuur en het kan je zelfs misschien 
een ogenblik troosten, maar het bewijst niets. Bewijzen doet de 
natuur niets, maar zij wijst wel ergens heen. Het gaat er ten 
diepste om hoe het voor God is, hoe de hemelse Vader erover 
denkt. Het kernwoord is: gaat gij ze niet verre te boven. .. in Gods 
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oog. Hij zegt dat later ook van de twee mussen, die verkocht 
worden voor een duit ... er valt er niet een ter aarde. En zijn jul
lie de vader niet meer waard dan die mussen? (Matteüs IO:29). 
Dat is wat de heidenen niet weten en misschien ook de heiden
se Galileërs onvoldoende, dat God om ze geeft, dat Hij hun God 
is, een God van mensen en dat Hij ze niet zal laten vallen. Dat is 
het geheim dat Jezus poëtisch afleest uit de natuur. God heeft ze 
lief en dat zal blijken, ooit, misschien morgen, misschien al van
daag, maar je mag dit vertrouwen niet opgeven. Je gaat ze toch 
te boven. Je bent toch meer waard, of niet soms? Maar het wordt 
gezegd door de man, die ook wist dat het hol van de vos en het 
nest van de vogel Hem ontbrak. En met dat gemis is Hij de 
Godverlatenheid van de dood ingegaan. Maar ook toen heeft Hij 
dit vertrouwen niet opgegeven. En dat is wat Hij ook van die 
Galilese schare vraagt: in het aangezicht van honger en dorst, van 
armoede en berooidheid, van ondergang en dood niet op te 
geven dat het voor God anders is, dat God het zo niet bedoelt en 
niet zo wil als het is, dat Hij verandering en vernieuwing wil. 
Dat is zeker geen berusting, dat is veeleer verzet. Jezus maakt de 
schare wakker tot weerstand. Hij geeft ze een perspectief. 

In het laatste vers blijkt ook dat er wel degelijk reden is om 
bezorgd te zijn. Die schare leeft van dag tot dag, scharrelend om 
hun nooddruft te zoeken en onvoldoende te vinden. Er kunnen 
geen plannen wordçn gemaakt. Ze hebben geen werk. Ze staan 
op de arbeidsmarkt en hopen op een dagloon, maar meestal krij
gen ze het niet. Ze staan er om vijf, zes uur nog. Ze worden niet 
aangenomen. Ze gaan onverrichterzake naar huis. Morgen staan 
ze er weer, nog even wanhopig. Maak je geen zorgen voor de dag 
van morgen, zegt Jezus, morgen heeft zijn eigen zorgen en elke 
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is precies de ervaring 
van zo'n mens uit de schare. Het heeft geen zin je zorgen te 
maken. Leef maar bij de dag. Ieder dag heeft zorgen genoeg. 
Iedere dag brengt kwaad genoeg. 

Een trefwoord is in dit tekstgedeelte: zoeken. De heidenen 
zoeken voedsel en kleding. Het is hun eerste en enige zorg. Ze 
gaan er helemaal in op. Ze worden er helemaal door verscheurd. 
Zoeken en niet vinden, of nauwelijks vinden. Je gaat twijfelen 
aan alles, aan het leven, aan het Godsbestuur. Je wordt er gek 
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van. Angst, soms razernij bevangt je. De demonieën van paranoia 
en schizofrenie liggen op de loer en maken je gek. Jezus weet 
het, Hij beseft het, Hij is er mee begaan. Hij ziet de schare en 
wordt met ontferming bewogen. Hoe kan Hij ze troosten? 
Misschien kan Hij dat wel helemaal niet. Hoe zou Hij? En dan 
spreekt Hij zijn woord, een woord dat Hij tot in de godverlaten
heid heeft vastgehouden en geloofd. Het is geen gemakkelijk 
woord, geen goedkope kreet. Maar een heel diep uit het inner
lijk opgeweld woord, een kostbaar, een dierbaar woord, vol 
troost en bemoediging. Het is ook richtingwijzend. Het spreekt 
van een menselijk onmogelijke wending. Hij zegt: 'Zoek eerst 
het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid .. .' Zoek iets anders 
dan brood en water, dan voedsel en kleding. Maak je daar een 
ogenblik van los. Kom er even bovenuit. Weet dat God regeert 
en dat Hij het anders ziet. Hij geeft vrede en recht, vervulling en 
blijdschap. Maar dat zie je niet. Dat geloof je alleen maar. Maar 
laat dat geloof niet los. Houd het vast. Het is kostbaar. Blijf 
bedenken, zegt Hij, dat zoals het is, het van Godswege niet mag 
zijn. God heeft iets anders met ons voor. Je ziet het niet? Nee, dat 
weet Ik. En toch, het is anders. Je moet dat ongezien blijven aan
nemen. Je mag het niet opgeven. Je moet de gerechtigheid van 
het Godsrijk blijven zoeken en dan ooit wordt je alles toegewor
pen, gratis geschonken om niet. Ja, je bent er misschien onder
door gegaan - zoals ook Ik er aan ga -, maar toch: het is zo ... het 
is niet wat God met ons voorheeft. Hij wil niet dat wij sterven, 
maar leven. Hij wil niet dat wij hongeren en dorsten, maar dat 
wij drinken en dansen en vrolijk zijn. Hij wil niet dat wij onder 
dwang en geweld lijden, maar dat het echt pais en vree is. Is dat 
niet dwaas? Ja, het is niet gewoon, het is niet voor de hand lig
gend, het is dwars en anders. Maar je mag dit geloof nooit opge
ven. 

Albert Schweitzer heeft als nieuwtestamenticus een diepgaan
de studie gemaakt van Jezus, zoals Hij in de evangeliën naar 
voren komt. Hij komt tot de conclusie dat karakteristiek voor 
Jezus is, dat Hij het Godsrijk op zeer korte termijn verwacht. Dat 
zegt Hij dan ook steeds weer: het Koninkrijk der hemelen is 
nabij. Hij heeft de komst van het Rijk verwacht binnen de tijd 
waarin Hij leefde. Deze nabije verwachting speelt hier in de 
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Bergrede ook een rol. Als Hij zegt, dat de discipelen en de scha
re het Koninkrijk Gods te zoeken hebben en wel in de eerste 
plaats en dat ze verder eenvoudig op Gods zorg voor hen moe
ten vertrouwen, ook al zijn ze nog zo bezorgd, dan heeft dat 
woord betrekking op de nabije, aanbrekende toekomst, die voor 
Jezus' gevoel reeds begonnen is. Natuurlijk, van het Koninkrijk 
Gods weten we dag noch uur, maar wel weten we: het is nabij. 
Het komt als een dief in de nacht (Matteüs 2J:43), het komt op 
een uur dat je het niet verwacht. Maar elke nacht ook luister je 
of hij aan het graven is (Lucas 12:39 S.v.) en binnenkomt. Want 
het is nabij, het Rijk. Het kan om zo te zeggen morgen of over
morgen intreden. 

Schweitzer constateert dan dat Jezus' verwachting niet in ver
vulling is gegaan. Er is 'Parousie-verzögerung', een vertraging, 
een uitstel, misschien zelfs een afstel van Jezus' verschijning in 
heerlijkheid opgetreden. Het Rijk is, zo constateert hij, na twee
duizend jaar nog niet gekomen. Schweitzer vond dat we deze 
joodse apocalyptiek dus maar moesten opgeven. Het was voor 
hem iets uit de oude doos van Israël, waar hij niets mee kon. Hij 
had een grote ontdekking gedaan in het Nieuwe Testament: 
namelijk dat Jezus uit de joodse apocalyptiek leefde. Dat de 
koninkrijksverwachting het centrum van zijn prediking was. Hij 
had ontdekt dat Jezus een messiaanse figuur was. Maar toen hij 
zijn eigen theologie of beter filosofie ging ontwikkelen, bleek hij 
van deze ontdekking geen gebruik te kunnen maken. Hij legde 
haar als verouderd naast zich neer. Hij legt in zijn culturele 
ethiek alle accent op de liefde, die hij vertaalt als eerbied voor 
het leven. Het is vanuit deze gedachte dat hij de gedreven arts 
wordt in Lambarene. We doen niets af van de grootheid van 
Albert Schweitzer. Ook om zijn kerngedachte van 'eerbied voor 
het leven' en haar prachtige uitwerking in zijn boek over de 
ethiek is hij zeer te prijzen. En toch vragen we ons af, of je zo 
gemakkelijk je af kunt maken van wat hij noemde de joodse 
apocalyptiek. 

'0, al gij dorstigen komt tot de wateren, en gij die geen geld 
hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder 
prijs wijn en melk' Q"esaja SS:I). Dezelfde boodschap als Jesaja 
vertolkt ook Jezus in dit gedeelte van de Bergrede. Wees onbe-
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zorgd, vertrouw op God, Hij zal het anders maken: de vervulling 
komt spoedig. Hoe echter heeft zo'n stuk uit Jesaja gewerkt? Het 
slaat historisch op de tijd vlak na de ondergang van Babel als het 
reeds onder de hand van Cyrus is gevallen. Het is een tijd van 
grote verwachting: alle volkeren der aarde zullen komen tot 
deze grootse vervulling. De terugkeer van het volk uit Babel is 
voor de profeet verbonden met een wereldwijde verwachting, 
een vervulling van alle menselijke noden en verlangens. En hij 
weet er stoffelijk en aards genoeg over te spreken. Er is natuur
lijk best iets van verwerkelijkt, maar toch ook weer niet zo gek 
veel. Het is zelfs uiteindelijk een geweldige teleurstelling gewor
den. De verwachtingen zijn te hooggespannen geweest. Maar 
toch blijft het niet bij deze frustratie, blijft het niet bij de bitter
heid van een teleurstelling. De teleurstelling is nieuwe hoop en 
verwachting gaan voeden. Als het dan nu niet komt, komt het 
morgen of overmorgen. Daarom zit er in zulke woorden een 
'utopisch overschot' (Ernst Bloch), dat nog op vervulling wacht. 
De woorden zeggen veel meer dan ze letterlijk zeggen: ze roe
pen iets van een gouden toekomst op, die in het verschiet ligt. 
Het zijn woorden die naar meer smaken. Ze blijven een verlan
gen naar verwerkelijking in zich dragen. Wij kunnen ze ook nu 
nog niet met droge ogen lezen. En hoe materieel, hoe aards, hoe 
nabij aan het verlangen van de armen en geringen, de hongeri
gen en dorstigen zijn zulke woorden. Een wereldwijde gratis uit
deling van voedsel, van brood en wijn, van melk, van levend 
water ... 

Het is veel te eenvoudig om van zulke verwachtingen te zeg
gen dat ze alleen maar gefrustreerd zijn en dat ze op teleurstel
ling zijn uitgelopen. Dat is niet onjuist, zeker niet. Maar tegelij
kertijd is waar, dat elke teleurstelling de hoop niet doofde maar 
vernieuwde en verhevigde. De hoop wil niet sterven, maar leven, 
leven tegen de verdrukking in. Want wie de hoop opgeeft, geeft 
alles op. Natuurlijk blijft het deelgelijk van Schweitzer. Terecht 
heeft hij, met Paulus, de liefde de meeste geacht. Hoop moet 
gedragen worden door liefde. Dat is bij Jezus ook zo: Hij hoopt 
op de spoedige komst van het Rijk omdat Hij de schare bemint, 
omdat Hij met ontferming bewogen is over haar. Maar wie lief
heeft kan de hoop dat ooit de liefde winnen zal niet opgeven. 
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Van daaruit bezweert Hij de oude woorden en dat is het wat 
Hem zijn grote en diepe verlangen naar het Rijk geeft, zodat Hij 
het morgen ziet komen. 

Paulus heeft daar heel mooi over geschreven in de 
RomeinenbrieE Hij zegt: hoop die gezien wordt is geen hoop 
(Romeinen 8:24). Hoop is dus voor hem een zwaar werk. Het is 
geen optimisme, die de zaken licht neemt en zegt: komt wel 
goed. Neen, alle tekenen wijzen erop dat het niet goed komt. Er 
wordt van enige vervulling niets gezien. De schepping is in 
barensnood en zucht en steunt. Je hoopt volgens Paulus niet op 
wat je ziet. Hoe zou dat kunnen? Dan hoef je niet te hopen. Wel 
wil je zien en wel zo spoedig mogelijk, natuurlijk. Want de hoop 
brandt van verlangen om het openbaar worden. Hopend op wat 
je nog niet ziet, verwacht je het, zegt Paulus, met volharding, 
met 'hypomonè'. 'Hypomonè' is letterlijk 'eronder blijven', het 
verstouwen en verzetten, het niet opgeven, maar doorzetten, 
geduldig zijn, maar niet zonder moeite en pijn, ertegenaan 
gaan ... Dat wordt van een hopend mens gevraagd. Je mag het 
niet opgeven. Volgens Paulus (Romeinen 5:4) komt de hoop 
voort uit de beproefdheid, juist dus uit het niet-zien, uit de 
beproeving, uit de teleurstelling. De hoop maakt nooit 
beschaamd. Hij gaat door tegen alles in. Hoop verloren al verlo
ren! 'Potius deficere quam desperare' ('liever bezwijken dan 
wanhopen,' Willem de Zwijger). 

Dat komt omdat de liefde nooit in haar eigen ondergang kan 
geloven: zij zal winnen, uiteindelijk. De meeste blijft altijd de 
liefde, de ontferming over de schare. Altijd weer licht de hoop 
op als we liefhebben, want het kan toch niet vergeefs zijn? Jezus 
is vanuit zijn liefde en met zijn hoop zelfs de godverlatenheid 
ingegaan. Hij heeft geroepen: mijn God, mijn God, waarom ver
laat Gij mij (Matteüs 27:46)? Hij bezegelde met zijn dood zijn 
liefde en moest de hoop bijna opgeven, want Hij ging ten onder. 
De evangelische getuigen zeggen: God heeft toch Ja' tegen Hem 
gezegd: Hij is opgewekt van tussen de doden vandaan. En de dis
cipelen zijn aangedaan met een nieuwe hoop. Ze hebben hun 
teleurstelling overwonnen en zijn met volharding doorgegaan. 
Dat zegt wat, ook voor de huidige dag. 

Zo kunnen we het woord van Jezus begrijpen: zoek eerst het 
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Rijk van God, zoek de gerechtigheid ervan en de rest wordt je 
toegeworpen. Dat moet je geloven. Het is als de man die de vol
gende dag voor het vuurpeloton moest komen en de nacht tevo
ren in zijn celmuur kraste: 'Gerechtigheid zal wederkeren' 
('Celdroom', gedicht van Henk van Randwijk). Zo onbezorgd 
vertrouwend moeten we vasthouden aan de hoop, die ons wordt 
ingegeven door de liefde van Christus. 
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Hoofdstuk 12 

Oordeelt niet! 
(Matteüs 7:1-5) 

Het Oude Testament waarschuwt, dat er niets gevaarlijker is dan 
oordelen over de ander. In het negende gebod wordt gezegd: 'Gij 
zult geen vals getuigenis tegen uw naaste spreken.' Dat is kort en 
bondig. De achtergrond van het gebod is de rechtspraak, zoals 
die in Israël werd beoefend. In het rechtsproces kun je een vals 
getuigenis afleggen over de naaste om hem kapot te maken. Het 
leven der mensen wordt in dit gebod gevat in de metafoor van 
zo'n rechtsproces, van zo'n geding. Als de mensen over elkaar 
spreken - en dat doen ze geregeld -, dan kunnen we dit opvat
ten als een getuigenis afgelegd in de rechtszaal. Getuigen over 
elkaar is een kwetsbaar, een riskant gebeuren. In de joodse recht
spraak was getuigen in het bijzonder zeer netelig. Je kon immers 
de aangeklaagde maken en breken als getuige, want in Israël 
gold wat wij noemen de 'omgekeerde bewijslast'. De beklaagde 
moest het bewijs leveren dat hij aan de aanklacht niet schuldig 
was. Stonden er dus getuigen tegen hem op die hem beschul
digden, dan zag het er slecht voor de beklaagde uit. Hij moest 
andere en liefst meer getuigen hebben die het omgekeerde zei
den en voor zijn onschuld opkwamen. Hij moest met bewijsba
re ontkenningen, met tegenfeiten komen, anders had hij geen 
kans om zijn onschuld te bewijzen. We kunnen ons goed voor
stellen hoe desastreus een vals getuigenis voor de beklaagde kon 
uitpakken. Zo gaat het in het geleefde leven precies zo. Ook daar 
wordt getuigd over elkaar, ook daar word je gemaakt of gebro
ken door wat men van je zegt. Als er over een persoon geroddeld 
wordt, kwaadgesproken en gelasterd, dan wordt vaak het 
spreekwoord aangehaald: 'Waar rook is is vuur'. Met andere 
woorden: er zal in ieder geval wel iets van waar zijn. De persoon 
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is in staat van beschuldiging gesteld en kan zich tegen de valse 
getuigen niet of nauwelijks verweren. De Duitsers spreken hier 
met een drastische term van 'Rufmord'. Je kunt de hele reputa
tie van een mens door laster en achterklap inderdaad vernieti
gen. Daartegen komt het negende gebod op door met een kort 
bevel het spreken van vals getuigenis tegen de naaste te verbie
den. Zoiets mag en kan niet gebeuren. Het bederft de verhou -
dingen tussen mensen grondig en onherstelbaar. Het bedreigt en 
vernietigt het samenleven der mensen in sociaal verband. Geen 
maatschappij kan functioneren als mensen elkaars reputatie ver
nietigen, als ze negatief over elkaar oordelen en vals over elkaar 
getuigen. 

De oordelen die mensen over elkaar uitspreken zijn inder
daad vaak vernietigend. Tegen zulk spreken zijn de woorden van 
Jezus gericht: oordeelt niet! Hij vindt elk oordelen van een mens 
over anderen niet alleen verdacht, maar ook verwerpelijk. Als 
Jezus in Matteüs 7 over het oordelen spreekt, dan maakt Hij ook 
gebruik van de vergelijking van het sociale gebeuren met een 
rechtsgeding. In dit rechtsproces is er een rechter die zijn vonnis 
velt en ten slotte het definitieve oordeel uitspreekt. Daartoe is hij 
benoemd en aangesteld. Zijn positie is in ons systeem min of 
meer onaantastbaar, omdat we deze instantie nodig hebben 
omdat anders de maatschappij zich tegen onrecht en misdaad 
niet zou kunnen verweren. Jezus laat nu zien, dat de mensen 
zich onderling vaak als 'rechters' gedragen, hoewel ze dat hele
maal niet zijn en die rol ze niet toekomt. De mensen oordelen 
voortdurend over elkaar, zij véroordelen elkaar zelfs. Zij beoor
delen de ander op zijn moraal, op zijn betrouwbaarheid, op zijn 
eerlijkheid, op zijn fatsoen. De medemens komt er dan heel vaak 
slecht van af Jezus zegt over dit oordelen: je moet dat niet doen, 
het kan eigenlijk niet, als het erop aankomt is het altijd verkeerd. 

Dat licht Hij toe met een 'groteske', een overdreven uitspraak, 
die je niet letterlijk moet nemen, maar in zijn overdrijving moet 
vatten. Je oordeelt over de ander en je zegt: Je hebt een splinter 
in je oog.' Huichelarij vindt Hij dat, want zelf heb je, zegt Hij, 
een 'balk in je oog'. De anderen, die naar je kijken, weten dat 
heel goed. Met andere woorden: als we een greintje inzicht in 
onszelf hebben, als we ons bewust zijn wat er aan onszelf niet 



deugt, als we een bee~e 'schuldbesef hebben, zouden we het wel 
laten om over anderen te oordelen. Elk oordeel slaat als het erop 
aankomt op jezelf terug. Een 'balk in je oog' is een vreemde uit
drukking, die welbeschouwd iets onmogelijks aanduidt want 
een kind begrijpt dat het niet kan: een paal in je oog hebben. Je 
moet dit echter niet in het veld brengen om van Jezus' woord af 
te zijn, want het toont alleen maar je onbegrip voor de stijlfi
guur. Met een 'balk in je oog' doet Jezus een beroep op je zelf
kennis, op je schuldbesef, en wil Hij zeggen, dat je altijd, hoe je 
het ook wendt of keert, moet zeggen: met mij zit het niet beter, 
ja eerlijk beschouwd slechter dan met de ander. Waarom? 
Eenvoudig omdat ik van mezelf alles weet en ken, althans kan 
weten en kennen, al heb ik het misschien verdrongen. Jezus 
spreekt ons aan op echte zelfkennis, op inzicht in ons eigen hart. 
Als we dat hebben, dan houden we wel op met oordelen over de 
ander, dan zwijgen we liever. Want de ander is altijd minder 
schuldig dan ikzelf. Hij is in ieder geval zeker niet schuldiger. 

Hij zegt het ook nog anders. 'Met de maat waarmee je meet, 
word je gemeten en met het oordeel waarmee je oordeelt, word 
je geoordeeld.' Dat klinkt als: Je krijgt je trekken thuis', of als: 
'Boon~e komt om zijn loontje.' Het is echter minder grof en 
volks gezegd en gaat veel dieper. Als je oordeelt gebruik je een 
maat, die je aan de ander aanlegt. En je komt tot de conclusie: hij 
is te klein, hij schiet tekort, hij is beneden de maat, hij deugt niet. 
Maar als je die maatstaf nu eens omkeert en men gaat jou meten 
aan diezelfde maatstaf, schiet je dan niet tekort en ben je dan 
niet ondermaats? Wie zou durven beweren dat hij aan de maat
staf voldoet, als hij een echte, een eerlijke zelfkennis heeft? 
Daarom is het echt beter te zwijgen over de ander en geen oor
delen over hem af te geven. Wie enige zelfkennis heeft, ziet er 
maar al te graag vanaf, want oordelen werkt als een boemerang. 

'Oordeelt niet om niet geoordeeld te worden.' Dat kun je met 
de meeste commentaren laten slaan op het oordeel dat God over 
ons zal vellen als Hij zijn laatste oordeel spreekt. Die mening is 
waarschijnlijk niet juist, omdat het niet in overeenstemming is 
met het volgende. Daar wordt duidelijk gesproken over de inter
menselijke relaties. De andere mensen zullen je met de maat 
meten waarmee je zelf gemeten hebt. De mensen zullen de balk 
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in je oog ontdekken en aan je verwijten. Bovendien, en dat is 
veel belangrijker nog: het laatste oordeel wordt in de Bijbel nim
mer gebruikt om mensen ermee te dreigen, ze te intimideren en 
zo te zorgen dat ze het goede pad blijven bewandelen. Dit 
gebeurt wel in slechte preken; hoevelen van ons zijn er niet door 
geteisterd. Maar het gebeurt nooit in de Schrift. Het laatste oor
deel is aan God. Dat wil zeggen: al onze menselijke oordelen 
blijven relatief, want wij kunnen niet het hart aanzien. We oor
delen altijd alleen maar de daad en nooit wat erachter zit. En dat 
kan anders zijn dan voor ogen is. We moeten deze bescheiden
heid voor al ons oordelen laten gelden. Het kan tegenover het 
laatste, nog onbekende oordeel van God er faliekant naast zijn. 
Aan God komt de wraak toe, zegt Paulus (Romeinen 12:19). En 
hij bedoelt, dat ons oordelen nooit een wraak mag zijn. Het 
moet, zoveel mogelijk, toch een oordeel der liefde zijn, voor
zichtig, tastend, bescheiden. 'Oordeelt niet opdat gij niet geoor
deeld wordt' kan dus niet betekenen, dat mensen die oordelen 
bedreigd worden met Gods wraak. Dat is evangelisch niet moge
lijk. Het kan niet anders betekenen dan dat de oordelende mens 
altijd onder het gericht van anderen zal vallen. En dat hij dit 
vanuit zijn zelfkennis ook moet weten. Dat moet veroorzaken 
dat hij ermee ophoudt te oordelen. Misschien zal hij voorzichtig 
soms een vermoeden over de ander hebben. Hij zal het meestal 
voor zich houden, want hij is onzeker, onzeker over de ander, 
onzeker over zichzelf. Soms zal hij het misschien moeten uiten, 
maar dan doet hij het barmhartig en voorzichtig, open en voor
lopig. In ieder geval zal hij, als het goed is, aan geen enkele vorm 
van 'Rufmord' meedoen. 

Hoe komen mensen ertoe over anderen te oordelen? Waarom 
zwijgen ze niet? Waarom houden ze zich niet terug? Daarop 
geeft Jezus in dit stuk misschien ook een antwoord. Dan moet je 
de zin nog een beetje anders lezen. Ik weet niet zeker of deze 
uitleg goed is, maar hij is in ieder geval niet onmogelijk. Jezus 
denkt er misschien aan, dat de beste verdediging de aanval is. 
Waarom oordelen we over de ander? Antwoord: om zelf niet 
geoordeeld te worden. Dat is een prachtig motief om te oorde
len. Als je niet wilt dat je geoordeeld wordt, moet je in de aan
val gaan en zelf oordelen. Dan sta je buiten schot. Je hebt de 
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positie van een 'rechter' veroverd. We lezen de zin dan zo, dat er 
staat: oordeelt niet met het doel niet geoordeeld te worden. Ga 
niet met je oordeel in de aanval om er zelf tussenuit te springen. 
Maak de ander niet kapot om zelf buiten schot te blijven. 
Daarvan zegt Jezus: denk niet dat het helpt, want je kunt het 
oordeel der anderen niet ontlopen. De aanval zal vergeefs blij
ken. De ander zal meten met jouw maat. Hij zal de balk in jouw 
oog ontdekken. En niet ten onrechte. Dat moet je wel bedenken 
als je in de aanval gaat met je oordeel, want het werkt uiteinde
lijk als een boemerang. Deze aanval zal op den duur een slechte 
verdediging blijken. 

De vraag is ofhet wel mogelijk is wat Jezus hier schijnt te zeg
gen. Is het niet te fel, is het niet overdreven: oordeelt niet! 
Bedoelt Jezus het inderdaad zo radicaal? Mag er nooit ofte nim
mer een oordeel worden geveld? Dat lijkt onmogelijk. De mis
daad moet toch gestraft worden. Daarom is er in het oude Israël 
altijd rechtspraak geweest; ook in Israël heeft de rechter over de 
ander geoordeeld. De oudsten zaten in de poort om vanuit hun 
wijsheid recht te spreken. Jezus keert zich niet tegen de recht
spraak. Hij heeft eerder in de Bergrede de Hoge Raad (5:22) 
genoemd als een rechtsinstantie en Hij heeft haar kennelijk als 
zodanig erkend. Hij zal ongetwijfeld weten dat de maatschappij 
zijn orde moet handhaven en niet alles over zijn kant kan laten 
gaan. Dan loopt het grondig mis in de samenleving. Dat is Hij 
zich zeker bewust. Dus moet er een rechter zijn en er moet 
geoordeeld worden. Tegen de "rechtspraak kunnen deze woor
den niet gericht zijn. Maar ook in het maatschappelijk verkeer 
moeten wij elkaar inschatten. Je kan er niet omheen dat je op 
een of andere manier de ander beoordeelt. Misschien doe je het 
half en half uit een vooroordeel. Dat is misschien niet goed, 
maar het kan vaak niet anders. Je kunt wel vertrouwen schenken, 
maar toch ook altijd met een zekere voorzichtigheid. Ook al is 
het beter bedrogen te worden dan te bedriegen: je moet toch de 
ander enigermate wegen. Is hij betrouwbaar? Ook dat zal Jezus 
zich ongetwijfeld bewust geweest zijn. Waar hij zich echter 
tegen keert, is het alledaagse kwaadspreken, achterklappen en 
veroordelen dat tussen mensen gebeurt. Daarvan wordt gezegd 
dat het fnuikend is voor de menselijke samenleving en dat het 
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alles eigenlijk kapot maakt, wat tussen mensen aan goeds en 
beminnelijks kan opbloeien. Zulke op zichzelf noodzakelijke 
oordelen moeten altijd voorzichtig en voorlopig blijven, open 
voor revisie, tastend, want als je definitief veroordeelt doe je alle 
deuren dicht. Als we in die fout vervallen, is het uit met de tus
senmenselijke bewoonbaarheid. Dan wordt de samenleving een 
chaos. 

Toch gaat het woord ook weer niet helemaal heen langs wat 
in de rechtszaal gebeurt. Ook daar kan achterklap en kwaad 
gerucht optreden. Ook daar kunnen mensen elkaar kapot 
maken. Maar, wat erger is, het kan ook gelden voor het oordeel 
van de rechter. Dat hoeft niet per se rechtvaardig te zijn. Hij kan 
misleid zijn door kwalijke getuigen en een misoordeel vellen. 
Maar ook als zijn oordeel wel op feiten berust en wel gefundeerd 
is en dus naar de geldende maatstaven correct, kan het toch in 
hogere zin verkeerd zijn. Het is altijd fout als de rechter zijn 
vonnis absoluut acht, alsof hij het is die Gods laatste oordeel uit 
zou spreken. Een goede rechter weet dat zijn oordeel voorlopig 
en relatief is. Hij beoordeelt ook alleen maar de daad en ver
beeldt zich niet 'het hart te kunnen aanzien' (I Samuël 16:7). Hij 
weet dat het naast een mogelijke rechtvaardige ook een evenzeer 
mogelijke onrechtvaardige kant heeft. Daarom spreekt hij het 
uit in vrees en beven. Doet hij dat niet, dan is hij naïef of dom, 
want juist hij dient te weten dat het God is die ten laatste oor
deelt. Hem komt de wraak toe, Hem alleen en Hij laat ons de 
liefde over. Dat wil zeggen: in het oordeel van de rechter moet 
ook iets van de indulgentie zitten waar Jezus het hier over heeft. 
Hij moet weten ook maar een mens te zijn, die de wijsheid niet 
in pacht heeft. Hij mag geen zekerheid voorwenden die hem van 
Godswege ontnomen is. God alleen ziet het hart aan (I Samuël 
16:7). Dat moet hem bescheiden maken. En dat kan ook voor een 
rechter geen kwaad. Hetzelfde geldt precies zo voor het inter
menselijke oordelen. Ook dat mag geen zekerheden voorwen
den die een mens niet heeft. Oordelen is in zekere zin onver
mijdelijk, maar het moet betrekkelijk, voorlopig en open voor 
verandering blijven. De ander mag de kans niet ontnomen wor
den om anders te worden en zich te bekeren. Of, wat ook moge
lijk is, hij blijkt heel anders te zijn dan in het gegeven oordeel is 



gedacht en gezegd. Kortom: elk oordeel kan fout zijn. Elk oor
deel kan een verkeerde inschatting zijn. Elk oordeel dient onder 
een voorbehoud te staan, want het zou zelfs een grove belediging 
of een brute kwetsing kunnen zijn. 

Dit noodzakelijke voorbehoud dat we moeten maken bij alle 
menselijke oordelen, ook dat van de rechter, is dan ook hét argu
ment tegen alle vormen van doodstraf. Het doden van een mens 
immers is altijd definitief: het laat zich niet ongedaan maken. 
Door die onherroepelijkheid wordt de zekerheid van de rech
terlijke uitspraak overbelast. 

Jezus gaat er kennelijk van uit dat niemand vanuit een brand
schone positie kan oordelen. Soms heb je in zijn ogen zelfs een 
'balk in eigen oog' of 'een bord voor je kop'. In ieder geval ben 
je als beoordeler nooit buiten schot. Ook aan jou kleven vlekken. 
Het is typisch voor de Heilige Schrift, dat er een absolute solida
riteit in de schuld geldend wordt gemaakt. De wereld mag niet 
ingedeeld worden in goeden en kwaden, in lichten en donkeren, 
in zwarten en witten. Integendeel, als dat zo was zouden de 'goe
den' over de 'kwaden' kunnen oordelen en ze ook kunnen ver
oordelen. En al oordelend zouden ze het nog waarmaken ook. 
Het is trouwens altijd de machtige die over de machteloze oor
deelt en zo zichzelf bevestigt. Daar wil de Bijbel niets van weten. 
Hij weet wel dat wij het graag zo zien en hanteren, maar het is 
de grofste onwaarheid die we kunnen begaan. Als de zogenaamd 
goeden over de kwaden oordelen, heb je altijd met die beruchte 
aanval te doen, die de beste verdediging zou zijn. We noemen 
onze eigen partij goed en de anderen kwaad. Dat zegt alles over 
onszelf en niets over de ander. Met dat oordeel bezweren we 
alleen maar onze eigen goedheid, die afsteekt tegen de ver
meende boosheid van de ander. Zoiets is altijd weer aan de hand 
als etnische tegenstellingen op de spits worden gedreven, zoals 
tussen Serviërs en Albanezen gebeurd is. Ten slotte is de tegen
stelling zo groot dat de twee groepen niet meer kunnen samen
leven, omdat het oordelen op moord en doodslag is uitgelopen. 
Juist tegen deze wijze van spreken en handelen gaan Jezus' 
woorden in. Altijd maar weer moeten we bedenken een balk in 
ons eigen oog te hebben, en dat we dus geen positie hebben om 
een oordeel te rechtvaardigen. 
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In onze cultuur geldt: meten is weten en gissen is missen. Dat 
is wetenschappelijk niet onjuist, want de wetenschap probeert 
hypothesen te testen op hun houdbaarheid. Dat gaat gepaard 
met tellen, meten en wegen. Wij danken onze rijkdom aan dit 
rationele bedrijf. In onze cultuur bestaat nu de neiging deze suc
cesformule op het hele leven van toepassing te verklaren. Maar 
op het vlak van de intermenselijke relaties leidt deze denkwijze 
tot niets. Er wordt dan een zeker weten gesuggereerd, dat op dit 
vlak niet bestaan kan. Te beseffen dat je God niet bent, maar een 
mensenkind, maakt het leven misschien minder gemakkelijk, 
maar wel eenvoudiger: je vlucht dan niet meer in schijnzekerhe
den die fnuikend werken. Je oordeelt niet meer, omdat je je 
geoordeeld weet. Met alle verstand van de wereld zul je nooit 
een zeker weten vinden dat het vellen van een laatste oordeel 
rechtvaardigt. Je bent aangewezen op de liefde. 

Paulus schrijft over het oordeel van God heel fraai in een 
gedeelte uit de eerste brief aan de Korintiërs (pO-IS). Je kunt op 
het fundament van Christus met allerlei dingen bouwen, zegt 
hij, met goud en zilver en kostbaar gesteente, maar ook met 
hout, hooi en stoppelen. Ieder werk zal aan het licht komen. Op 
de jongste dag zal het blijken, want dan komt het vuur, dan gaat 
de brand erin. Wat blijkt dan? Het één houdt stand, het ander 
niet. De één krijgt loon, de ander schade. Maar of je nu loon 
krijgt of schade lijdt, het maakt wel wat uit maar wezenlijk toch 
ook weer niet, want: allemaal, waarmee ze ook gebouwd heb
ben, worden ze gered, als door vuur heen. Het oordeel van God 
op de jongste dag is een mild oordeel, want Hij kijkt door onze 
werken heen tot op de kern. En die kern is het hart dat geloofd 
heeft in de Messias Jezus en die ben je struikelend achterna 
gegaan. Goed heb je uiteindelijk gedaan uit liefde tot Jezus, en 
het kwaad was een struikeling maar geen vaL Want je stond weer 
op en ging weer door. Daarom worden we allen gered, volgens 
Paulus, zij het 'als door vuur heen'. Nooit wordt er gedreigd met 
het oordeel in de Heilige Schrift. Het is een vuur als van het 
brandende braambos: het brandt wel maar het verteert niets, het 
laait wel hoog op maar het vernietigt niets. Wat het doet is, dat 
het loutert, dat het reinigt. Het is het niet verterende vuur waar
uit de stem van God opklinkt: Ik ben met je, juist ook als het 
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erop aankomt! Ik laat je niet in de steek, ook niet als het oordeel 
valt. Gods oordeel is nooit een oordeel dat Hij zelf niet van bin
nenuit kent. In Christus geldt: Hij spreekt het niet alleen, maar 
Hij is er zelf aan onderdoor gegaan en heeft het zelf gedragen. 
Alle woorden van Jezus, ook in de Bergrede, heeft Hij ook voor 
en tot zichzelf gesproken, Hij heeft die woorden zelf waarge
maakt en gedaan, vervuld en Hij heeft ze zelf op zich genomen 
en weggedragen. Niet één uitgezonderd. En als God oordeelt, 
houdt Hij hiermee rekening. Daarom is Hij zo mild als Hij zal 
blijken te zijn. Daarom worden allen gered, als door vuur heen. 
Als er Eén is die nooit geoordeeld heeft, maar die alle oordelen 
over zich heeft laten komen, is het Jezus. Waarom is dit eigen
lijk zo? Waarom oordeelt Jezus nooit, maar neemt Hij alles op 
zich? Dat is het geheim van zijn volstrekte solidariteit met de 
schare, want door te oordelen heers je en het is dan ook bij uit
stek het werk van de heerser. En wie is altijd het slachtoffer? De 
vermoeide en beladene. Ook hierin toont Jezus zijn liefde tot het 
einde voor de schare. 
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Hoofdstuk 13 

De Gulden Regel 
(Matteüs 7:7-12) 

De beide evangelisten, Lucas en Matteüs, wier versies we beide 
gelezen hebben, zetten de Gulden Regel elk in een ander tekst
verband. Het tekstverband van Matteüs lijkt wat associatiever te 
zijn dan dat van Lucas. Daarom betrekken wij eerst Lucas' con
text bij onze uitleg, want hij geeft in ieder geval een treffende 
uitleg van de bedoeling van deze regel. Toch is ook de context 
van Matteüs niet alleen maar associatief: hij geeft een diepte aan 
het woord die wij niet vermoed zouden hebben. Daarom komt 
dat tekstverband in de tweede plaats aan de orde. 

Volgens Lucas moeten wij als volgelingen van Jezus iets 
vóórhebben op de zondaars. Daar bedoelt hij mee, dat een chris
tenmens zich moet onderscheiden. Hij moet afsteken, hij moet 
opvallen door een ander handelen, een ander gedrag, omdat hij, 
zoals Miskotte het noemde, 'door Christus gestoord' is. En dat 
moet blijken. Hij heeft door Christus over het menszijn iets ver
nomen dat uniek is en hij weet, hij beseft iets dat tot dan toe niet 
bekend was. Je moet daarbij de wereld voor ogen houden waar
in de lucaanse gemeente leeft. Zij lijkt in zoverre op onze wereld, 
dat ook toen en daar voor geld alles te koop was. En dat recht
vaardigheid niet meer was dan een principe van evenwicht tus
sen geven en nemen, en dat een misdaad vergolden moest wor
den. Barth heeft ooit gezegd: Jezus heeft het menselijke zijn 
objectief veranderd en vernieuwd. Hij heeft er een dimensie aan 
gegeven, die voordien alleen bekend was in Israël, bij de profe
ten, maar die in de wereld niet werd bevroed. En die betekenis 
is, dat Hij werkelijk voor anderen geleefd heeft, zich met hen 
vereenzelvigd heeft, in hun huid gekropen is en zich voor hen 
heeft ingezet, ten slotte zelfs ten dode. Jezus' betekenis ligt 
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geheel op het vlak van een verrijking en een verheffing van het 
menszijn boven zichzelf. We dienen beter, dieper en grondiger 
mens te worden. Juist door ons te vernederen zullen we de ware 
hoogte van het menszijn bereiken. Men kan zeggen: 'God werd 
mens, opdat wij God zouden leren kennen.' Maar net zo belang
rijk is dat wij beter en dieper zouden verstaan wat het menszijn 

, is. Uiteindelijk zijn die twee gezichtspunten één zaak, want het 
menszijn wordt aan het woord en gebod van God gekend en die 
drukken zijn wezen uit. God wordt alleen in de mens gekend en 
de mens in God. Niet echter het woord op zich doet ons het 
menszijn kennen, maar het woord als getuigenis dat verwijst 
naar de uitzonderlijke gehoorzaamheid en zelfvernedering van 
de Zoon, die ons voorgaat in glorie. 

Hij vindt zijn grote voorganger in de profeet Micha (6:6-8). 
Deze zegt: waarmee zul je God behagen? En hij antwoordt: niet 
met offers, niet met gaven en giften, niet met rammen en olie
beken, niet met kinderoffers of wat voor rituelen dan ook, maar 
eenvoudig door recht te doen en getrouwheid lief te hebben en 
oplettend en bedachtzaam te wandelen. (De vertaling 'ootmoe
dig wandelen' van het NBG kan ook, maar is iets minder juist.) 
Rechtdoen is voor de profeet niet de rechtvaardigheid van het 
hellenisme, niet het evenwicht van geven en nemen, maar recht 
doen aan het menszijn van de ander: je voor hem openstellen, je 
in hem inleven en daarnaar handelen. Hem niet alleen in zijn 
waarde, maar ook in zijn nood verstaan en erop antwoorden. Je 
kunt ook zeggen: hem aanzien, of nog liever: je door hem aan
gezien weten. Dat is 'misjpat' (gerechtigheid) doen. En 'chèsèd' 
(getrouwheid) liefhebben is: met trouwe liefde het verbond van 
God met de mensen in acht nemen en dat waarmaken in het 
verbond met de medemensen, met de naasten. Hiervan geldt 
wat Johannes van de liefde opmerkt: je kunt niet God liefheb
ben en de naaste verwaarlozen (I Johannes 4:20), want God 
wordt in de naaste juist concreet. En met de bedachtzaamheid en 
oplettendheid wordt bedoeld: zich openstellen en oplettend zijn 
voor wat God gebiedt en wat de naaste beweegt. Het is dus heel 
eenvoudig menselijkheid, die de profeet en die ook Jezus vraagt. 
Ook bij deze profeet uit 'tenach' gaat het niet om religie met 
offers en rituelen, maar om humaniteit. Het gaat eenvoudig om 
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menselijkheid, maar die eenvoud is niet een simpele eenvoudig
heid die voor een mens voor de hand ligt. Het is een eenvoud 
waarvoor je door veel ingewikkelde, moeilijke dingen heen 
moet komen om haar te vinden. Vooral ook een eenvoudigheid 
waarvoor je van veel áf moet wat in deze maatschappij een abso
lute geldigheid schijnt te hebben. Een eenvoud dus die niet aan 
de oppervlakte ligt maar diep achter de dingen. Een eenvoud 
waar scepsis aan voorafgaat. In die eenvoudigheid of die 'tweede 
kinderlijkheid' word je opgeroepen mens te zijn. Je dient als het 
ware je kinderlijkheid terug te vinden. Daarom zegt Lucas 18 
(vers 16) ook: voor 'zodanigen' is het koninkrijk Gods. Dat is niet 
voor kinderen - al mogen ze niet worden uitgesloten -, maar 
voor hen die hun kinderlijkheid, hun eenvoudigheid hebben 
teruggevonden, volwassen mensen die tot de eenvoud zijn inge
keerd. 

Het is uiteindelijk heel anders dan wat in onze maatschappij 
opgeld doet. Want het bijzondere van het handelen dat Jezus 
vraagt, blijkt, anders dan in onze maatschappij, niet gericht op 
wederkerigheid. De maatschappij eist symmetrie: gelijke mon
niken, gelijke kappen. Jezus wil niet zeggen dat die wederkerig
heid te verachten is. Integendeel. Het is helemaal niet onrecht
vaardig, zelfs juist rechtvaardig dat de maatschappij zo is inge
richt, maar het mag geen laatste woord zijn. De menselijke roe
ping is toch om boven deze wederkerigheid en deze symmetrie 
uit te komen. En dat is weer die eenvoud die Christus vraagt, 
want het vragen van wederkerigheid is ten diepste altijd dubbel
zinnig. Het is niet de naaste liefhebben met heel je hart, maar 
met je halve hart, want de andere helft houd je voor jezelf en is 
op je eigen welzijn gericht. De onderscheiding ligt volgens Lucas 
(krachtens zijn context) hierin, dat zondaars of heidenen iets 
altijd doen om wat terug te ontvangen. Onder deze mensen 
geldt altijd: voor wat hoort wat. Je schenkt opdat je iets terug
krijgt. Je hebt lief om bemind te worden. Je geeft een aalmoes 
om beloond te worden. Je leent iets uit om meer terug te ont
vangen. Altijd weer willen we met ons doen iets bereiken, iets 
verdienen, iets afdwingen. Ook dat halve hart dat voor de naas
te is, is niet echt voor die ander, maar is uiteindelijk ook op eigen 
voordeel gericht. We zijn altijd weer uit op wederkerigheid. En 



natuurlijk geldt dan ook het omgekeerde: als er niets te bereiken 
valt, niets terug te krijgen, dan geven we de brui eraan. Dan 
blijkt ook dat het eigenlijk om onszelf gaat. Deze mensen wer
ken alleen voor de verdienste. Kunnen ze niets verdienen, dan 
zetten ze zich niet in en doen niets. 

Dat is het waar Jezus volgens Lucas tegen opkomt. Hij wil 
gratuite daden, zomaar, om niet. Daden waarachter geen bijge
dachten zitten over wat je ermee bereikt of ervoor terugkrijgt. 
Daden die direct uit het hart opwellen en waar de mens hele
maal achter staat, kome wat komt. We hebben hier weer te doen 
met wat Matteüs de 'overvloedigheid' heeft genoemd, meer dan 
het gewone, het abundante. En dat overvloedige ligt in de totale 
inzet voor elkaar, die gevraagd wordt. Dat abundante is de niet 
naar verdienste vragende houding van een mens die zich in de 
volkomen overgave der liefde aan de naaste wijdt. In Zuid
Mrika is door De Waarheids- en Verzoeningscommissie iets 
hiervan waargemaakt, dat voorbeeldig is voor de wereld (zie 
p. 27, 161v). Zij hebben bewezen dat wraak, maar zelfs ook ver
gelding, die beide een vorm van wederkerigheid zijn, in hun 
situatie niet tot iets kon leiden. Ze hebben beseft dat alleen uit
komen voor de waarheid omtrent de misdaad en vergeving 
schenken een nieuw begin voor hun land kon zijn. Dit is wat 
Jezus bedoelt: ook vergeving wordt zonder voorwaarden gege
ven, abundant, overvloedig. Maar om haar te aanvaarden is het 
wel nodig de waarheid onder ogen te zien en iets van berouw of 
althans spijt te voelen. Een voorwaarde is het echter niet. De ver
geving is overvloedig, meer dan gewoon, gratuit, gratis, gratia! 
Volgens Paul Ricoeur zijn er twee logica's die tegenover elkaar 
staan: de logica van de equivalentie (wat wij, met Levinas, de 
symmetrie noemden) en de logica van de overvloed. 
Rechtvaardigheid en liefde zijn schijnbaar in tegenstrijd met 
elkaar: je moet naar een evenwicht zoeken. Het is ethisch altijd 
weer nodig de 'suspensie' (Kierkegaard), de 'opschorting' van de 
rechtvaardigheid te bevorderen door de broodnodige heroriën
tatie op de liefde. 

Dat is voor Lucas (6:27-35) de rechte uitleg van de Gulden 
Regel. Die regel schrijft een gedrag voor dat in het geheel niet 
op wederkerigheid doelt. Je moet de mensen behandelen zoals je 
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zelf behandeld wilt zijn. Dat wil zeggen: je kruipt in de huid van 
de ander en vraagt jezelf: wat zou ik in zijn plaats verwachten dat 
'ik' zou doen. De ander is de maatstaf. Het gaat erom hem te 
geven wat hij van je verwacht en verlangt. Jezus vraagt nadat Hij 
de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37) 
heeft verteld: wie is de naaste geworden van de onder de moor
denaars gevallene? Antwoord: wie aan hem gedaan heeft, wat hij 
in zijn doodsnood hoopte (zie p. 6Ov). De abundante figuur, die 
uit overvloed handelt en meer dan het gewone doet, wordt tot 
de liefhebbende naaste. En dat is uitgerekend de Samaritaan van 
wie de beroofde, bijna doodgeslagen man het het minst ver
wacht; de anderen, van wie hij wel verwachtingen koesterde -
want ze zijn priester en leviet - gaan voorbij, met afgewend 
hoofd. 

Jezus geeft de positieve formulering van de Gulden Regel. De 
negatieve zegt Hem te weinig, want die verbiedt alleen maar de 
ander schade toe te brengen. Je mag hem niet doen wat hij niet 
wil. De negatieve regel blijft als het erop aankomt binnen de 
grenzen van het evenwicht, het 'do ut des'. Binnen dit bewaarde 
evenwicht magje de ander niet schaden, omdat dit tenslotte op 
je eigen hoofd neerkomt. De negatieve regel komt niet boven 
het liberalistisch vrijheidsbegrip uit, waarin de individuele vrij
heden elkaar altijd begrenzen en elkaar dus ook, als puntje bij 
paaltje komt, bevechten. De positieve regel echter vraagt van je 
om je met de ander te vereenzelvigen en jezelf vanuit zijn posi
tie te bezien. Dat is wat de Samaritaan deed. Je moet datgene aan 
hem doen wat je hoopt dat jou gedaan zou worden als je hem 
was. De positieve regel is een oproep om de naaste te helpen, bij 
te staan en lief te hebben, alles aan hem te doen wat hij hoopt en 
verlangt. En wel zonder iets terug te willen krijgen, overvloedig. 
Het moet een abundante daad om niet zijn, gratuit. Een daad 
van vrijheid in de hoogste zin des woords. 

Zoals ik al eerder heb gezegd: Jezus doet hiermee een oproep 
Hem na te volgen. Hij is deze weg voorgegaan en wij mogen vol
gen. Jezus vraagt nooit iets wat Hijzelf niet heeft waargemaakt. 
Hij velt ook nooit een oordeel waar hij zelf niet zwaar aan heeft 
getild. Dat karakteriseert zijn leven, dat hij de liefde voleindigd 
heeft. Wat Hij heeft geoogst met de daad van zijn leven is uit-



eindelijk zijn eigen ondergang. Hij heeft zich geofferd. Omdat 
Hij zich steeds weer volkomen verplaatste in zijn naasten en 
alleen maar vroeg: wat willen zij van me? en Hij hun gaf wat zij 
verlangden, is Hij zelf ten slotte het slachtoffer van deze handel
wijze geworden. Hij heeft zichzelf weggecijferd, opgeofferd. 
Jezus vraagt hier van ons Hem op deze weg na te volgen en daar
voor het kruis op ons te nemen. Dat is hoog gegrepen, misschien 
wel te hoog. Toch is het nódig tot deze hoogte te stijgen, wil 
onze rechtvaardigheid niet verkeren in onrechtvaardigheid, 
zodat het hoogste recht het hoogste onrecht wordt ('summum 
jus summa injuria'). Daar kan echt alleen de overvloedigheid van 
de liefde bovenuit komen. 

Immanuel Kant had als kritiek op deze Gulden Regel, dat zij 
geen rekening hield met het feit dat de verlangens van mensen 
vaak geperverteerd zijn. Niet alles, zei hij, wat zij verlangen is 
waard vervuld te worden. Er zijn ook onder die verlangens din
gen waar geen gezond mens naar haakt en die dwaas, dom en 
verdraaid zijn. Daarin heeft Kant gelijk, dat de zin niet geschikt 
is om als grondstelling in de ethiek te functioneren. Maar daar 
moet ik meteen aan toevoegen dat ik vrees dat zo'n fundamen
tele zin in het geheel niet te vinden is. Een ethiek die zich laat 
samenvatten in één zin, komt aan de echte problemen niet toe 
en is altijd beneden de maat. Zij kan nooit geven wat van ethiek 
ten diepste verwacht moet worden. Ethiek immers is afwegen 
van wat het zwaarst is en wat het zwaarst dient te wegen. Ethiek 
vereist een fantasievol, hoopvol, liefdevol en sensibel luisteren 
naar Gods levende stem. En uit gehoor komt de gehoorzaam
heid voort, die niet is vast te leggen in één zin of één regel, 
omdat zij altijd een aangevochten en aanvechtbare weg gaat. 
Jezus zegt dan ook, dat je je moet indenken in de ander, dat je je 
door hem vanuit zijn nood en zorg moet aangezien weten, en 
dan kun je je heel goed voorstellen wat hij van je verwacht. Dat 
vereist een voortdurend openstaan naar de ander, met de vraag 
in je hart: wat verwacht hij van me? Daarvoor, is Jezus' ant
woord, is het nodig jezelf af te vragen wat jij in zo'n geval aan je 
gedaan zou willen hebben. En dat kun je in alle zuiverheid 
weten en daaraan kun je, in navolging van Hem, ook voldoen. 
En dat het dan niet om perversies van je eigen verlangen en 
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hopen gaat, dat spreekt vanzelf. Maar ook dat kun je met een 
beetje goede wil wel onderscheiden. In de nood is je verlangen 
trouwens niet pervers, maar natuurlijk en naïef-egoïstisch. Dat is 
de maatstaf, die Jezus ons voorhoudt. Dit criterium geldt voor 
het handelen aan de ander. 

Natuurlijk zijn er ook mensen die zichzelf niet kunnen lief
hebben en er niet durven te zijn. Zij haten of verachten zichzelf. 
Wij willen zulke mensen graag het gevoel geven dat ze er mogen 
zijn en dat ze meetellen. Maar wat is er met deze mensen eigen
lijk mis? Ik denk vooral dit: dat zij misschien reeds zeer jong niet 
gekend zijn, geen liefde hebben ondervonden en zijn afgewezen. 
Er is niemand in hun leven geweest, die de Gulden Regel voor 
hen liet gelden. Wat zij in ieder geval nodig hebben om te gene
zen is dat ze alsnog door iemand bemind worden, anders blijven 
ze in de eenzaamheid. Het zijn dus ook mensen die je aanzien 
om hulp en die vragen om liefde, ook al zijn ze vaak zo ver
wrongen dat ze die tegelijkertijd afwijzen. Soms is het nodig, 
blijkt hieruit, mensen beter te verstaan dan ze zichzelf verstaan. 
Als de psychiater tot zo'n beter verstaan niet in staat zou zijn 
wanneer je bij hem hulp zoekt, waarom oefent hij dan zijn pro
fessie uit? Deze dingen moeten wel bedacht worden, als we de 
Gulden Regel volgen willen, maar ze kunnen voor de interpre
tatie ervan niet doorslaggevend zijn. 

We gaan de context bij Matteüs bekijken. De NBG-vertaling 
(1951) begint met het woord 'bidden': 'Bidt en u zal gegeven 
worden.' Dat is jammer, want daarmee staat de tekst meteen in 
een soort religieuze connotatie: bidden. Dat kan een beetje op 
het vlak liggen van de dingen die Micha noemde: we willen er 
God mee behagen: gaven, offers, olie beken en ook bidden. Maar 
het Grieks heeft geen religieus woord. Luther vertaalt terecht 
met 'bitten'. En 'bitten' is in het Duits niet bidden ('beten'), maar 
vragen, verlangen. Misschien dat het woord in de NBG-ver
taling is blijven staan omdat de Statenvertaling het zo vertaalde. 
In haar ontstaanstijd betekende het woord echter nog vragen. 
Het woord dat hier gebruikt wordt komt in het Nieuwe 
Testament zeventig maal voor in de betekenissen verlangen, vra
gen, zich toewensen, eisen, staan op, bedelen, willen hebben. 
Slechts éénmaal betekent het bidden (Joh. 5:16). We moeten dus 
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van een veel bredere betekenis uitgaan, al gaat het hier ook wel 
om dat vragen dat in het gebed plaatsvindt. Vragen is nemen, 
zoeken is vinden, kloppen is opengedaan worden. Het verlan
gen, het zoeken en kloppen is geen prestatie die een tegenpres
tatie mag verwachten. Het is veeleer een zich openstellen voor de 
goedheid Gods, voor zijn menslievendheid. Als je die zoekt vind 
je altijd, als je daarnaar verlangt krijgje altijd, als je daarom aan
klopt magje binnengaan. Daarom hoeven we niet te vragen om 
iets, niet te verlangen naar iets, nergens om aan te kloppen, we 
moeten kort en goed niets zoeken te bereiken, behalve dit ene: 
Gods goedheid. Maar de mens in zijn nood, zoals de schare in 
nood is, zal altijd vragen, verlangen, zoeken en kloppen, existen
tieel, vanuit zijn situatie. Maar dan mag hij bedenken dat vragen 
nemen en kloppen binnengaan en zoeken vinden is. Als hij niet 
bedenkt dat die twee dingen in God samenvallen, dan wordt hij 
ongelukkig, want dan jaagt hij het onmogelijke na. En daarom 
moet je als zoekend, vragend en kloppend mens afzien van 
resultaat: de daad van het zoeken en vragen en kloppen is tege
lijk ook het vinden, ontvangen en opengedaan worden. Dat 
geldt van het verlangen naar Gods goedheid, van het aankloppen 
om Gods liefde en het zoeken van de gerechtigheid en het Rijk 
van God. 

Jezus geeft ook een voorbeeld. Een kind vraagt aan zijn vader 
om brood. Nu, die geeft hem geen steen. Dat doet zelfs een 
aardse vader niet. Een kind kan en mag een kinderlijk vertrou
wen hebben, dat de vader weet wat hij nodig heeft en dat hij dat 
ook schenken wil. En zo handelt zelfs een 'boze' vader, zegt 
Jezus. Vijand en wraakgierige verstommen voor een kind (Psalm 
8:3). Om die kinderlijkheid gaat het in het leven. Onbezorgd zijn 
over je verlangen en zoeken en kloppen: er is er één die het kent: 
de Vader. En Hij geeft wat je verlangt en zoekt. Dat lijkt nu niet 
direct een zin uit de menselijke ervaring te zijn. De ervaring 
leert zeker anders: de meeste verlangens blijven onvervuld. Het 
meeste zoeken eindigt in moedeloosheid. De deuren blijven 
dicht op ons kloppen. De wereld lijkt kafkaesk te zijn. En dat 
heeft juist de schare waar Jezus tegen spreekt maar al te zeer 
beseft. Toch predikt Jezus ook hier weer die heilige onbezorgd
heid, die een mens kenmerken kan als hij eerst de gerechtigheid 
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zoekt, als hij naar de vrede verlangt en op de deur van het Rijk 
klopt. Dan weet hij immers dat de rest hem wordt toegeworpen 
en dat alle bezorgdheid niet helpt. Juist ook niet in de ellendige 
toestand van de schare. Juist in hun situatie is het zinloos om 
bezorgd te zijn. Je kunt beter zoeken naar, en aankloppen om en 
verlangen naar recht en vrede. Als je dat doet vind je ook. 

Die heilige onbezorgdheid is er ook in de Gulden Regel. Je 
doet alleen wat de ander van je vraagt. Je betoont hem je liefde. 
En je wilt niets terughebben. En dan wordt in de liefde het ver
langen tot krijgen, het zoeken tot vinden en het kloppen tot bin
nengaan. De liefde zelf is vanuit zijn eigen kwaliteit de grote 
vervulling. Want wie liefheeft heeft de thora vervuld, heeft 
gedaan wat hij moest doen. De ganse wet en de profeten zitten 
in en gaan op in het liefhebben. Dus beleeft de liefhebbende ook 
dat vragen krijgen, zoeken vinden en kloppen opengedaan wor
den is. De liefde is zijn eigen vervulling; de liefde is in zich ver
vulling. Je hebt gedaan wat God van je vraagt en dat is genoeg. 
Je bent helemaal tot je bestemming gekomen. Meer dan dit is 
niet nodig. Je bent heel geworden, je bent heel gemaakt. Je hebt 
je Heiland gevonden. 

In onze maatschappij en vooral in onze economie gaat het 
anders toe. Daar doen we niets zonder een tegenprestatie te ver
wachten. Heeft Jezus dat willen veroordelen? Zo eenvoudig ligt 
dat niet. Hij heeft veeleer willen zeggen: deze wederkerigheid en 
deze symmetrie (equivalentie) is in de samenleving nodig, want 
zij draait nu eenmaal op geven en nemen. Er vindt een gelijk
waardig ruilverkeer plaats. Ook in Jezus' tijd werd alles met geld 
betaald. Judas hield de beurs en hij stal wellicht (Johannes 12:6), 
dat maakte hem echter nog niet tot verrader. Maar, en daar gaat 
het Jezus om: dit geven en nemen kan niet alles zijn. Kijk maar 
om je heen: het geld hoopt zich bij de één op, de ander heeft 
weinig of niets. En daarom wordt er van de mensen uiteindelijk 
iets anders gevraagd, iets meer, iets overvloedigs. En als ze dat 
niet opbrengen gaat het mis, niet alleen in de levens, maar ook 
op de markt. Je ziet dat ook in onze wereld. De vrije markt ver
oordeelt velen tot armoede. Zij vallen af. Zij kunnen het niet bij
houden. Zulke mensen zijn er in onze streken (en veel meer dan 
wij willen toegeven), maar vooral zijn ze er in de ontwikkelings-



landen. En als er dan geen mensen zijn die vragen: 'Wat ver
wachten die mensen van ons?', dan loopt het mis. Het antwoord 
op die vraag kan niet moeilijk zijn. Daar moet een verantwoor
ding genomen worden die uitgaat, ver uitgaat boven: wat krijg 
ik ervoor terug? Daar wordt een daad gevraagd die geen enkele 
wederkerigheid vraagt. Een daad waarin vragen krijgen en zoe
ken vinden en kloppen binnengaan is. Een gratuite daad uit gra
tia, uit gratitudo: een vrucht van de Geest. Een daad uit een 
geheeld hart, dat God en de naaste zonder voorbehoud bemint. 

Jezus geeft dus wel degelijk een oordeel over ons maatschap
pelijk denken. Het maatschappelijk denken is daardoor gety
peerd, dat de samenwerking tussen mensen wordt verwacht in 
een evenwicht van rivaliserende belangen. Daar zit belangeloos
heid in, in zoverre je je zou kunnen indenken dat je zoiets zon
der baatzucht van tevoren afgesproken hebt, voordat je aan de 
competitie begon. Een eerlijke afspraak dus, waar een sluier van 
onwetendheid over hangt (Rawis). Maar daarna brandt de rivali
teit en de competitie en de concurrentie in volle hevigheid los. 
Het resultaat daarvan kan toch de uiteindelijke bedoeling niet 
zijn, het kan geen laatste woord zijn. Want zo blijven de mensen 
altijd wankelen tussen eigenbelang en samenwerking, tussen 
baatzucht en onbaatzuchtigheid. Ze moeten worden uitgedaagd 
deze ambivalentie te boven te komen. Daarom ligt de menselij
ke roeping volgens Jezus ook hoger. De belangeloze liefde kriti
seert altijd weer dat evenwicht tussen baatzucht en onbaatzuch
tigheid en de zogenaamde symmetrie van de markt, die echter 
velen tot armoede veroordeelt. Zij doorbreekt altijd weer de in 
de maatschappij noodzakelijk geldende equivalentie. Er moet 
een gemeente van volgelingen zijn die zich voor deze doorbre
king, voor het gaan van deze hogere weg inzet en die haar ook 
waarmaakt door daden van belangeloze liefde, anders versteent 
onze maatschappij, zij verkommert en de gerechtigheid verkeert 
in haar tegendeel. Zij valt terug in de baatzucht, terwijl zij juist 
opgeheven moet worden naar de onbaatzuchtigheid, naar de 
overvloed der niet-wederkerigheid. Het systeem moet steeds 
gezegende en zegenende uitzonderingen kennen, die de regel 
opheffen, maar ook bevestigen. Het systeem wordt niet uitslui
tend door die doorbrekingen gekritiseerd, maar ook gedragen 
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en gerechtvaardigd. Zulke uitzonderlijke daden moeten moge
lijk zijn. Zij kritiseren het systeem dat altijd onevenwichtig is in 
zijn principiële, zogenaamde evenwichtigheid. Als gekritiseerd, 
als geoordeeld en dus betrekkelijk systeem mag het blijven 
bestaan in zijn aanvechtbaarheid, maar het mag nooit verabsolu
teerd worden. Het gebod der liefde bewaart onze maatschappij 
voor verkilling en verloedering, die zouden optreden als we niet 
van 'meer dan het gewone' wisten. 

In het evangelie vinden we ook nog een andere wijze van 
spreken dan de Gulden Regel, en dat is het woord: heb je naaste 
lief als jezelf. Eigenlijk wordt daarmee hetzelfde gezegd. Buber 
vertaalde Leviticus 19 vers 18 met: 'Heb uw naaste lief want hij 
is als jij ('kamocha').' (Zie voor het volgende ook: p. 210, waar 
dezelfde gedachte wordt uitgewerkt.) Dat is, ook grammaticaal, 
waarschijnlijk niet juist, al is het ethisch niet onwaar. De nieuw
testamentische vertaling van dit 'kamocha' lijkt me beter. 'Hoos 
seauton' luidt die en dat wil zeggen: op dezelfde wijze waarop je 
jezelf 'liefhebt'. 'Hoos' wil niet zeggen 'evenals' of 'net als', want 
dat zou inhouden dat het ook een gebod zou zijn jezelf 'lief te 
hebben', alsof er twee soorten liefdes naast elkaar zouden 
bestaan: zelfliefde en naastenliefde. Je bent echter helemaal niet 
gehouden jezelf lief te hebben. Daartoe word je ook niet opge
roepen: zelfliefde is geen gebod. Het wordt echter in dit gebod 
wel als vanzelfsprekend voorondersteld. Liefhebben 'hoos seau
ton' betekent: je moet de ander liefhebben op dezelfde wijze als 
je jezelf 'liefhebt'. Een natuurlijk en gezond mens kent echter 
eigenlijk geen 'liefde' tot zichzelf, maar hem kenmerkt wel een 
vanzelfsprekende overlevingsdrang. Hij is zichzelf heel nabij en 
zoekt het beste voor zichzelf. Van de mens wordt gevraagd om 
hetzelfde voor zijn naaste te voelen. Dat het er niet om gaat lief
de tot jezelf te prediken, blijkt uit Jezus' woorden: 'Wie zijn 
leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven 
haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven 
(Johannes 12:24).' Jezus predikt hier geen 'zelfliefde' maar 'zelf
haat', zij het dat dit woord oneigenlijk wordt gebruikt. Haat is 
hier niet als een 'geel' affect bedoeld, maar eenvoudig als niet
liefde. Het woord wil zeggen, dat je geen liefde voor jezelf hoeft 
te voelen, omdat het juist aan de ander toekomt wat je voor 
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jezelf wenst. Het vereist derhalve zelfverloochening om aan 
Jezus' gebod te gehoorzamen. De vooronderstelling van het 
'gelijk jezelf is dat een mens vanuit zijn levensnood heel goed 
weet wat hij behoeft. De 'zelfliefde' is veeleer een naïef egoïsme, 
een vanzelfsprekend op zelfbehoud gericht zijn, dat de mens van 
nature eigen is. Het bijzondere van de liefde is echter dat zij juist 
nooit op zichzelf is gericht maar altijd naar de ander uitgaat. En 
voor die gezindheid en die daad moeten we het woord ook 
reserveren. Het is uiteindelijk ook de oplossing voor mensen die 
er niet durven te zijn, mensen die het gevoel hebben dat ze er 
nauwelijks of niet mogen zijn, mensen die het aan 'zelfliefde' 
ontbreekt. Natuurlijk mogen ze hun assertiviteit trainen, maar 
ze zullen vooral liefde moeten leren ontvangen en geven. Dat is 
een betere remedie dan wat men tegenwoordig te pas en te 
onpas aanraadt: eerst 'liefde tot jezelf te verwerven om vervol
gens pas de ander erin te betrekken. Gevraagd wordt de ander, 
de naaste lief te hebben, vragend: wat zou mijn verlangen zijn als 
ik in zijn plaats was, waarop zou ik hopen? En dat is exact de 
Gulden Regel. Je moet niet alleen bedenken wat Buber zegt: de 
ander is zoals je zelf bent, maar ook: wat zou ik hem of haar 
moeten doen als ik mij indenk dat ik hem of haar was? Het 
'Xsosah' (dat is de taal waarin Nelson Mandela en ook Desmond 
Tutu zijn opgevoed) kent de 'ubuntu', dat is: je bent er omdat er 
anderen zijn, want je bent immers uit de gemeenschap voortge
komen. Je leeft dus ook vanuit de ander. Liefde geven is een 
talent. En uiteindelijk liefde ontvangen niet minder. 

Jezus wil van ons, dat we ons verplaatsen in de ander en in zijn 
huid kruipen. Dat is nu precies wat God zelf in Jezus gedaan 
heeft: God nam in Christus het menszijn aan. Dat heet met een 
dogmatisch woord: incarnatie. Het wil zeggen: in de mens Jezus 
kroop God in ons aller huid. Hij is ons daarin voorgegaan. Het 
is het wonder, het diepste geheimenis waarbij wij leven. 'Et 
incarnatus est'! 

ISS 



Hoofdstuk 14 

Twee wegen 
(Matteüs 7:13-20) 

Er bestaat een Engelse plaat met een voorstelling van de 'Twee 
Wegen'. Langs de brede weg staan de dingen die in het toenma
lige denken taboe waren verklaard, zoals kroegen, speelholen, 
theaters, loterijen en banken, en de andere is de weg der deugd
zaamheid, waarlangs kerken, bedehuizen, diaconnessenhuizen, 
zondagsscholen en kinderhuizen zich bevinden. De eerste weg is 
breed, licht glooiend en makkelijk betreedbaar. Een brede poort 
staat wijd open: hij nodigt uit binnen te gaan. De brede weg en 
de wijde poort eindigen in het hoog oplaaiende vuur van de hel. 
De smalle weg is steil, rotsachtig en moeilijk begaanbaar. Een 
smal poortje geeft toegang, het is zo onaanzienlijk dat het nau
welijks zichtbaar is. Er zullen ongetwijfeld weinig mensen de 
keuze maken deze smalle weg te bewandelen en door de nauwe 
poort gaan. Hij loopt echter uit op de zaligheid, op het hierna
maals, waar mensen en engelen God loven en de hemelse vreug
den worden genoten. Het is niet te ontkennen dat de plaat, mits 
volkomen serieus genomen, tot enig nadenken stemt. Dat valt 
ons moderne mensen evenwel niet gemakkelijk. De plaat is er te 
kitscherig voor en de voorstelling te simplistisch en de bood
schap te tijdgebonden. De mens die er voor staat wordt opge
roepen niet de brede, wijd openliggende weg van de minste 
weerstand, maar de enge poort en de smalle, steile weg te kiezen. 
Het ligt niet voor de hand, want de brede weg ziet er aantrekke
lijker en uitnodigender uit en vraagt minder van je en belooft 
veel goeds op aarde. Je moet een levenskeuze maken, die op 
aarde afzien en zelfopoffering betekent, maar je wordt beloond 
met eeuwige zaligheid en hemelse genieting. Er is natuurlijk 
vanuit een hedendaags levensgevoel heel wat te zeggen - en ook 



te lachen - over de plaat. Wat is er eigenlijk op schouwburg en 
theater, op speelhol en kroeg tegen? Kun je in het theater niet 
veel leren over de vreugde en het verdriet, de spanningen en de 
conflicten van het menselijk leven? En een bank moet er toch 
ook zijn, om je geld te bewaren of het te beleggen en een hypo
theek of verzekering af te sluiten, al moet wel worden toegege
ven dat het in sommige opzichten een aanvechtbare instelling is. 
En een loterij, waarom zou die er eigenlijk niet mogen zijn? 
Schenkt de giroloterij niet veel geld aan hoogstaande, belangrij -
ke doelen en doet zij zo niet veel goeds? Ook de vrome stoffe
ring van de smalle weg doet wat gedateerd aan, alsof alleen insti
tuten van weldadigheid en filantropie onze eerbied verdienen. 
Ze zijn het zeker waard, maar ze zijn bepaald niet de oplossing 
van het sociale vraagstuk. Bij al die instellingen kunnen ook kri
tische vragen worden gesteld over hun uiteindelijke nut. Zoals 
we langzamerhand weten, werkt filantropie gemakkelijk echte 
vooruitgang tegen. 

Maar je kunt het ook anders bekijken en dan begint de plaat 
ons wel aan te spreken. Hij moet dan wel een beetje anders geïn
terpreteerd worden dan hij waarschijnlijk bedoeld is. De plaat 
laat dan ook zien dat de brede weg uitloopt op wereldbrand en 
oorlog. Daarbij staat het helse vuur en de eeuwige pijniging die 
zondaars zullen ondergaan de tekenaar van de plaat voor ogen. 
Maar we kunnen er ook een andere uitleg aan geven: niet de hel 
in het hiernamaals, maar de hel op áárde: geweld, marteling, 
vervolging, brandschatting is het perspectief van de brede weg, 
die we maar al te gemakkelijk gaan. Als we de plaat zo bekijken 
is zij veel meer in overeenstemming met wat de Bergrede wil 
zeggen. Want het gaat Jezus in het beeld van de Twee Wegen 
niet om het in het hiernamaals en niet om hemel of hel in die 
zin. Jezus verwacht de hemel op aarde. Het Rijk is komende in 
zijn ogen. Maar wij mensen kunnen dwars daartegenin van de 
aarde ook een hel maken. Het gaat derhalve om deze wereld en 
haar toekomst. Wat bevorder je als je de brede weg gaat? Loopt 
zulk gedrag niet uit op vijandschap en misdaad? Wordt het geen 
brandende puinhoop op aarde als je deze weg gaat? Loopt het 
niet grondig mis met alle menselijkheid? De Bergrede wil zeg
gen: hoe je kiest heeft alles te maken met wat er van wereld en 

157 



mensheid terechtkomt. En misschien komt dat op een of ande
re manier toch tot uiting op deze plaats, als is hij nog zo bela
chelijk ouderwets. 

We worden aangesproken op onze diepste levenskeuze. Want 
ook u en ik staan voor de keuze van leven of dood. Jeremia (21:8) 
zegt: er is een weg des doods. Hij leidt tot niets, hij voert naar 
nergens, hij loopt (letterlijk) 'dood'. Je komt terecht in een 
wereld van haat, leugen en bedrog, wraak, geweld, moord en 
doodslag, als je de brede weg gaat, als je door de wijde poort gaat. 
Je maakt dan van deze aarde een hel. En dat is ook eigenlijk 
bedoeld met wat de Bijbel de hel noemt. Dat is geen hellevuur 
na de dood, maar dat is de totale verwoesting van deze planeet. 
Die weg is breed, dat wil zeggen: hij ligt zomaar open. Het is om 
zo te zeggen de weg die je in deze wereld vanzelfsprekend gaat, 
als je ongewaarschuwd, ongestoord en onaangesproken leeft, als 
je Gods water over Gods akker laat lopen. Het is de weg die door 
het zo-zijn der wereld is voorgegeven. Het is de weg waartoe de 
structuren van deze wereld en haar gang van zaken je schijnen te 
dwingen. Je hoeft geen beslissing te nemen en vanzelfsprekend 
ga je hem al. Hij ligt voor de hand, maar hij leidt tot niets, hij 
voert in het verderE Het is de weg van de aanpassing aan de 
wereld, de weg van de onverschilligheid, van de onbetrokken
heid, de traagheid en de apathie: je laat alles maar waaien en 
denkt: morgen gaan we toch dood, wat kan het mij schelen. Het 
is ook de weg van de hooghartigheid en de trots. We kijken neer 
op de kleine en geringe mensen, op werkelozen en andere 
schooiers, op allochtonen. We zeggen: als wij het maar goed 
hebben, de anderen moeten hun eigen problemen maar oplos
sen. Dagelijks kun je vernemen dat mensen over deze dingen zo 
denken; het is een vaste uitdrukking geworden: dat is hun pro
bleem! We onttrekken ons aan het lot van de ander. Onderhand 
wordt de kloof tussen rijk en arm steeds breder en dieper. 

De andere weg is smal, de andere poort is eng. De weg is steil 
en moeilijk begaanbaar en de poort is te smal dan dat een bela
den kameel erdoor kan gaan. Er is een duidelijke, een welbe
wuste keuze voor nodig hem te kiezen. En toch zeg ik het zo 
eigenlijk niet helemaal goed. Het is beter, nauwkeuriger, meer to 
the point te zeggen: je moet de keuze die God heeft gedaan -



wat onze vaderen de verkiezing noemden - bevestigen en laten 
gelden, en daarom is dit de weg die je te gaan hebt. Hij ligt niet 
voor de hand. Hij vraagt, wil je voor hem kiezen, dat je je laat 
aanspreken, dat je je bezint en bekeert, dat je de keuze Gods 
erkent en in zijn goedheid en mensenliefde gelooft. Alleen deze 
smalle weg, deze enge poort leidt tot het leven, tot bewaring en 
onderhouding van het leven, tot vrede en gerechtigheid, tot 
goedheid en barmhartigheid. De weg is smal omdat hij deze 
duidelijke keuze vraagt: een keuze die niet uit mogelijkheden 
kiest, maar die het enig mogelijke beaamt en het enig nodige 
doet. Deze weg vraagt je om je, in navolging van God terwille 
van de ander, opofferingen te getroosten, jezelf te verloochenen, 
en je voor de ander in te zetten en hem lief te hebben. Het is niet 
de weg van de ongeremde zelfontplooiing en het eigen geluk 
zoeken, maar de weg van luisteren, openstaan en barmhartig
heid betrachten. Kortom: in de gelijkenis van de Twee Wegen 
worden we herinnerd aan de keuze waar de Bergrede ons voor 
stelt en wordt ons indringend op de gevolgen en de consequen
ties van ons handelen gewezen. 

Men heeft deze catechismus van de twee wegen wel vergele
ken met 'Hercules op de tweesprong'. De twee wegen die 
Hercules kan kiezen, als hij op deze wegsplitsing is aangekomen, 
worden gerepresenteerd door twee vrouwen, de ene welvoege
lijk en deugdzaam, de ander wellustig en hoogmoedig. De keuze 
is kennelijk van erotische aard, want zij wordt gevat in het beeld 
van de verleidingskunst van vrouwen. De eerste vrouw belooft 
hem een aangenaam, lustig en lustvol leven; de ander, een 
deugdzaam, vroom en edel leven. De vrouwen krijgen ruzie. Ze 
beginnen te twisten. De eerste verwijt de tweede dat zij een lange 
en moeizame weg wijst, waarvoor Hercules zeker niet zal kiezen. 
De tweede zegt: ik geniet de achting van de goden en sta bij de 
mensen in aanzien. Ik beloof je een moeizame. weg, maar een 
zalig lot in de hemel zal je loon zijn. Dat is de keuze die Hercules 
moet maken. Hij kiest de tweede weg van deugd en eerbaarheid. 

Dat is heel mooi, heel edel en ongetwijfeld navolgenswaardig, 
maar Karl Barth heeft ons er toch terecht op gewezen dat het zo 
niet ligt met de keuze, waarvoor de twee wegen ons stellen. Er is 
bij de catechismus der twee wegen helemaal geen sprake van een 
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wegsplitsing, een 'Scheideweg': er komt geen tweesprong aan te 
pas. Het zijn twee totaal gescheiden, van het begin tot het einde 
afzonderlijk lopende wegen, die elkaar nergens kruisen. De 
keuze ligt namelijk niet tussen twee mogelijkheden, die een 
mens in zogenaamde vrijheid kan kiezen. Het gaat er veeleer om 
ons te zeggen dat de ene weg op 'leven' uitloopt en de andere op 
'dood'. En daartussen ligt in wezen geen keuze. Wie zou, als hij 
bij zinnen is, voor de dood willen kiezen? De keuze ligt dus vast: 
er is maar één weg ten leven. De thora spreekt zo over de 'keuze' 
tussen goed en kwaad, die aan de Israëlieten wordt voorgehou
den (Deuteronomium 30:n-2o). Ook die keuze is, als het erop 
aankomt, een keuze tussen leven en dood. Jan Wit heeft daar 
heel mooi over gedicht (Liedboek, Gezang 7). De mensen 
beamen het traag, wat God gebiedt. Het is een beslissing, die niet 
voor de hand schijnt te liggen. Toch is het Woord dat je roept 
ook niet te hoog of te diep. Integendeel. Het Woord dat je roept 
is ook iets wat in je eigen mond is gelegd en in je eigen hart 
geschreven. Het is je ook heel nabij. Je herkent het van harte. 
Maar kennelijk ontkennen we dat ook graag, omdat het te veel 
vraagt en we liever de weg van de minste weerstand gaan. Toch 
is het een Woord ten leven dat ons roept, dat spreekt van ver
troosting, vrijspraak en gebod en dat ons de weg naar het duur
zame leven wijst. En daarbij geldt dat de keuze al gemaakt is. 
God is voor ons, Hij is de liefhebbende, menselijke, bevrijdende 
God. En dat moeten we als waarheid in ons leven laten geldelL 
Het is dus zo dat de vrijheid eer~t de mens eigen wordt, als hij 
voor het goede en het leven kiest. De weg des kwaads en des 
doods is een weg die naar onvrijheid, in dood en verderf voert. 
Zoals Jozua zegt: ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen 
(Jozua 24:15). Wij blijven bij onze Bevrijder. Wij bevestigen de 
keuze die Adonai voor ons gemaakt heeft. Die verkiezing laten 
we in ons leven gelden. Daarin vinden we onze vrijheid. En dan 
vervolgt hij: als jullie dit verkeerd vinden, kies dan maar wat je 
dienen wil. Er zijn dan mogelijkheden genoeg: de weg is zeer, 
zeer breed. 'Embarras du choix'! Maar het is een schijnvrijheid, 
want het is om het even welke Baäl je kiest, die van deze zijde of 
van de overzijde van de rivier. Je verliest altijd je vrijheid aan 
deze godsdiensten. Want religies zijn altijd verbloemingen van 
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slavendienst. Hij bedoelt te zeggen: wat je dan ook kiest, het is 
altijd afval van de levensbron, verloochening van Adonai. Het 
lijkt een vrije keuze te zijn, maar zij is het niet. Vrijheid krijg je 
alleen als je de eeuwige keuze van God voor de mens in je leven 
waar en zeker laat zijn. 

Zo moet je het zeggen: het is eigenlijk geen keuze tussen twee 
kruisende wegen, geen staan op de tweesprong, want de twee 
keuzen liggen niet op één vlak. De ene weg is ten leven, het is de 
weg van God, die Hij voor je gekozen heeft en als je bij Hem 
blijft ga je hem ook. De andere weg, die breed is, is een weg die 
je gaat als je de Heer verloochent en zijn liefde verlaat en eigen 
wegen gaat. De ene weg is een bevestiging van de keuze die over 
je gevallen is. De andere weg is een verraad en verloochening 
daarvan. 

In de Bergrede heeft Jezus ons die weg gewezen. Het is de 
weg van de thora, waarvan geen letter mag vallen, maar die wel 
naar de geest en naar de innerlijke bedoeling moet worden 
opgevolgd. En die geest is de geest der liefde. Jezus vraagt dan 
ook overvloedigheid, iets wat meer is dan het gewone, meer dan 
de letterlijke opvolging van de thora, iets wat meer is dan de 
Farizeeër ervan maakt. Overvloedigheid is méér schenken, méér 
doen dan letterknechterij. Het is meer dan het gewone opbren
gen. Het is uitgaan boven elke poging iets te presteren en te ver
dienen. Het is inzien dat moord begint bij schelden, bij wraak
zucht, bij begeerte. Het enige wat de vicieuze cirkel van de ver
gelding, de eeuwige vendetta doorbreekt is de inzet voor de 
ander, de andere wang toekeren. Kortom: volmaaktheid 
betrachten, gelijk de hemelse Vader volmaakt is. En daartoe is 
nodig een gehoorzaamheid aan de thora die niet wordt opgevat 
als een religieuze prestatie waar je iets mee verdient, maar die is 
naar de geest en bedoeling van de thora. Een handelen dat niet 
het minimum beoogt, maar het optimum, want dat alleen is ten 
leven, dat wil zeggen: dat alleen kan deze wereld redden. Liefde, 
werkelijke liefde voor God en de naaste alleen kan de wereld 
redden. En zulke liefde is de bevestiging en de beaming van 
Gods liefde voor ons. Zulke liefde is gratuit, zij heeft geen 
bedoeling, zij is enkel vruchtbaarheid en juist omdat dit zo is, is 
zij wereld-en mensenreddend. 



Dat is in onze dagen bij de Waarheids- en Verzoenings
commissie in Zuid-Afrika gebleken (zie p. 27, 147). Met die 
commissie is aan het land en het volk een evangelisch alternatief 
geboden, dat een nieuw, gemeenschappelijk begin heeft bete
kend. Een nieuw begin dat uitgaat van de solidariteit in de 
schuld. Er zijn geen goeden en kwaden, geen witten en zwarten; 
allemaal behoeven ze de verzoening en de vergeving, die ze ont
vangen kunnen als ze hun verhaal van misdaad vertellen en hun 
schuld erkennen en een beginsel van berouw tonen. Dat is de 
Bergrede in de politiek. Wie na dit gebeuren in Zuid-Afrika nog 
beweert dat de Bergrede politiek niet relevant is, weet niet wat 
hij zegt: hij verstaat niets van de tekenen der tijden. Hier is een 
voorbeeld gegeven zowel voor ex-Joegoslavië als ook voor Israël 
en de Arabische landen. Alleen als ze deze weg van verzoening 
gaan, zullen ze vrede vinden en met elkaar kunnen leven. Wie 
verzoening zoekt, wie uitgaat naar de vijandige ander, wie inclu
sief denkt en bruggen bouwt, vindt vrede en krijgt dan wat hij 
zocht, de veiligheid, erbij cadeau. Wie zich bewapent en denkt: 
ik vind pas vrede, als ik veiligheid heb geschapen, als ik sterker 
ben dan de ander, als ik hem aankan en verslaan kan, zal nooit 
de vrede vinden die hij zoekt. 

Jezus spreekt niet alleen over twee wegen, maar ook over twee 
soorten bomen: de goede en de slechte boom. Hij zegt het in 
verband met de valse profeten die als wolven in schaapskleren de 
kudden bedreigen. Daar komen we straks op terug. Het beeld 
van de twee bomen is van wijdere strekking en daarom behan
delen we het eerst los van de valse profetie. De tekst begint met 
de woorden: men plukt geen druiven van dorens en geen vijgen 
van distels. Bepaalde planten brengen eenvoudig bepaalde 
vruchten voort. Die gedachte nu wordt voortgezet met de 
metafoor van de bomen. Bomen ken je ook aan de vruchten. 
Goede bomen brengen goede en slechte bomen slechte vruchten 
voort. Daarbij valt te bedenken dat een boom een boom is en 
zijn vruchten als vanzelf voortbrengt. Een boom heeft geen 
bewustzijn en ook geen wil. Hij hoeft geen beslissing te nemen 
om goede of slechte vruchten voort te brengen. Bomen kennen 
geen zelfreflectie, je kunt niet met ze spreken. Ze brengen een
voudig' om zo te zeggen 'automatisch', vanzelf vruchten voort. 
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Boom en vrucht vormen een onafscheidelijke eenheid. Deze 
vrucht komt voort uit deze boom en die vrucht uit die boom. 

Het menselijk gedrag is hiermee vergelijkbaar. Het wordt ook 
gedragen en gevoed door de wortels waaruit de mens leeft. De 
mens is gelijk aan het geheel van zijn daden en handelingen. De 
mens Is zijn gedrag. Dat gedrag spreekt van de oerkeuze die hij 
gemaakt heeft. Hiermee wil niet gezegd zijn dat mens en zon
daar geheel samenvallen, maar wel dat we ze niet mogen schei
den, want er mag geen wig tussen de mens en zijn daad gedre
ven worden. We moeten ervan uitgaan dat de mens is als zijn 
levensdaad. Iemand die zijn naaste liefheeft, is echt zoals hij is: 
het is een goede vrucht en aan die vrucht wordt de mens gekend. 
Achter elke daad staat de mens. Iemand die een leugen vertelt is 
eenvoudig een leugenaar, ook al zou hij dat graag willen ont
kennen. Een mens is eenvoudig zoals hij handelt: hij is uit één 
stuk. Ook hij wordt aan de vrucht gekend. Precies als het beeld 
zegt: een goede boom brengt goede en een slechte boom slechte 
vruchten voort. 

Vergeving wordt vaak gedefinieerd als het wegdoen van de 
zonde en het redden van de mens erachter. De mens wordt los
gemaakt van de zonde die hij gedaan heeft. De mens wordt niet 
alleen onderscheiden, maar ook gescheiden van de zondaar. De 
zonde zou hem niet karakteriseren. Zij zou eerder geschieden 
dan dat de mens haar bewerkt en doet. Zonde overkomt hem 
om zo te zeggen. Dat is uiteindelijk niet wat Jezus voor ogen 
heeft als Hij over vergeving spreekt. Hij zegt, als we Hem goed 
verstaan,juist het omgekeerde: deze twee, mens en zondaar, val
len samen: de mens is echt een zondaar. Hij wordt gekend aan 
zijn vrucht. Mens en zonde kunnen niet gescheiden worden. Het 
is met hen als met bomen: goede brengen goede en slechte bren
gen slechte vruchten voort. We mogen dit natuurlijk niet ver
staan als twee voorgegeven categorieën van mensen, alsof de 
mens geen vrijheid had, niet kon kiezen en dus vastgelegd zou 
zijn op wat hij krachtens zijn wortels, krachtens zijn voedings
bodem is. Dat is geen noodlot, daar zit een (oer)keuze achter. 
Maar we mogen geen scheiding aanbrengen tussen de mens en 
de zonde, want die is en blijft zijn daad, warvoor hij geheel en al 
verantwoordelijk is en waarvan hij zichzelf niet kan losmaken. 
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Voor Jezus is vergeving niet een wegdoen of verdoezelen van de 
zonde en de mens erachter vrijpleiten, maar vergeving is voor 
Jezus een totaal nieuw begin. De slechte boom wordt dan, om zo 
te zeggen, tot een goede. De zónde wordt niet alleen weggedaan 
en vergeven (dat ook), maar belangrijker nog is: de hele mens, 
met zonde en al, in zijn totaliteit krijgt vergiffenis. De mens die 
gezondigd heeft - en die zichzelf daarmee heeft gediskwalifi
ceerd - mag helemaal opnieuw beginnen. Hij is geen zondaar 
meer, omdat hij van de zonde is gereinigd. Hij wordt opnieuw 
gekwalificeerd als een rechtvaardige. God spreekt de zondige 
mens vrij. En zo mag hij voortaan leven. Hem als zondig mens 
wordt vergeving geschonken en hij wordt als mens bevrijd van 
zijn zonde en krijgt de kans anders te worden zonder dat de last 
van het verleden op hem blijft drukken. 

De mens zelf wordt vrijgemaakt uit de godsdienstige slavernij 
tot de ware dienst: de dienst aan de medemens, de dienst der 
liefde. 

Was het anders, dan bleef de mens toch gevangen in het zelf
gesprek, dat nooit ophoudt. Deze eindeloze interne discussie is 
een deficiënte modus van het zogenaamde geweten, dat in zich
zelf geen 'norm' heeft en dus ook niet kan vinden (zie hierover 
het eenentwintigste hoofdstuk). Ik geef een voorbeeld: een man 
zit in de gevangenis omdat hij een moord heeft gepleegd en zegt 
tegen zijn zielzorger: 'Ik heb wel gemoord, maar ik ben geen 
moordenaar.' De zielzorger gaat hierop in en zegt: Je hebt gelijk, 
eigenlijk ben je anders' en hij denkt zo van vergeving te hebben 
gesproken. Maar dat heeft hij in werkelijkheid niet. In werke
lijkheid heeft hij een ongeoorloofde scheiding tussen mens en 
zondaar aangebracht. Hij is daarmee een stem bijgevallen die 
gehoord wordt in het gemoed van de moordenaar. Maar indien 
het zo was, dan zit er in of achter elke mens die iets misdoet (een 
cocon van) een reine, zuivere mens, die van de daad kan losge
maakt worden door een ander of door zichzelf, en die onbezoe
deld het slagveld kan verlaten. Het is de theorie van 'de ruwe 
bolster en de blanke pit'. Maar die is in Jezus' oog niet waar, ver
werpelijk zelfs. Volgens Jezus zijn we eerder 'gepleisterde gra
ven', dat is omgekeerd: gaaf schijnende bolsters maar daaronder 
aangetaste, rotte pitten. Maak je de zonde los van de mens (wat 
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even onmogelijk is als een vrucht los van de boom bekijken), dan 
heeft die mens eigenlijk geen vergeving meer nodig, want hij 
heeft zichzelf al losgemaakt van zijn daad. Hij heeft zichzelf 
reeds gered. Maar toch lukt dat nooit helemaal, want de mens 
die gemoord heeft zegt toch weer bij zichzelf maar ik heb toch 
een moord gepleegd, ben ik dan geen moordenaar? Zo vangt het 
eindeloos perpetuerende gesprek van de mens met zichzelf aan. 
Een innerlijke dialoog zonder einde, waaraan de mens tenonder 
gaat. Alle zelfredding loopt uit op zo'n vicieuze cirkel: je bent 
wie je niet bent en je bent niet wie je bent, je verliest je identi
teit. Je raakt op deze wijze jezelf helemaal kwijt. De zielzorger 
moet aan die gevaarlijke scheiding tussen de mens en zijn zonde 
niet tegemoet komen, maar haar juist met kracht tegenspreken 
en ontkennen. Hij moet laten zien dat zo'n scheiding onmoge
lijk is en hij moet zo een eind maken aan dit eindeloos durende 
zelfgesprek, dat op verlies van identiteit uitloopt. Het is eenvou
dig zo: wie een moord pleegt is een moordenaar, wie liegt is een 
leugenaar en wie steelt is een dief. De mens besmet zichzelf met 
zijn zonde en hij blijft niet rein, niet onbesmet. De vloek van de 
boze daad is dat hij besmeurt en bezoedelt. Schiller heeft het 
raak gezegd: 'Das eben ist der Fluch der bösen Tat, daB er fort
zeugend immer Böses muB gebähren.' De mens zou geen verge
ving meer nodig hebben, als hij zich kon distantiëren. Maar de 
zondaar krijgt juist als de méns die hij is, met al zijn 'aankleve', 
vergiffenis. Als iemand zonde bekent en opbiecht, dan mag ik als 
zielzorger tegen hem zeggen: je bent er niet op vastgelegd, je 
zonde is geen laatste woord, het laatste woord heeft God met 
zijn vergeving. Ook jij mag opnieuw beginnen met een schone 
lei. Ook voor jou als mens die een moord gepleegd heeft en der
halve een moordenaar is, ligt de weg als nieuwe en vrije mens 
open. Zo radicaal is vergeving. 

Dat is wat Mandela en Tutu in Zuid-Afrika beseft hebben: ze 
hebben niemand losgemaakt van zijn misdaden, van zijn wreed
heid en moordzucht. Ze hebben juist gevraagd het allemaal te 
vertellen en te bekennen als daden die echt zijn gedaan in alle 
verschrikkelijkheid, meestal niet tegen beter weten in maar in 
volle overtuiging. Wel hebben ze gezocht naar vergiffenis voor 
de mensen die al deze boosheden en misdaden hadden begaan. 



De goede boom is de boom die met zijn wortels in de goede 
aarde van Gods liefde en goedheid staat.Johannes (15:1-8) heeft 
een verwant beeld: de ware wijnstok. Die ware wijnstok is 
Christus zelf. En als je op Hem geënt bent zul je veel vrucht dra
gen. Maar als de rank niet aan de wijnstok gehecht blijft, zal hij 
geen vrucht dragen. Wie in Christus blijft, draagt veel vrucht. 
Paulus spreekt ook van de vrucht van de Geest, die liefde, blijd
schap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing is (Galaten 5:22). Dat zijn 
blinkende deugden en grote charisma's, getuigenissen van een 
komende, nieuwe wereld die tegenover de oude wereld staat en 
haar ooit zal vervangen. Dat beeld van de vruchtbaarheid die uit 
de geest komt, is waarschijnlijk afkomstig van deze metafoor van 
de goede boom die vanuit zijn wortels vrucht draagt. Hij staat 
vast in de goedheid en de vergeving van God en daarom draagt 
hij goede vruchten. Prof. E.L. Smelik wilde daarom het begrip 
dankbaarheid in de Heidelberger Catechismus door het woord 
vruchtbaarheid vervangen en ik begrijp heel goed waarom. Het 
woord dankbaarheid kan een afstand scheppen die niet bedoeld 
is. Zij kan te opgelegd schijnen en te plichtmatig. Maar als het 
goed is, dan stemt onze geest met blijdschap in met de Heilige 
Geest die in alle waarheid leidt en worden we vruchtbaar. 

De valse profeten hebben toenmaals de gemeente kennelijk 
zeer bedreigd. Er vond steeds weer een bedreiging en ondermij -
ning van de gemeente plaats door mensen die wolven in 
schaapskleren waren. De gemeente werd dus voorgesteld als een 
kudde schapen (denk aan het beeld van Johannes 10:7-15) waar
tussen zich wolven bevonden, die erop uit waren de schapen te 
verslinden en zich daartoe schaapskleren hadden aangetrokken: 
een soort undercoveragenten van een geheime staatspolitie of 
iets dat erop lijkt. Ik denk dat er een verband is met de vervol
ging van de gemeente, waarvan al sprake is in het begin van de 
Bergrede. 'Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil' 
(Matteüs 5:10). Dat gaat dan gepaard met allerlei kwaad gerucht 
over de gemeente, allerlei leugenverhalen, allerlei smaad. Het is 
nog niet wat het later wordt: officiële vervolging door de over
heid, maar meer een lastercampagne en een behandeling als oud 
vuil. Er wordt geroddeld en kwaadgesproken. Zo wordt vaak een 
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minderheidsgroep in de samenleving benaderd. Het is nooit 
precies bekend wat men tegen zulke groepen heeft. Het is ook 
niet van belang: alles is verkeerd wat ze doen en wat ze zijn, want 
ze zijn anders; alle negatieve kwalificaties zijn welkom. Want 
wat men eigenlijk wil, is van zo'n groep áf zijn. Wat Matteüs 
vervolging noemt, zouden wij misschien eerder discriminatie 
noemen. Discriminatie is dan ook een geraffineerde vorm van 
vervolging. In dat kader waren er ook mensen die zich in de 
gemeente mengden, optraden alsof ze erbij hoorden, maar die 
de bedoeling hadden de gemeente uiteindelijk te vernietigen, 
infiltranten uit de wereld van haat en tweedracht, die beogen de 
gemeente te laten meedoen in de strijd om het bestaan, de oor
log met elkaar. Dat noemt Matteüs wolven in schaapskleren. We 
weten niet precies wie die wolven zijn en wat ze gezegd en 
gedaan hebben (Matteüs vermeldt het niet), maar we kunnen 
ons er wel iets bij voorstellen. 

Wordt de gemeente van Christus in onze maatschappij nog 
gediscrimineerd? Ik denk nauwelijks. We zijn aanvaard als chris
tenen. Voorwerp van discriminatie in onze samenleving zijn 
andere groepen: Turken, Marokkanen, zigeuners, asielzoekers en 
vluchtelingen. Misschien dat de gemeente het lot van discrimi
natie ontgaat omdat zij te weinig zich met zulke mensen soli
dariseert' identificeert en zich voor hen inzet. Dat zou heel goed 
kunnen zijn. Toch is er wel een lichte wrevel, een gevoel van 
onbehagen bij velen over het christendom en de christenen, 
maar die uit zich meer in afstandelijke ironie. Men vindt gelovi
gen eigenlijk toch een beetje achterlijk en ook zielig. Maar men 
duldt dat, tolerant als men is: als ze zo gek willen zijn al die din
gen te geloven en voor waar te houden, moeten ze dat zelf 
weten. Als je zo irrationeel wilt denken, dan mag je die dwaas
heid gegund zijn, is het motto. Het is ieders recht in bovenna
tuurlijke zaken te geloven. Laat ze maar. Wij hebben geen wol
ven in schaapskleren meer nodig om verslonden te worden en te 
verdwijnen. Dat gaat tegenwoordig vanzelf wel, geluidloos en 
afdoende. De kerk verliest aan leden en aan invloed en ze lijkt 
vaak nabij de verdwijning. De kerk wordt gesmoord in de suiker 
van de tolerantie, die in wezen niets anders doet dan onverschil
ligheid bemantelen. En de opleving van religiositeit die bij de 



mensen gaande is, komt de kerk nauwelijks ten goede. En dat is 
misschien maar goed ook. De tijden zijn dus ontzettend veran
derd. Maar misschien is deze leegloop ook wel het begin van een 
nieuwe fase waarin de gemeente gaat verkeren. Misschien ver
dwijnt de gevestigde kerk. Er komen wellicht kleine huisge
meenten voor in de plaats, kernen van gewetensvorming en 
mondigheid, groepjes mensen die zich inzetten voor de armen, 
de vluchtelingen en andere ondergeschovenen. Mensen die teza
men zich afkeren van consumentisme en die durven wat Wim 
Kist noemt: cultureel ongehoorzaam te zijn. Als de gemeente 
niet politiek, cultureel, sociaal en economisch ánders durft te 
zijn, dan is ze te aangepast en dan wordt ze beloond met een 
erkenning, die haar eigenlijk niet toekomt. De gemeente moet 
eigenlijk altijd als een beetje gevaarlijk beschouwd worden. Niet 
voor niets stelde Nero de christenen onder verdenking de brand 
van de stad Rome te hebben aangestoken. Hij achtte ze ertoe in 
staat, als mensen die het menselijk geslacht verachten. Zo onge
veer interpreteerde hij de afkeer van de gelijkvormigheid aan de 
wereld van de christenen. Want door haar kritiek in woord en 
daad richt zij tekenen van de toekomst op en heet zij het Rijk 
van God welkom. Daarvoor, zeiden de christenen, moet de hele 
wereld door het louteringsvuur heen. Volgens Nero hebben ze 
dat vuur toen maar zelf aangestoken. Dat is in ieder geval iets 
heel anders dan alles wat wij tot nog toe aan aangepast gedrag 
hebben vertoond en in conformisme gedaan en bereikt hebben. 
En dan hoef je niet te ontkennen dat daar mooie kanten aan zit
ten, waar je maar al te graag in mee gaat. Maar het is bij lange na 
niet de opdracht die we hebben, het schiet schromelijk te kort. 
Er zijn gedragingen, toestanden en handelwijzen genoeg waar
tegen we onze stem moeten verheffen, die we niet moeten 
nemen, waartegen we protesteren moeten en in verzet gaan, in 
naam van het Rijk dat komt. Hier geldt het criterium dat 
Matteüs stelt: aan de vruchten kent men de boom. Dat geldt in 
het bijzonder voor de gemeente. Misschien zou zo'n kritische 
gemeente ook in onze maatschappij roddel en achterklap over 
zich heen krijgen. Het is niet uitgesloten, want ze zou als gevaar
lijk beleefd worden door de heersende macht. Deze wereld en de 
mensheid moet heen door een laaiend louteringsvuur. De brand 
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gaat erin. En dat kun je niet ongestraft zeggen. Nero vangt het 
op en geeft er zijn letterlijke uitleg aan: het zijn de christenen die 
de stad in brand hebben gestoken. Hij begint een vervolging. Het 
is beter dan de huidige gezapigheid, als christenen zo'n verden
king nog over zich afroepen, want het getuigt ervan dat zij iets 
deden wat de mensen uitdaagde. En daarom geldt: zalig zij die 
vervolgd worden! Zalig de onaangepasten! Zalig de niet-wereld
gelijkvormigen, die anders zijn dan 'gewoon', die het kruis op 
zich nemen en achter die wonderlijke lijdende Messias aangaan 
en met woord en daad van zijn liefde getuigen. 



Hoofdstuk IS 

De wil van God doen 
(Matteüs 7:21 -23) 

Jezus neemt afstand van mensen die Hem aanroepen en zeggen 
'Here, Here' en er niet naar handelen. Er is een belijden met 
de mond dat niet vergezeld gaat van een belijden met het hart 
en met de daad. En het zou wel eens kunnen zijn, dat dit bij 
uitstek de zonde der kerk is. De kerk belijdt dat Jezus Heer 
is, dat Hij de Christus is, de Zoon van God, de Mensenzoon. 
Maar wat zegt dat? Is het niet vaak een lippendienst die ondoor
dacht wordt bewezen, een betuiging van vroomheid die in 
de lucht hangt? Vaak vertegenwoordigt de kerk het messiaan
se werk van de Jezusfiguur helemaal niet in de samenleving. 
Zij wordt vaak door heel andere krachten en machten gedre
ven. De woorden vloeien de kerk al te gemakkelijk van de 
lippen. Het zijn lege formules, dogmatische formuleringen, 
die steeds maar weer herhaald worden en als sjibbolets dienen. 
Deze leerstukken worden de mens voorgehouden, ze zijn for
meel bindend, ze mogen niet ontkend of betwijfeld worden, 
ze moeten geslikt worden. Bonhoeffer wist hier ook van en 
hij citeerde het Duitse liedje: 'FriB, Vogel, oder stirb!' Geloof 
je het niet, dan hoor je er niet bij, dan ben je heterodox of 
ketter. Als je eraan twijfelt of er ook maar een vraag bij stelt, ben 
je vervloekt. Christus heeft twee naturen, een goddelijke en een 
menselijke, ongedeeld, ongescheiden en onveranderd. Dat moet 
je 'geloven' op straffe van buitensluiting. Ik hoor het prof. 
Miskotte nog smalend van de kansel zeggen: Jezus is Góssoonl 
Hij vroeg zich af wat dat zei, wat dat meer was dan burger
lijk gepraat. Toch is het de 'ware orthodoxie' en wie de formule 
niet beaamt, stelt zich buiten de kerk. Het is een geest, die zich 
aan de letter van de formule ophangt en die knechtschap van 



de mensen afdwingt op straffe van excommunicatie. 
Exodus P:I-3pI vertelt van de aanbidding van het stierkalf 

Dat is de zonde die Israël en ook Aäron hebben begaan. Wat 
daarbij opvalt is dat de Israëlieten het stierkalf dat ze oprichten 
noemen: 'De God die ons uit Egypte heeft bevrijd: Het stierkalf 
wil dus een symbool zijn van Adonai zelf Een stierkalf is het 
symbool van potentie, van ongebreidelde kracht en macht. De 
Israëlieten stellen zich op deze wijze de macht van Adonai voor. 
Zij zouden Adonais macht aanbidden. Dat zeggen ze. Maar is het 
wel waar? Gods kracht wordt immers altijd in zwakheid vol
bracht. Zij wordt nooit ongeremd uitgeoefend. Gods kracht is 
wel onweerstaanbaar, maar nooit dwingend. Het is dan ook niet 
Góds macht, maar de macht en kracht van het volk zelf, die zij 
aanbidden. Zij hebben zich Gods macht toegeëigend. Ze aanbid
den zichzelf en hun eigen vermogen. Ze zijn het wonder van de 
uitredding vergeten. Ze zijn vergeten dat ze zelf nauwelijks wil
den uittrekken, bang als ze waren en gehecht aan de vleespotten. 
De bevrijding danken ze achteraf toch voor hun besef aan zich
zelf ze hebben haar zelf bewerkt en gesticht. En daarbij roepen 
ze: Here, Here!, maar bedoelen zichzelf 

Dit is niet typisch voor Israël - we mogen er geen karakteris
tiek van dit volk van maken -, maar ook en zelfs eerder een 
beeld van de kerk die naar macht streeft. Dat is in ieder geval de 
lering die wij christenen eruit ,moeten trekken. De kerk roept 
'Christus Koning', maar vestig'~onderhand haar eigen macht. 
Onder de naam van Christus aanbidt zij zichzelf De komst van 
het Koninkrijk van God wordt gelijkgesteld aan de uitbreiding 
van de kerk en de toename van haar invloed. Het klinkt erg 
vroom om het koningschap van Christus uit te roepen, maar het 
is in de grond van de zaak een afleidingsmanoeuvre. Het is een 
camoufleren van eigenroem en een vieren van eigen macht. Dat 
bedoelt ook Jezus als Hij zegt: ze hebben geprofeteerd in mijn 
naam, ze hebben tegen duivelse machten gestreden, ze hebben 
wonderen gedaan, maar het is in wezen hol, niet echt in mijn 
naam gedaan, maar om de eigen macht te vestigen en uit te brei
den. Dat is de leugen der kerk. 

Tegenwoordig zijn er velen die tegen het dogmatisme en de 
ideologie van de macht opkomen. En dat is maar al te begrijpe-
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lijk. Zij stellen vragen bij wat allemaal dogmatisch beweerd 
wordt en werd. Het zijn volgens hen leerstellige formuleringen 
die in onze verlichte tijd niet meer waar kunnen worden geacht, 
oude wijzen van zeggen die hun geldigheid verloren hebben. Je 
kunt ze maar beter in de antiquiteitenkast opbergen om er met 
nostalgie naar te kijken. Het zijn oude, onbruikbare spullen 
geworden. Soms vragen ze zich nog wel af, wie Jezus dan wel 
geweest is. En het antwoord op die vraag is tegenwoordig meest
al een historisch antwoord. Het luidt zo: Jezus -is een joodse 
mens, een rabbi, die ons misschien wel wat nieuws heeft 
gebracht. Maar het was bij nader inzien toch weer niet zo nieuw, 
want het is reeds vele malen eerder gezegd door de profeten en 
andere joodse mensen. Maar wel heeft Jezus, voorzover Hij hei
denen bij de joodse traditie heeft betrokken, de kerk tot de jood
se God gebracht. Wij kunnen Jezus dus relatief wel eren, maar 
zeker niet in de absolute termen van het dogma: Christus, 
Messias, Zoon van God, menselijk en goddelijk van natuur. Dat 
is allemaal een achterhaald spreken uit vervlogen tijden. 

Jezus zelf schijnt hen hier bij te vallen. Dat 'Here, Here' -roe
pen schijnt Hem ook niet zo te liggen en zelfs een gruwel te zijn. 
Dat vinden we niet alleen hier in het evangelie, maar ook op 
andere plaatsen, als we die goed lezen. Jezus zelf heeft ook nooit 
enige aanspraak op welke titel dan ook gemaakt. Hij gaat zijn 
weg van gehoorzaamheid 'van Woord tot Woord' (om met dr. 
o. Noordmans te spreken). Martin Buber heeft terecht gezegd: 
iemand die zich zelf de Messias noemt, is het zeker niet. 
Dergelijke aanspraken passen niet bij de echt messiaanse mens. 
Buber geeft een interpretatie van de evangeliën, waarin hij 
bewijst dat Jezus zich nooit of nauwelijks Messias heeft gevoeld 
ofheeft genoemd. Dat gebeurt volgens hem wel bij Paulus, maar 
dat komt omdat hij eigenlijk het joodse denken achter zich heeft 
gelaten. Dat laatste lijkt mij niet juist, maar Buber heeft zeker 
gelijk als hij Jezus geen 'messiaans bewustzijn' toeschrijft. Jezus 
heeft zich nooit de Messias gevoeld en is nooit als zodanig opge
treden. Hij heeft veeleer, om met de Hebreeënbrief te spreken, 
gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden 
(Hebreeën 4:8). Hij is een bepaalde weg gegaan, een weg van 
solidariteit en liefde tot het einde, die eindigde in zijn gerechte-
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lijke vermoording. Zo heeft Hij de liefde voleindigd. De weg die 
Jezus gaat is een weg van gehoorzaamheid aan zijn Vader en die 
weg voert Hem naar het lijden en sterven als uiterste conse
quentie van zijn liefde. In Matteüs 16 (vers 13) wordt verteld dat 
Jezus zijn discipelen vraagt: wie zeggen de mensen dat de 
Mensenzoon is? Dat is een echte, een brandende en geen retori
sche vraag, waarop Jezus zelf geen antwoord geeft, maar waarop 
Hij graag antwoord wil hebben. Hij beleeft zijn roeping als een 
opdracht die Hij voor zich ziet liggen: Hij moet het allemaal nog 
waarmaken. Het is de berg die Hij nog moet verzetten. En niet 
waarmaken in die zin, dat Hij zich als de Messias bewijzen moet, 
maar dat Hij de wil van de Vader ten einde toe volbrengt: dat Hij 
de liefde met zijn dood bezegelt en waarmaakt. Hij moet zijn 
inzet voor de schare nog bewaarheiden, zelfs als het lijden en 
dood gaat betekenen. Dat is waartoe Hij geroepen is en dat ligt, 
als Hij de vraag stelt, nog voor Hem als een zware, nog niet ver
vulde opgave. Hij zegt het dus niet uit een messiaans bewustzijn, 
want zo'n bewustzijn heeft Hij niet. Hij ziet alleen maar een lij
densweg voor zich. Hij zal overgeleverd worden, Hij moet veel 
lijden en gedood worden (Matteüs 16:21). Dat ziet Hij als de weg 
die Hij te gaan heeft. En dat is een heel andere weg dan die van 
de traditionele Messias! Hij weet dat zijn trouwe liefde tot de 
schare daar zal eindigen. Hij ziet de godverlatenheid van de een
zaamheid des doods voor zich. Jezus is niet gebrand op titels, Hij 
zoekt niet de messiaanse ridderorde te verkrijgen, maar voltooit 
eenvoudig de liefde en maakt de solidariteit volkomen. Hij moet 
die levens- en lijdensweg nog afleggen. 

Er komt echter van de leerlingen wel een antwoord. De men
sen, zeggen zij, houden het ervoor dat Hij Johannes de Doper, 
Elia of Jeremia is. Dat zijn helemaal zulke verkeerde antwoorden 
niet. Straks staat Hij tussen Mozes en Elia in op de berg der ver
heerlijking. In dat gezelschap begint Hij te stralen. Maar dan 
vraagt Hij ook - en het is een diep existentiële vraag, een vraag 
die Hem kwelt: wie zeggen jullie dat Ik ben? Hij bedoelt: wat is 
mijn opdracht? Waar heb ik voor in te treden? Er is even een 
diep zwijgen, dan barst Petrus los en zegt: gij zijt de Christus, de 
Zoon van de levende God! Maar nadat Jezus hem hoog geprezen 
heeft om deze woorden, die Petrus van God zelf moet hebben -
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hij kan het niet zelfbedacht hebben - zegt Hij toch: zeg het nie
mand, zwijg erover. Het kan alleen maar verkeerd worden opge
vat: niet als een opdracht, maar als de aanspraak op een titel. Het 
kan ook alleen maar verkeerd werken en een voorwendsel wor
den om Hem te pakken en te berechten. Jezus zoekt het lijden 
en de dood niet. En daarom heeft Hij hun met nadruk verboden 
erover te spreken dat Hij de Christus zou zijn. Het mag mis
schien even gezegd zijn, maar het is ook te veel, te hoog gezegd: 
het kan niet van de daken geschreeuwd. Want het is een geheim, 
een geheimenis, waaruit Jezus ongetwijfeld leeft maar waar Hij 
zich niet op wil laten voorstaan. Hij moet eenvoudig zijn weg 
van lijden en dood ten einde gaan. Deze weg ligt nog voor Hem. 
Hij moet het nog waarmaken langs een steile, smalle, onbegaan
bare weg. 

Jezus is heel fel over dat roepen van 'Here, Here'. Hij zegt: Ik 
heb U nooit gekend! Ga weg van Mij,jullie werkers van onrecht! 
Want, en daar gaat het Hem om: zij hebben de wil van God de 
Vader niet gedaan. Ze roepen alleen maar, leeg en zinloos. Als 
zulk roepen niet gedragen wordt door gehoorzaamheid aan 
Gods wil, als het niet gepaard gaat met navolging van de Messias, 
is het loos geroep, is het eigenlijk een vloek. Alleen wie Jezus op 
zijn weg navolgen, alleen wie door Hem geraakt in de liefde 
leven, als het moet ten dode, alleen wie de wil van God doen, 
mogen ingaan in het Rijk. Zij mogen roepen 'Here, Here', maar 
dan zal het geen gemakkelijk roepen zijn, maar een roepen uit 
de diepte van het eigen onvermogen en zal het ook een echt 
belijden zijn: verwonderd, dankbaar en verbaasd. Misschien roe
pen ze ook wel helemaal niet 'Here, Here', maar gaan ze wel zijn 
weg. Dat is ook goed. Maar zodra ze het roepen, is het vanuit een 
diep beleven van Jezus' Geest die hen gegrepen heeft en die hen 
bezielt. Als het anders is, is het niet goed, dan is het vervloekt. 

Bonhoeffer, de grote Duitse theoloog, een moedig man die 
voor de joden opkwam en meedeed aan de samenzwering tegen 
Hitler (14 juni 1944), vertelt ergens van een arbeider, die uit
roept: Jezus is voor mij de eerste socialist. Je kunt zeggen: dat kan 
niet, dat is onjuist, want Jezus was geen socialist, ja Hij kon het 
zelfs niet zijn, want er bestond in zijn dagen nog helemaal geen 
socialisme. Het is als uitspraak genomen dus een anachronisme. 
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Maar je kunt het ook anders horen met echte luisterende oren 
en een invoelend hart. Dan hoor je dat het gezegd is vanuit een 
diep beleven, een fyn aanvoelen van wie Jezus voor deze arbei
der is. Hij voelt de nabijheid van zijn kracht en geest. Die aan
wezigheid doet hem goed. Hij voelt zich erdoor gesterkt en 
getroost en bemoedigd. En dat drukt hij met deze woorden uit: 
de eerste socialist. Bonhoeffer zegt dan: dit belijden is echter en 
waarachtiger dan wanneer een Duitse Spitsburger zegt: Jezus is 
Gods zoon. Want dat is misschien een lege formule van een 
mens die de Messias niet navolgt. Mijn vader vertelde eens dat 
hij met een hoer stond voor het beeld van Thorwaldsen, met het 
onderschrift 'Kommer til mig'. Zij had de afbeelding ervan aan 
de muur van haar peeskamertje gehangen. Mijn vader heeft haar 
toen gevraagd: 'Waarom heb je Jezus daar hangen?' Ze zei toen: 
'Dat is de enige goser die me nooit bedrogen heeft!' Kijk, zei 
mijn vader, dat is nu een echt belijden uit de grond van het hart. 

Wat moeten we nu zeggen van die mensen die tegenwoordig 
menen te moeten ontkennen dat Jezus de Messias of de Christus, 
de Zoon van God of de Mensenzoon is? Die menen dat dit valse 
dogma's zijn uit vervlogen tijden, die misschien zin gehad heb
ben maar het nu niet meer hebben? Hebben ze gelijk of hebben 
ze ongelijk? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Voorzover 
de kerk het dogma heeft opgevat als een in zichzelf rustende 
waarheid, die je moest erkennen om zalig te worden - en de 
kerk heeft dat gedaan - hebben ze zonder meer gelijk. Wat moet 
je met de lege formules van een geijkte orthodoxie, die niet 
gedragen worden door een geest van navolging? Achter al deze 
dogma's kun je evenzovele vraagtekens zetten. Geen van alle is 
ook zonder meer waar. Het zijn allemaal maar loze kreten, uit
spraken waarmee misschien wel iets gezegd wil zijn, maar het is 
als het erop aankomt voos en hol. Maar ik denk dat je het bij 
deze constatering niet moet laten. En zeker moet je in plaats van 
dit belijden geen zogenaamd historische waarheid over Jezus 
gaan stellen en die verabsoluteren. Jezus is natuurlijk, historisch 
gesproken, een jood, maar bedenk wel, dat Jezus als Galileër 
door het gevestigde jodendom in Jeruzalem nauwelijks als zoda
nig werd erkend. Overigens was Hij ook geen reguliere rabbi, 
want was Hij zelf wel bij de rabbijnen in de leer geweest? Er 
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kwamen ook geen leerlingen naar Hem toe, zoals naar de rab
bijnen, maar Hij riep ze, Hij verzamelde ze zelf. We weten his
torisch ook niet zo gek veel van Jezus. Op het vlak van de 
geschiedenis is er niet veel te zeggen. In ieder geval kan de 'his
torische waarheid' nooit een vervanging van het belijden zijn. 
Het is een blote constatering, die haar nut kan hebben, maar 
toch tegelijkertijd iets nietszeggends heeft. We moeten ook 
beseffen, dat niet alle 'Here, Here' -roepen kwalijk is, maar dat 
het uit de diepte van een verwonderd, een geraakt hart kán 
komen. En dan is het niet verwerpelijk, integendeel. De kerk 
heeft de verhalen van Jezus gelezen en voorgelezen, steeds weer. 
Zij heeft zich door Hem laten gezeggen. Ze heeft Hem zijn weg 
zien gaan, zijn daden zien doen en zijn woorden horen spreken. 
Ze heeft Hem zien gaan door lijden en dood heen. Ze is getrof
fen door zijn liefde ten einde. Ze heeft zijn inzet voor de men
sen gezien. Zij heeft Hem voor zijn liefde zien sterven aan het 
kruis. Kortom: ze heeft Hem geschouwd met de ogen van het 
hart. En de ker~ heeft gezegd: Hij is, het kan niet anders, God
in-het-vlees. Hij is de te verwachten Messias. Hij is mens, voluit, 
maar tegelijk ook God. Al die belijdende formules zijn ten diep
ste verrukte erkentenissen, verwonderde uitroepen. De kerk is 
door Hem geraakt, gestoord, veranderd, op een spoor gezet. En 
dat drukt zij uit in die belijdenissen. Die formules kloppen in 
zekere zin allemaal niet, want ze hebben onderlinge spanningen 
en tegenstrijdigheden, zijn afkomstig uit disparate tradities. 
Maar ze worden allemaal geroepen om aan te duiden wie Hij 
voor de kerk is. Precies zoals die Duitse arbeider zei: de eerste 
socialist! en die Amsterdamse hoer: de goser die me nooit 
bedroog! 

Zo heeft de kerk, toen zij zei: Jezus is God en mens in enen, 
een ware God en een ware mens, niet vermengd, maar ook niet 
gescheiden, niet veranderd, maar ook niet gedeeld' (Chalcedon), 
iets heel waars gezegd. Ondanks het ongelukkige, toentertijd 
gangbare 'filosofische' woord 'natuur' dat gebruikt wordt, 
bedoelde zij uit te drukken, dat wie Jezus wil leren begrijpen het 
over het verbond van God en mens moet hebben. Als hij alleen 
maar een mens ziet of alleen maar God, komt hij aan het geheim 
niet toe. Hij komt er ook niet aan toe als hij van Jezus een half-



god, half-mens maakt. Ook niet als hij die twee niet tot elkaar 
ziet gekomen en ze scheidt en uit elkaar houdt. Het gaat om 
God, echt God, en mens, echt mens, samen in ontmoeting. Jezus 
was God en mens in verbond. En dat is ook wat Jezus met zijn 
leven en in zijn sterven heeft willen waarmaken. Dat heeft Hij 
niet alleen verkondigd, maar ook gedaan. Het is dus allemaal 
gezegd vanuit de Geest van Jezus die uitgestort is over de 
gemeente. Zij heeft haar kruis op zich genomen en is Hem 
gevolgd. Zij is aan Gods wil gehoorzaam geworden. Zij is geraakt 
en gestoord door Hem. Natuurlijk is die gehoorzaamheid nooit 
compleet, nooit afdoende, altijd halfslachtig. Maar zij is er toch. 
Daarom is er ook het besef van tekortschieten: we laten het niet 
echt gelden en maken het niet waar. We zijn maar onnutte 
dienstknechten (Lucas 17:10). Vanuit dat mengsel van gehoor
zaamheid en geraakt zijn door zijn Geest, roept de kerk verwon
derd, verbaasd, maar ook twijfelend aan haar eigen vermogen: 
Here, Here! Het dogma is altijd ten diepste hymnisch geweest. 
Het is een lied dat gezongen wordt, boven jezelf uit, een loflied 
dat zingt van ongekende, onbegrepen, verheven dingen. Je kunt 
er niet bij, je kunt het niet verwoorden, maar je kunt er wel van 
zmgen. 

Met de afwijzende woorden van Jezus over het 'Here, Here'
roepen schijnt het in strijd te zijn, als Paulus schrijft: 'Niemand 
kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest' (I 
Korintiërs 12:3). Maar voor we van een tegenstelling spreken 
moeten we de context goed lezen. Er wordt gezegd: vroeger 
waren jullie heidenen, die blindelings zich naar de stomme 
afgoden lieten heendrijven. Dat is dus het verleden, dat door de 
ontmoeting met Jezus is beëindigd. Sindsdien zijn ze heiden-af 
en is het uit met het geloof in stomme goden, die niets zeggen, 
die je niet dragen, maar die je integendeel zelf moet dragen en 
die zonder zin aanbeden worden. Sindsdien is het ook uit met de 
keizerverering en het roepen: 'Kaisar Kyrios'l Het is alles anders 
geworden. Ze zijn nu geraakt door Jezus, door zijn liefde en zijn 
gehoorzaamheid. Zijn Geest is over hen gekomen. En vanuit die 
Geest roepen ze nu, tegen het vroegere verleden in: 'Ièsous 
Kyrios'l Dat is bij Jezus ook zo. Jezus kan heel blij zijn met het 
onverwachte belijden waarin bijvoorbeeld Petrus is uitgebarsten. 
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Hij kan het ook horen als zo'n verrukte erkentenis en zegt: zalig 
ben jij, Petrus, je bent een rots waarop ik een gemeente kan ves
tigen. Daar steekt de constatering dat Jezus een joodse rabbi is 
mager bij af, al is zij niet totaal onjuist. Het blijft een constate
ring (van een halve waarheid), die niets met belijden te maken 
heeft. Jezus is door zijn gemeente nooit minder dan de profeten 
gewaardeerd (en een rabbi is minder!), maar altijd nog hoger. Hij 
was voor haar altijd het 'summum', Hij was 'alles' voor haar. 

Op Pinksteren gedenken we dat de Geest van God is uitge
stort op alle vlees. Die Geest, zegt de Schrift, neemt alles uit de 
Christus. Het is maar niet een vage goddelijke geest, die de ene 
mens zus en de andere mens zo bezielt, maar de Geest die ons de 
Messias, die we geschouwd hebben in Jezus, aan het hart legt. 
Deze Geest is het die ons zeggen doet: 'Christos Kyrios', Christus 
is Heer. Daarmee zweren we alle religiositeit af, die bukt voor 
goden en machten. Want niet de keizer (of allerlei andere men
selijke macht), maar de Messias is Heer. En dat betekent: wij 
geloven niet in de machten en krachten die ons beheersen en 
waardoor wij geboeid zijn (in dubbele zin). Dat mag waar zijn, 
maar in het geloof maken we ons los van hen en zeggen: we wil
len er niet in geloven. We geloven in de toekomst van de Messias 
die anders is en die zijn Rijk zal vestigen. We laten Christus Heer 
zijn in ons leven en over de wereld. Zonder dat perspectief wil
len en kunnen we niet leven. We sluiten ons aan bij degenen die 
verrukt, verbaasd, geraakt en opgewonden beleden hebben: Hij 
is Heer, Hij is de Messias, God in het vlees, gelief~e Zoon. Of 
misschien minder orthodox maar even echt, misschien zelfs ech
ter: Hij is Mens als geen ander, Hij is de echt solidaire, Hij is de 
liefde in persoon, Hij is de eigenlijke socialist, Hij is onze enige 
troost, Hij is alles voor ons, alles voor de wereld. Wat een Mens, 
wat een Man, ja toch: een Zoon van God. Zo spreekt de Geest. 
En alles wat we zeggen is waarachtig belijden, maar het zegt uit
eindelijk nog niet wie en wat Hij is, want dat zegt alleen de 
Geest tot de geest, in het geheim van onze levens, het stille 
geheim waarbij wij leven. 



Hoofdstuk 16 

Gods heil en Caesars vrede 
(Matteüs 22:21) 

Hoe hebben wij als christenen ons in de politiek te gedragen? De 
politieke vraag is niet zomaar een willekeurige vraag, zij is een 
ethische aangelegenheid, die ons diep dient aan te gaan. Deze 
vraag vereist niet alleen een antwoord, maar zij moet ook tot een 
keuze leiden. In de politiek wordt immers beslist wat ons allen 
in het bestaan raakt. We kunnen daaraan niet achteloos voorbij
gaan en doen alsof het ons niet zou moeten beroeren. Wij kun
nen de politiek onmogelijk naast ons neerleggen en zeggen: ze 
zoeken het maar uit. Wij betalen allemaal belasting en dat geld 
wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Over die doeleinden 
moet worden overlegd en ze moeten worden vastgesteld, niet 
door de vakspecialisten, de politici alleen, maar door ons allen. 
Er hoort in een democratie die zijn naam waard is een grote, 
diepgaande belangstelling voor deze zaken te zijn, omdat demo
cratie nu eenmaal, als het goed is, een vorm is van zelfregering. 
De verdeling van de belastinggelden veronderstelt een visie op 
mens en maatschappij, een politieke filosofie, die een fundering 
geeft van wat men als het algemeen belang ziet. Het geld kan 
heel verschillend verdeeld en gebruikt worden. Niet elke verde
ling is ethisch verantwoord. Daar behoren we in ons democra
tisch staatsbestel allemaal over mee te denken en over mee te 
beslissen. We mogen niet alleen onze stem uitbrengen om de 
beslissingen te beïnvloeden, we mogen er ook in de vrije 
meningsvorming over meepraten. Dat alles is van groot gewicht, 
niet alleen politiek en sociaal, maar ook persoonlijk. Elke staats
burger is verplicht hieraan mee te doen, niemand mag zich 
eraan onttrekken. Er moet voortdurend een brede maatschappe
lijke discussie gaande zijn over alle politieke, sociale en econo-
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mische vragen. De politiek die gevoerd wordt moet een heel 
breed draagvlak in de samenleving hebben. Dat is een eis van 
echt democratisch samenleven. 

De politieke vraag is ook aan de orde in het evangeliegedeel
te dat wij gelezen hebben. Het is daar echter geen existentiële, 
geen oprechte vraag, maar een strikvraag. De Farizeeën en he
rodianen willen niet echt weten hoe Jezus over de politieke 
vraag denkt. Dat interesseert hen nauwelijks. Wat de Farizeeën 
en herodianen wel willen, is Jezus in de val laten lopen door 
Hem vragen te stellen in welker antwoorden Hij zich zo ver
strikken zal, dat Hij erdoor ten val komt. Daarachter zit niet 
alleen de vurige wens Hem buitenspel te zetten, maar ook Hem 
te kunnen vervolgen, arresteren, voorgeleiden en als het kan 
Hem terecht te stellen. Ze hebben om dat te bereiken een 
monsterverbond met elkaar gesloten. Een mónsterverbond, 
omdat de onderlinge verschillen tussen herodianen en Farizeeën 
enorm zijn, welbeschouwd staan ze diametraal tegenover elkaar; 
ze zijn het onderling over bijna niets eens. De herodianen spre
ken aan het hof de taal van de Romeinen, en volgen ook de 
Romeinse gewoonten en gebruiken. Ze zijn volkomen aangepast 
aan de Romeinse bezetting en spinnen er garen bij. Ze zijn in de 
ogen der Farizeeën en zeker in de ogen van hun linkervleugel, 
de Zeloten, ontzettende collaborateurs. Zij hebben hun belan
gen helemaal geïnvesteerd in de Romeinse overheersing, die 
voor hen dan ook gewoon moet blijven. Dat vinden de Farizeeën 
niet. Zij hopen in hun hart op verandering, zij verlangen inner
lijk sterk naar bevrijding. Maar ze uiten het niet, althans niet 
openlijk. Ze trekken zich terug op de religie: op wetsgetrouw
heid, op bidden en vasten, op het houden van alle geboden en 
verboden van de thora. Zo denken ze God gunstig te stemmen 
om de verlangde bevrijding te schenken. Door gehoorzaamheid 
alleen zal God positief worden beïnvloed en het volk geven 
waarnaar het verlangt. Tezamen echter komen nu de herodianen 
en Farizeeën op Jezus af om Hem te strikken met een vraag, die 
onbeannvoordbaar is als je niet in gevaarlijk vaarwater wilt 
komen. Een vraag dus die Jezus in het nauw moet brengen. 

Maar die vraag stellen ze niet meteen: ze vallen er Jezus niet 
onverhoeds mee lastig. Nee, ze hebben een tactische inleiding 
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nodig. Voordat je een strikvraag stelt, begin je altijd met stroop 
te smeren. Daarmee masseer je je toekomstig slachtoffer en 
brengt hem in de juiste - eufore - stemming om daarna onver
hoeds tot de aanval over te gaan. Hij is immers niet op een atta
que bedacht, want Hij wordt hogelijk gevleid en geprezen. 
Loftuitingen maken de mens gewoonlijk trots, zijn borst zwelt. 
De mens, die slachtoffer wordt van vleierij, wordt tot naïveteit 
gebracht en tot overmoedigheid verleid. Ze zeggen: 'Meester, wij 
weten dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert 
en dat Gij U aan niemand stoort, want Gij ziet de mensen niet 
naar de ogen.' Mooier kan het niet. Wat een erkenning! Wat een 
schoon getuigenis over Jezus! Jezus wordt Meester genoemd: 
rabbi. Hij is echt en waarachtig. Hij leert de waarheid. Hij is ver
heven boven het gedoe van de mensen. Wat wil Jezus nog meer 
horen dan deze grote lof? Dit alles moet dienen om Jezus' waak
zaamheid op een laag pitje te draaien. Hij wordt eerst gekneed 
met vleiende, lovende woorden, en als Hij eenmaal op het ver
keerde been is gezet, kan de aanval worden ingezet. 

'Gij moet ons toch eens zeggen, we moeten uw mening toch 
eens horen over een kwestie, die speelt. Is het eigenlijk geoor
loofd aan de keizer belasting te betalen of niet?' Dat is de strik
vraag, de niet te beantwoorden vraag. Want wat Jezus ook ten 
antwoord gaat zeggen, het kan altijd tegen Hem gebruikt wor
den. Als Hij zegt: jazeker, je moet de belasting gewoon betalen, 
dan zegt Hij daarmee iets wat geen enkele Israëliet in zijn hart 
met Hem eens is, de Farizeeër niet, maar helemaal de Zeloot 
niet en ook de Sadduceeër, hoewel misschien heimelijk van de 
bezetting profiterende zal het nooit hardop zeggen. Ook de 
Farizeeër zwijgt er in de praktijk wijselijk over, maar in zijn hart 
leeft de vurige hoop dat de Romeinen zullen verdwijnen. En de 
Zeloot is de strijd tegen de bezetter al begonnen. Het is dus een 
verraad aan het vrijheidsverlangen dat in het hele volk heimelijk 
of openlijk leeft. Jezus kan trouwens ook wel inpakken als het 
om zijn eigen aanhang gaat. Onder zijn discipelen zitten ook een 
paar Zeloten; minstens twee van zijn discipelen komen uit die 
kring. Bovendien zou het een uitspraak zijn die bij Jezus niet 
past. Hij verwacht toch immers de spoedige komst van het Rijk 
van God. Hij heeft herhaaldelijk geroepen: het Rijk van God is 
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nabij! Hij zet zich immers juist in voor naastenliefde, voor vrij
heid, rechtvaardigheid en recht. En zijn juist die dingen niet ver 
te zoeken onder Romeinse overheersing en uitbuiting? Nee, Hij 
kan niet zeggen: betaal maar! 

Maar het omgekeerde gaat ook niet. Hij kan ook niet zeggen: 
niet betalen! Daarmee zou Hij openlijk de opstand, de revolutie 
prediken. En dat doen zelfs de Zeloten niet, want die voeren hun 
strijd heimelijk: ze weten zich illegalen. Dat moet je nooit zég
gen, nooit in het openbaar verkondigen. Op het uur u moet je 
tot de daad overgaan, maar onverwacht, bij verrassing, onaange
kondigd, als donderslag bij heldere hemel. Als Jezus het aankon
digde, zou Hij zichzelf daarmee aangeven en zonder enige twij
fel gepakt worden. Hij zou zijn eigen ruiten ingooien. Het is 
trouwens het laatste wat Jezus zou willen zeggen, omdat Hij 
helemaal niet van mening is, dat de Romeinse overheersing het 
eigenlijke en zwaarste probleem is waarmee de toekomst van 
zijn volk gemoeid is. 

Jezus, zo vertelt het verhaal, doorziet hun valsheid. Hij heeft 
door dat ze Hem erin willen laten lopen, dat ze Hem willen 
vastzetten en willen pakken. Hij kijkt door hun giftige toneel
spel heen. Hij noemt ze ook meteen: hypocrieten, theaterma
kers, die iets veinzen, die dubbelzinnig zijn en andere bedoelin
gen hebben dan ze voorgeven. Hij vraagt hun: 'Laat me eens een 
geldstuk zien voor de belasting.' Hij heeft zo'n geldstuk zelfken
nelijk niet in zijn zak. Hij is er waarschijnlijk te arm voor of Hij 
wil het niet hebben, Hij wil los van de Mammon zijn. Maar de 
Farizeeën blijken het wel te hebben. Ze komen er althans mee 
voor de draad. Ze geven het aan Jezus. Hij bekijkt het quasi en 
vraagt: 'Wiens kop is dat? Wiens opschrift is dat?' Dat is geen 
contra -strikvraag, maar eerder een vraag naar de bekende weg, 
een retorische vraag eigenlijk. Want er is natuurlijk maar één 
antwoord mogelijk en dat geven ze dan ook: van Caesar! Dat 
betekent ongeveer: van de keizer. Maar de keizer wordt hier 
genoemd bij zijn naam, zonder lidwoord. Het is inderdaad de 
kop van Augustus die op de munt staat. En het opschrift luidt: 
'Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus'. De keizer wordt 
in dat opschrift ook nog verheven en goddelijk genoemd. Het 
muntstuk is derhalve een specimen van keizerverering. 
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Dan zegt Jezus: 'Geef dan aan Caesar wat van Caesar is .. .' Het 
woord dat hier voor geven wordt gebruikt is eigenlijk: terugge
ven. Het is van hem, geeft het hem terug. Betaal Caesar maar 
met gelijke munt. Het is kennelijk van hem, nu, dan mag hij het 
ook hebben. Het eigendom van een vreemde moet aan hem 
worden teruggegeven, ook al heeft hij dit onrechtmatig verkre
gen, zo schrijft de joodse wet voor. De munt is het zinnebeeld 
van bijgeloof, van aanmatiging en van uitbuiting, zij is zinne
beeld van de keizerverering, waarvan het opschrift getuigt. De 
keizer moet worden geëerbiedigd alsof hij God was. De mensen 
moeten dan ook jaarlijks een knieval voor hem maken. Ze moe
ten deze hoge waardigheid erkennen. Ze mogen de religie heb
ben die zij wensen, maar deze knieval moeten ze maken. De 
aanmatiging staat impliciet ook op het opschrift: de keizer is de 
heerser over het hele Middellandse-Zeebekken. Iedereen heeft 
hem eenvoudig te gehoorzamen: zijn wil is wet. En dat houdt 
ook in de uitbuiting van al die koloniën, waarvan de rijkdom
men naar Rome worden versleept. Die munt is eigenlijk een ver
schrikkelijke aanmatiging, een usurpatie, een leugen. Maar hij is, 
zegt Jezus, nu eenmaal het bezit van die onrechtmatige eigenaar. 
Dat wil Jezus niet ontkennen. Geef de munt dus maar aan hem 
terug. Daarmee wil Jezus ongetwijfeld ook uitdrukken dat Hij 
de Romeinse staat niet erkent, zeker niet voorzover hij een god
delijke aanspraak maakt. Je hoeft echter de belasting aan de staat 
niet te weigeren om de aanspraken die zij stelt te ontkennen. 
Jezus wil wel erkennen dat de macht van Rome 'van boven gege
ven' Gohannes 19:11) is, maar daarmee is heel precies gezegd dat 
die macht zélf niet goddelijk is, maar door God, de God van 
Israël, gegéven. Dat is wel een zekere erkenning, maar bepaald 
niet van de goddelijkheid van deze macht. Die wordt juist ont
kend als je zegt dat deze macht gegeven is door en dus afhanke
lijk van God. 

Jezus weet dat een oproep tot belastingstaking zinloos is en 
dat het geen uitzicht biedt. De Zeloten staan deze weigering 
voor. Zij voeren strijd tegen de Romeinen en het door hen opge- . 
legde juk. Maar dit zelotische drijven zal uiteindelijk uitlopen op 
een nationale ramp: de totale verwoesting van Jeruzalem, zodat 
er geen steen op de andere zal blijven. Jezus heeft het zo voor-



zien in de Geest. Als de leerlingen Jezus de tempel willen tonen, 
het heilige gebouw dat de trots is der Joden, zegt Hij: 'Ziet Gij 
dit alles niet. Er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, 
die niet zal worden weggebroken' (Matteüs 24:2). Hij heeft dan 
ook nooit de slaven, tollenaars en soldaten tot de opstand tegen 
de Romeinen opgeroepen, omdat de zeloten in zijn ogen de 
verkeerde diagnose stellen en de verkeerde prognose hebben. Ze 
denken: de Romeinen weg, en dan zal alles goed komen. Alle 
ellende, alle narigheid wordt door de Romeinen veroorzaakt. Zij 
hebben dan ook uiteindelijk de totale oorlog tegen de Romeinen 
gevoerd. Het is hun ondergang geworden, en niet alleen de 
hunne, maar die van heel Israël. Hun droom, het herstel van het 
davidische rijk, is er voorgoed door vervlogen. Jeruzalem, de stad 
en de tempel, zijn verwoest, de verdedigers zijn tot de laatste 
man vermoord en het volk is verdreven en weggevlucht. Het is 
een volk geworden dat paria werd, verstrooid over de hele 
wereld. 

Jezus zoekt het kwaad niet in de Romeinse overheersing. Niet 
dat Hij de verschrikkelijke gevolgen niet ziet. Die ziet Hij 
natuurlijk even goed als de Farizeeën en de Zeloten die zien. Eén 
ding is Hij echter met de Farizeeën (en niet met de Zeloten) 
eens: er moet iets anders gebeuren dan een opstand. De 
Farizeeën, die in zekere zin aan Jezus verwant zijn, hebben dat 
gezocht in thoragetrouwheid, in gehoorzaamheid, vooral ook 
aan de letter van de thora. Zij geven de tienden van de munt, van 
de dille en de komijn (Matteüs 23:23); zij houden zich aan de tit
tel en de jota. En de gedachte daarachter is: zo zal God ons ein
delijk genadig zijn en een wending, vernieuwing en bevrijding 
geven. Die weg gaat Jezus niet. Hij is de Messiàs van de verloren 
schapen, van de vermoeide en beladen mensen, van de schare die 
de wet niet kent en die haar naar de letter niet gehoorzamen 
kan. Hij is de Messias die juist de beladen schare onvoorwaarde
lijk liefheeft en die zijn leven voor hen inzet. Die zieken geneest 
zonder angst zelf besmet te worden. Die met vrijmoedigheid 
omgaat met mensen die als onrein gelden en met hen eet en 
drinkt. Jezus is heel diep geworteld in de geschiedenis van zijn 
volk. Hij weet dat het in dit volk zelf ook grondig mis is. Dat ze 
het geloof van Abraham hebben verloochend en moordenaars 



van profeten zijn geworden. Jezus zoekt de schuld bij het volk 
waarin Hij geworteld is. Hij heeft al die schuld niet aan hen ver
weten, dat niet, maar veeleer op zichzelf doen aanlopen. Hij 
spreekt niet van schuld alsof Hij er zelf buiten stond, maar doet 
het in solidariteit. Hij draagt zelf die schuld. Hij heeft hem op 
zich genomen. De eigenlijke schuld, als oorzaak van de ellende, 
ligt voor Hem in deze ongehoorzaamheid, die niet door forme
le en letterlijke gehoorzaamheid is goed te maken, maar die een 
diepere, grondiger omkeer vraagt. Bovendien ziet Hij dat zijn 
Galilese schare zo niet gehoorzaam kan zijn. Daarvoor is de ver
loedering en verpaupering in hun bestaan te groot en te diep. 
Het gaat Jezus niet zozeer om de letter van de thora maar om de 
geest van thora en profetie. Daarom heeft Jezus zelf, als een lij
dende knecht van de Heer, dat alles op zich genomen en wegge
dragen. Hij heeft voor de schuld geleden. De schuld van de ver
lating der discipelen, van hun verraad en verloochening, de 
schuld van de overlevering door de priesters en hun knechten, 
de schuld van de politieke lafheid en het opportunisme van de 
Romeinse stadhouder ... Hij wist en besefte dat dit alles gedragen 
en uitgeboet moest worden voordat het goed zou komen met de 
joodse en met onze wereld. 

Dat wordt prachtig uitgedrukt in de andere helft van onze 
tekst: geef aan God wat aan God toekomt. Die woorden moeten 
we goed tot ons laten doordringen. Om ze goed te verstaan, 
moeten we weten wie Jezus is, wat zijn inzet en wat zijn weg is. 
Wij moet ons afvragen: wat heeft Jezus aan God gegeven? En 
daarop is geen ander antwoord mogelijk dan: Hij heeft zijn leven 
aan God gewijd en aan God geschonken. Jezus spreekt deze 
woorden als mens die zijn leven gaat offeren, die zijn leven ter
wille van de schare in Gods handen gaat geven om de liefde te 
voleindigen en te bezegelen. Dat wil niet zeggen dat God dat 
leven heeft genomen. Het leven van Jezus is genomen door de 
machthebbers, door Pilatus die zijn handen in onschuld wast. 
Maar Hij heeft zich wel aanzijn Vader, aan God uitgeleverd. Hij 
is opgeofferd aan de politieke wijsheid van de overpriester, die 
zegt: het is beter dat één man sterft dan dat het hele volk verlo
ren gaat Gohannes 11:50, 18:14). Maar Jezus heeft zijn leven, zijn 
Geest in Gods hand gegeven. Hij is ook door één van zijn disci-
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pelen verraden en overgeleverd, door een andere verloochend en 
door allen verlaten. Dat is de uiteindelijke ernst van dit woord. 
Jezus zegt: geef uw leven aan God, want Hem komt het toe en 
aan geen ander. De binding aan de staat kan zo diep niet gaan: 
hij mag onze levens niet van ons eisen. Hij mag dit offer niet 
vragen. Dat kan en mag alleen onze hemelse Vader. 

Jezus heeft zich niet alleen uit de valstrik bevrijd (dat ook), 
maar Hij heeft tevens kans gezien een heldere uitspraak te doen 
over de verhouding van de christen tot de politiek. Die houding 
moet gekenmerkt worden door verstandigheid, door wijsheid en 
bezonnenheid. Hij verwerpt de ideologisering van de staat, haar 
'religionisering', haar vergoddelijking. De staat is voor hem een 
instituut van mensen, die je eren kunt maar niet vereren. Aan de 
staat komt eer toe, maar geen eerbied, geen vreze (I Petrus 2:17). 
Je moet met verstand en wijsheid met hem omgaan. Dat gold 
toen, dat geldt nu. Ook de Romeinse staat was niet de aller
slechtste: hij was redelijk tolerant, vooral wat de religie betreft, 
een zekere verdraagzaamheid kenmerkt hem, hij was ook niet 
zonder liberaliteit. Hij was zeker ook 'moderner' dan allerlei 
lokale overheden die nog veel verdrukkender waren. Maar de 
Pax Romana is niet de 'vrede die alle verstand te boven gaat' 
(Filippenzen 4:7). Die komt van God, als gave. En die hoogste 
vrede staat kritisch tegenover alles wat de staat doet en zegt. Hij 
is het criterium waaraan de staat wordt gemeten. En dit beden
kende kun je met wijsheid de staat tegemoet treden. 

Wij kennen in onze tijd en in onze streken, godzijdank, de 
democratische staat, waarin we als volk onszelf mogen regeren, 
onze vertegenwoordiging mogen kiezen en mogen meepraten 
en meebeslissen. Wij kennen een gemenebest waar vrijheid en 
tolerantie, medezeggenschap en inspraak, stemrecht en coöpera
tie hoog in het vaandel worden gevoerd. Die vrijheidslievende 
staat is anders dan de Romeinse, die immers uiteindelijk een 
verdrukkingssysteem was, iets waarop we maar met mate trots 
mogen zijn. Maar ook de democratie is niet volmaakt: alle 
genoemde dingen hebben ook bij ons hun grenzen. Er is nog 
veel intolerantie en discriminatie, er is nog gebrek aan samen
werking, de vrijheid is nog niet eerlijk verdeeld, er is nog opho
ping van macht en een kloof tussen rijk en arm. De staat mag 
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absoluut geen kadaverdiscipline vergen. Ook hij verdient geen 
eerbied en zeker geen vreze, alleen maar een zeker respect, een 
zeker ontzag. Meer niet. Ook onze staat blijft gerelativeerd door 
het komende Rijk. De staat is in deze relativering gefundeerd, 
want voorzover zij zich bewust is en ernaar handelt dat vrede en 
recht het perspectief van de mensheid is, mag zij er zijn en ver
dient zij ontzag. De vrede en het recht van het Rijk is het richt
snoer waarnaar wij handelen, maar het is ook het richtsnoer 
waarmee de staat wordt gemeten. Dan wordt hij beaamd, maar 
tegelijk te licht bevonden. 

Dit betekent dat een christen geroepen is mee te doen aan de 
politiek, aan haar te participeren op een verstandige, kritische en 
communicatieve wijze. Hij brengt niet alleen zijn stem uit, maar 
doet mee aan het politieke en maatschappelijke gesprek en 
neemt niet alleen aan het beraad deel, maar ook aan de beslis
singen. Hij kan zich zelf') geroepen voelen op een bepaald 
moment te protesteren en in verzet te komen, als iets hem in 
geweten kwetst. Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet ongeoor
loofd en soms ook nodig, al is het wel een zwaar middel. Maar 
hier geldt: 'Aux grands maux, les grands remèdes.' De overheid 
kan ons in het geweten binden, maar kan nooit het geweten zelf 
willen beheersen en binden. Het geweten is een medeweten met 
God en het doet daarom een beroep op de komende stad die 
beloofd is. Het geweten van de mens blijft vrij en moet instem
men met wat de overheid vraagt. Doet het dat niet, dan heeft de 
mens zich af te vragen of verzet geboden is. Daarom gedenkt een 
gelovige bij alles, dat zijn leven aan God toebehoort. Alleen als 
God het vraagt zal hij het voor de staat in de waagschaal zetten, 
maar ook dan alleen. Bevel is voor hem geen bevel. De mens kan 
er in een verdrukkend systeem voor kiezen in opstand te komen 
tegen de heersende, óverheersende macht en hij kan besluiten 
zijn leven daaraan te wijden en als het nodig en onvermijdelijk 
is ook te geven. Een gelovige is aan God meer gehoorzaam dan 
aan de mens (Handelingen 4:19). Hij is dan ook een trouwer 
staatsburger dan de meest gezagsgetrouwe onderdaan, omdat hij 
weet waaraan hij de staat mag meten en dus ook weet waarom 
hij participeert. Als de burger die zich daarvan bewust is, de staat 
ongehoorzaam wordt, is hij in hogere zin toch gehoorzaam, 



omdat hij de staat houdt aan zijn opdracht. Het Rijk van vrede 
en recht in de toekomst blijft zijn maatstaf, omdat hij het ver
wacht en ernaar verlangt. Hij is trouwer omdat hij die betere 
stad altijd voor ogen heeft. Daarom is zijn trouw geen kadaver
discipline, geen onderdanigja-knikken, maar een echt meewer
ken, meedenken, meepraten en meebeslissen om te trachten de 
maatschappij en het menszijn in beweging te zetten in de rich
ting van het Rijk, waar God alles en in allen is en het Lam het 
licht der wereld is, zodat er vrede heerst en gerechtigheid. Die 
vrede gaat alle verstand te boven (Filippenzen 4:7) en dus zijn die 
vrede en dat recht nog onder geen enkele staat verwezenlijkt. 
Dat moet ook, nee: dat moet juist een democraat beseffen. 
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Hoofdstuk 17 

De genade van de nederigheid 
(Matteüs 18:21-35) 

Op 25 november 1999 hield Carl G. Niehaus, ambassadeur van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek, aan de Vrije Universiteit de 
Kuypervoordracht. Hij gaf hem de titel: 'De uitdaging van vrij
heid; een bezinning vanuit de Zuid-Afrikaanse context.' 
Niehaus zegt dat een wezenlijke karaktertrek van de apartheid 
de zelfverheffende trots was, waarmee de Afrikaners zichzelf op 
een voetstuk geplaatst en zich bevoorrecht hebben. Zij hebben 
zich boven de zwarte bevolking en de gekleurden verheven 
gewaand. Die rassenwaan hebben zij in een wetgeving van 
apartheid vastgelegd en aan de zwarte bevolking opgelegd, zodat 
de meerderheid van de mensen geen deel van leven had. Zij 
konden boven de status van tweederangsburgers, van verworpe
nen niet uitkomen. In naam van deze onrechtvaardige wet zijn 
er duizenden slachtoffers gevallen, zijn er mensen gevangen 
gezet, gemarteld en gedood. Veel blanke Afrikaners hebben ach
teraf de neiging te zeggen: 'Het racisme was wel fout, maar de 
bedoelingen van de apartheid waren edel en goed, want, al was 
het eigenbelang verwerpelijk, er lag toch een idealistisch oog
merk van bevrijding aan ten grondslag.' Zo drukte EW. de Klerk 
zich in een eerdere Kuyperlezing uit. Niehaus moet dit tegen
spreken. Er past alleen maar een ruiterlijk erkennen van alle fou
ten en misdaden zonder enige schroom en het onder ogen zien 
van alle gevolgen die door deze fouten zijn veroorzaakt. Hij 
spreekt in die lezing over de genade van de nederigheid, die de 
Afrikaners en andere blanken moet ten deel vallen. Zij moeten 
leren wat nederigheid betekent. Nee, zegt hij, sterker nog: zij 
moeten nederig wórden. De politieke vertaling van die nederig
heid is, dat zij zich zeer bescheiden hebben op te stellen. Van het 



bereiken van die bescheidenheid hangt in de toekomst van 
Zuid-Afrika het uitblijven van geweld en dus ook de vrede af. 

Het heeft geenszins vanzelf gesproken dat het in Zuid-Afrika 
niet tot burgeroorlog en bloedvergieten is gekomen. De toestan
den waren zo hard, de heerser was zo meedogenloos, dat een 
uitbarsting van geweld in een burgeroorlog bijna onvermijdelijk 
leek. Het was werkelijk een wonder van genade, toen Nelson 
Mandela werd vrijgelaten en de gevangenis met opgeheven 
hoofd verliet, dat hij de vriendschapshand heeft uitgestoken naar 
zijn onderdrukkers. Daarmee heeft hij een voorbeeld gegeven 
wat het is uit genade te leven en heeft hij laten zien wat nede
righeid is. Door die uitzonderlijke daad van vergevensgezind
heid is het mogelijk geworden dat het niet tot bloedvergieten 
kwam in het land, maar dat het gesprek met elkaar geopend 
werd, de onderhandelingen en de democratisering begonnen, er 
een grondwet kwam en een handvest voor de mensenrechten. 
Op diezelfde genade van de nederigheid van de zijde van de 
blanke Afrikaner wordt nu gewacht. Hem is heel, heel veel ver
geven, nu moet hij antwoorden met dezelfde houding van 
berouwen bescheidenheid. Van de Zuid-Afrikaners moet nu 
ook zo'n bovenmenselijke nederigheid en een bereidwilligheid 
tot verootmoediging verwacht worden. Anders gaat het mis met 
de opbouw van de democratie. Het schijnt bijna onmogelijk dat 
zij tot deze daad bereid zouden zijn, want zij is inderdaad men
selijk misschien te veel gevraagd en te hoog gegrepen. Daarom 
spreekt Niehaus ook van de genade van de ootmoed en die 
moge de blanken ten deel vallen. Dan kan het niet blijven bij een 
algemeen verwoorde spijtbetuiging of - wat meer is - veront
schuldiging, maar dan zal het erom gaan dat er bereidheid is 
persoonlijk schuld te belijden en zich te verootmoedigen en men 
zal er ook metterdaad naar moeten leven. Er kan geen sprake 
zijn van een goedkope genade en een gratis belijden: er moeten 
ook offers worden gebracht, want als zij hun voorrechten niet 
opgeven veroordelen ze de ander tot armoede. 

Niehaus vraagt zich ten slotte af of de nederigheid de blanke 
Afrikaan zal worden gegeven of dat hij zal volharden in zijn trots 
en ongenaakbaarheid. Misschien, zegt hij, is om tot nederigheid 
te komen wel een vernedering van de blanke nodig. Zo'n verne-
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dering zal dan hardhandig moeten worden toegebracht. Hij her
innert dan aan de indringende roman van J.M. Coetzee, Disgrace 
(in het Nederlands vertaald als: In ongenade). Lucie, de dochter 
van professor Lurie, woont in de Kaapprovincie op een boerde
rij. Zij wordt in haar huis op een kwade dag door zwarte over
vallers beroofd en verkracht. Lurie windt zich daarover zeer op 
en wil wraak nemen. Maar zijn dochter zegt: wat als dit de prijs 
is die ik moet betalen om hier te blijven? Lucie wordt vernederd. 
En die vernedering leidt bij haar tot de genade van de nederig
heid. Zij begint opnieuw, zonder rechten, zonder bezit en zon
der waardigheid. Lurie is in ongenade gevallen bij de universi
teit waar hij werkte vanwege een verhouding met een studente. 
Hij erkent schuld, maar wil geen betuiging van berouw afleggen. 
Dat leidt tot zijn ontslag. Maar Lucie heeft de genade gevonden, 
zij het langs een brute, vernederende weg. Zal dit in heel Zuid
Afrika ook nodig zijn? Als de blanke inwoners hardvochtig zich 
blijven afzetten tegen de ander, leidt dat ertoe dat zij in ongena
de vallen en vernedering over zichzelf afroepen. Niehaus hoopt 
met vrees en beven te mogen verwachten dat dit niet het geval 
zal zijn. Dan echter moet de blanke uit zichzelf gaan voelen en 
beseffen, dat het een grote genade is tot nederigheid te komen. 
En dat alleen die genade een nieuw begin voor Zuid-Afrika 
mogelijk maakt. Maar ook het duivelse scenario is niet onmoge
lijk. Er moet nu gekozen worden. 

'Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en 
moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?' Dat is wat Petrus 
volgens Matteüs aan Jezus vraagt. Petrus vraagt niet onmiddel
lijk hoe vaak hij moet vergeven, maar hij vraagt eerst: hoeveel zal 
mijn broeder tegen mij zondigen? Misschien ook wel zeven keer 
of zeventig maal zeven keer of meer. Dat is aan de zwarte men
sen in Zuid-Afrika overkomen. Het was een uitzichtloos lijden 
dat hun werd aangedaan. Hun broeder, die geen hoeder van zijn 
zwarte broeder zijn wilde, heeft zwaar tegen hem gezondigd. De 
blanke heeft zich zo schuldig tegenover de zwarte gemaakt als de 
slaaf in de gelijkenis tegenover zijn Heer. Deze slaaf was tien
duizend talenten schuldig. Dat is oneindig veel, want de talent is 
de waardevolste munt en tienduizend het grootst voorstelbare 
getal. Zo is ook de blanke miljoenvoudig schuldig geworden aan 



zijn zwarte broer en zuster. Het gaat om heel wat meer dan 
zevenmaal. En Petrus zat met zijn zeven heel hoog, want de 
joodse wet zei: hoogstens drie- en geen viermaal en daarmee is 
het uit. Maar ook zevenmaal is volgens Jezus veel te weinig. Hij 
vraagt de overvloed waarvan in de Bergrede al sprake was: 
zeventig maal zeven. En dat is geen 490 keer, maar daarmee 
wordt aangeduid dat vergeving oneindig is en altijd weer 
opnieuw gegeven moet worden. 

Jezus denkt aan Lamech, die zit te brallen tegen zijn vrouwen, 
Ada en Zilla: 'Luister naar mij. Ik sloeg een man dood om een 
wonde, een knaap om een striem. Kaïn wordt zevenmaal gewro
ken, maar Lamech zevenenzeventig maal' (Genesis 4:23v). Dat is 
veel erger nog dan de regel waartegen Jezus zich in de Bergrede 
verzet en die daarom bij ons in een kwade reuk staat. Dat is niet 
terecht, want het JUS talionis' wil juist de voortwoekerende 
wraakzucht inperken. Er mag geen mens worden neergeslagen 
omdat hij jou een oog heeft uitgeslagen en er mag geen mens 
worden doodgeslagen omdat hij jou op je mond heeft geslagen, 
maar er moet proportionaliteit zijn: oog om oog, tand om tand. 
Lamech is echter verschrikkelijk wraakzuchtig: een striemetje is 
genoeg om een jongen te doden, een wond is genoeg om een 
man te vermoorden. Jezus wil door deze vergeldingsdrang, door 
deze wraakzucht heenbreken. Hij verwerpt zelfs de verbetering 
door het evenredigheidsbeginsel dat door het JUs talionis' wordt 
ingebracht. Hij zegt: wreekt uzelf helemaal niet, maar vergeef 
zevenmaal zeventig en meer keren. Doorbreek de duivelse cirkel 
van het wreken, want geweld roept geweld op en dat heeft geen 
einde. 

Mandela, die uit de gevangenis komt en de vriendschapshand 
toesteekt aan zijn vijanden, heeft hieraan gehoorzaamd. Hij is zo 
tot een messiaanse transparant geworden, die iets weg heeft van 
de koning uit de gelijkenis, die zijn knecht tienduizend talenten 
kwijtscheldt. En deze koning deed het, als heiden, eerst toen zijn 
knecht voor hem knielde als smekeling en riep: 'Wees lankmoe
dig, ik zal alles betalen.' Betalen kan hij overigens niet, want de 
schuld is waanzinnig groot, ja onbetaalbaar groot. Mandela liet 
zich niet smeken. Hij stak zijn handen uit naar mensen die daar
om niet vroegen. Dat is een 'overvloedig' gebaar. Mandela wist 
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ook van die onbetaalbaarheid van de schuld, die zo immens was 
dat hij niet te vergoeden is, en zei: hier is mijn broederhand! 

Jezus heeft ook nooit de ootmoed van het berouw als een 
voorwaarde voor de vergeving gesteld. Dat blijkt ook in deze 
gelijkenis. Hij zegt tegen Petrus eenvoudig: zeventig maal zeven 
keer vergeven en meer, zonder ook maar één voorwaarde te stel
len. De vergeving heeft abundant te zijn. Gods genade is ook zo: 
zij wordt om niet en zonder reserve en ruimhartig geschonken. 
Ook God stelt geen enkele voorwaarde, zelfs niet de voorwaar
de die aan Lurie werd gesteld, dat hij berouw moest tonen. Maar 
- en dat is een andere zaak - de genade en de vergeving moeten 
wel iets bewerkstelligen. Zij kunnen niet zonder gevolgen blij
ven. Daarover gaat het ook in de gelijkenis. Bij de slaaf blijft de 
overvloedige vergeving van de koning zonder gevolg. Hij komt 
een andere slaaf tegen die hem een kleinigheid schuldig is. 
Honderd schellingen. De kleinste munt: bijna niets. Hij reageert 
op zijn smeekbede niet en laat hem in de gevangenis smijten. De 
medeslaven worden zeer verdrietig en delen alles aan hun 
koning mee. En dan grijpt de koning in en geeft de eerste slaaf 
over aan de folteraars totdat deze alles betaald heeft. 

Dit is wat er ook in Zuid-Mrika gebeurde. Mandela kwam uit 
de gevangenis en stak de broederhand toe, en de Waarheids- en 
Verzoeningscommissie van Desmond Tutu bood vergeving aan 
aan eenieder die zijn misdaden opbiechtte. Is die overvloedige 
vergeving aan de blanke verspild? Komt hij er niet door tot 
inkeer? Stemt het hem niet bescheiden? Maakt het hem niet 
ootmoedig? Strekt het hem niet tot berouw? of gaat hij door 
zich te beklagen over het kleinere onrecht dat hem nu wordt 
aangedaan? Verhardt hij zich? Zoekt hij uitvluchten? Wil hij 
geen offer brengen? Verheft hij zichzelf? Wat er dan gebeurt, als 
dit zo is, dat beschrijft de gelijkenis heel nauwkeurig. Denk niet 
dat dit Gods wil is. Nee, God wil heel iets anders. 'God wil Jezus', 
heeft eens iemand kort en bondig gezegd. Maar ondanks dat zal 
het gewelddadig en wreed toegaan, het zal een heidense bende 
worden. De zwarte zal zijn rechten nemen. Hij zal niets ontziend 
op de blanke afstormen en hem bij de keel grijpen en hem mis
handelen en folteren totdat hij alles betaald heeft. En het is de 
blanke niet eens mogelijk terug te betalen, hij kan het niet, want 
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zijn schuld is te groot. De omgebrachte, de vermoorde mensen 
zijn dood, voorgoed, zij zullen niet in het leven terugkeren. De 
zwarte zal nog woedender, nog wraakzuchtiger worden en zal 
wat in zijn ogen 'gerechtigheid' is, trachten af te dwingen. Er 
gaat bloed vloeien, veel bloed. Natuurlijk, het is redeloos, maar 
het is in zijn redeloosheid en zinloosheid wel begrijpelijk. 
Niehaus is bang dat de zwarte zo, van de weeromstuit, zijn inte
griteit zal verliezen. De onderdrukte wordt dan op zijn beurt de 
onderdrukker. Het slachtoffer van gisteren wordt de beul van 
morgen. Is zoiets ook niet gebeurd met Israël, dat riep: nooit 
meer Auschwitz, en levend bij die ethiek tot verdrukker van de 
Palestijnen werd? De pervertering van het beste (de 'corruptio 
optimi') vindt plaats. En dat is het allerergste kwaad dat kan 
geschieden. We moeten niet vergeten dat dit duivelse scenario 
nog steeds denkbaar is, misschien zelfs waarschijnlijk. Dat moet 
de ambassadeur bijna wanhopig concluderen. God schenke 
genade! 

'De genade van de nederigheid' noemt Niehaus het in zijn 
Kuyperlezing. Het is de overvloedigheid van de goddelijke ver
geving die ons die genade aandoet. Zij wordt gegeven om niet. 
Zij maakt ons mogelijk te doen wat Jezus van Petrus vraagt: 
oneindig onze broeder en zuster te vergeven. Maar dan moet ons 
wel de genade van de nederigheid en van de bescheidenheid 
worden geschonken. De zonder voorwaarden, abundant 
geschonken genade moet echter ook geaccepteerd en ontvangen 
worden, anders ketst zij af op een onbekeerlijk hart, dan stuit zij 
af op een trotse, onbekeerlijke ziel. En als dat gebeurt komt de 
hele vicieuze cirkel van de vergeldingsdrang en de wraakzucht 
terug en zal alles vernielen, alles. 

Ik heb al gezegd: dan gaat het gewelddadig toe, dan wordt het 
een heidense bende. De koning uit Jezus' gelijkenis is ook een 
heiden, want hij handelt niet naar de wet van Israël, die immers 
alle dingen verbiedt die hij nu juist doet. Hij mag niemand ver
kopen, zeker geen vrouwen kinderen. Hij mag volstrekt niet 
laten folteren en martelen. De thora verbiedt het allemaal. En 
dat wil Jezus ook zeggen: die dingen wil God niet, maar ze 
gebeuren wel, als je de grote vergeving verloochent en je trots, 
onbekeerlijk, wraakzuchtig en hardvochtig betoont. 
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Waarom zegt Jezus dan: alzo zal ook uw hemelse Vader u 
doen, indien gij niet eenieder zijn broeder of zuster van harte 
vergeeft? Is het dan toch God die deze diabolische dingen doet? 
Het moet toch duidelijk zijn: als God Jezus' wil, als God wil wat 
Jezus doet en wat Hij gebiedt, dan kan Hij dit folteren en doden, 
dit moorden en martelen niet goedkeuren, zelfs niet toelaten. 
Maar God staat machteloos, Hij staat met lege handen als wij 
door de genade geeri nederigheid en bescheidenheid leren, maar 
ons blijven verharden. Dan zullen wij in de handen van de fol
teraars en moordenaars worden gegeven. En de hemelse Vader 
kijkt verdrietig toe en zegt: 'Het kon niet meer anders. Zo is het 
nu eenmaal. Zo gaat het toe in de geschiedenis. Dan moeten ze 
maar zien wat ervan komt.' Jezus zegt dit alles om ons van de 
grote ernst van zijn oproep tot overvloedige vergeving te door
dringen en ons te zeggen, dat de genade van de nederigheid de 
enige redding is voor deze wereld van geweld en wraakzucht. Ja, 
zoals het in Zuid -Afrika is, zo is het in de hele wereld: in Ierland, 
in Joegoslavië, in Somalië, in Israël en de Arabische landen. 
Overal in de wereld moeten we van de genade leren leven, 
anders wordt het een heidense bende en gaan we tenonder. 
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Hoofdstuk 18 

Het gericht van de Mensenzoon 
(Matteüs 25:3 1-46) 

Deze tekst is een rede over het laatste oordeel dat door de 
Mensenzoon wordt geveld. jezus pleegt over het Koninkrijk 
Gods en het laatste gericht gewoonlijk in gelijkenissen te spre
ken. Het Koninkrijk is gelijk aan een zuurdesem (Matteüs 13:33), 
een schat in de akker (44), een schone parel (45), een sleepnet (47), 
een mosterdzaad (31). Het Rijk komt als een dief in de nacht 
(Matteüs 24:43). En het oordeel gaat over vijf van de tien maag
den die niet voor olie zorgden (Matteüs 25: I - 13). Omdat dit ver
haal echter geen gelijkenis is, heeft men eraan getwijfeld of dit 
wel een woord van jezus is. Is het niet eerder een toevoeging aan 
zijn woorden van de hand van Matteüs zelf, waarbij hij het oog 
heeft op de prediking tot zijn eigen gemeente? Er komt wel een 
vergelijking in voor - herder, schaap en bok - maar dat is een 
vaste metafoor voor de koning en zijn volk (en dus nauwelijks 
een gelijkenis, maar eerder een vaste vergelijking). De rede zelf 
schetst zonder enige beeldspraak het komen van de Mensenzoon 
om de samengedreven volkeren te oordelen. Het is niet van heel 
groot belang, maar ik ga ervan uit dat er alle reden is om achter 
deze woorden jezus zelf te zoeken en deze beeldrede als zijn 
schepping te beschouwen. Hij wil zijn leerlingen duidelijk 
maken aan welke onverwachte maatstaf de mensen en de volke
ren worden gemeten als het definitieve oordeel wordt geveld. 

Alle volkeren der aarde worden door God bijeengedreven om 
het oordeel van de Mensenzoon te horen. Ik zeg dat zij door God 
werden bijeengedreven, omdat het passivum - zij werden verza
meld - ongetwijfeld een 'goddelijke lijdende vorm', een 'passi
vum divinum' is, waarmee Matteüs de Godsnaam volgens joods 
gebruik vermijden kan. Maar hij bedoelt wel degelijk, dat het 



God zelf is die de volkeren voor het gericht van de Mensenzoon 
doet komen. We moeten zelfs zeggen dat het een goddelijk oor
deel is dat wordt gesproken. De Mensenzoon heeft, omdat Hij 
de maatstaf is waaraan gemeten wordt, de goddelijke waardig
heid gekregen. Dat is een voorstelling die wij vinden in het boek 
Daniël. Nadat het vierde dier verschenen is en rampen over de 
wereld brengt, komt God zelf in de gedaante van een Oude van 
dagen en de vierschaar (het gericht) zet zich neer. Dan wordt het 
dier gedood en komt met de wolken des hemels een Men
senzoon en Hem wordt door de Oude van dagen de heerschap
pij, de eer en de koninklijke macht gegeven. En alle volken dien
den hem (Daniël 7=1-14). Daaraan wordt ook in het begin van 
onze tekst gerefereerd. Ik denk dus dat de bedoeling is dat het 
God zelf is die door de Mensenzoon gericht houdt. De Men
senzoon is het criterium waaraan de volkeren en de mensen de 
maat wordt genomen. 

Er is sprake van alle volkeren der aarde. Het gericht betreft de 
hele wereld, van oost naar west en van noord naar zuid. Geen 
volk of natie uitgezonderd. De maatstaf waarnaar geoordeeld 
wordt geldt ook wereldwijd. Het laatste oordeel wordt over de 
hele geschiedenis van de mensen geveld. Allen worden openbaar 
voor de rechterstoel (2 Korintiërs 5:10). Dat betekent ook dat het 
oordeel niet alleen gaat over wat we persoonlijk aan de intimi 
gedaan hebben, al blijft dat ook niet buiten schot, maar het gaat 
ook over het hele ethische en politieke gedrag van de volkeren. 
Ze worden niet alleen als individuen geoordeeld, maar ook als 
collectiviteiten. Wat hebben ze gedaan en gelaten in de geschie
denis? Waar hebben ze voor gestaan? Wat is hun rol geweest? In 
dit laatste oordeel blijkt dat de Mensenzoon de rechter over alle 
volkeren is en dat Hij tegelijkertijd ook de maatstaf van de men
selijkheid is. 

Het is de Mensenzoon die oordeelt en de maat waarmee hij 
meet wordt daarmee ook aangegeven. De Mensenzoon is inder
daad een mens, en wel de mens zoals God hem bedoeld heeft 
toen Hij Adam schiep. Het is de tweede, de laatste Adam, de 
ware mens, die het menszijn ten einde heeft gedragen, die de 
liefde vervuld heeft en daarmee de menselijkheid voleindigd. 
Als we dit gezegd hebben, dan plegen we als christenen meteen 
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te zeggen: het is dus Jezus. Dat is natuurlijk niet helemaal 
onjuist, het is echter te snel geconcludeerd: een voorbarige, niet 
geheel onjuiste, maar toch ook aanvechtbare conclusie. De titels 
die men aan Jezus heeft toegekend, waarvan Mensenzoon een 
heel belangrijke is, hadden reeds een betekenis voordat Jezus 
leefde. Ze stammen uit de joodse traditie. Ze willen iets uit
drukken. Jezus droeg ze zeker niet als persoonlijke titels, die 
hem alleen toekwamen en die Hij op de borst kon spelden. Ze 
werden verrukt, opgetogen, verwonderd aan Hem toegekend. 
Hij wordt hymnisch zo genoemd. Daarmee wilden die eerste 
belijders iets uitdrukken van zijn betekenis voor hen. Het waren 
bovendien inclusieve titels die een te verwachten gestalte een 
naam gaven. En de Mensenzoon is zo'n verwachte gestalte, een 
echt mens, die waardig is het koningschap uit Gods hand te ont
vangen. De Mensenzoon is dan ook niet een bepaalde mens, 
maar eerder een soort 'Gesamtperson', een 'corporate personali
ty', een inclusieve gestalte, een incorporatie. Hij is het inbegrip 
van de voltooide menselijkheid, het mensenkind zoals God hem 
bedoeld heeft. Het is zeker waar dat die gestalte naar het besef 
van de discipelen uiteindelijk manifest geworden is in Jezus, 
maar hij valt niet zonder meer met Jezus samen. Als er hier 
wordt verteld dat Hij het gericht houdt, dan gaat Jezus ook 
schuil achter deze waarachtige mens, die Hij inderdaad in zijn 
leven en sterven tot uitdrukking heeft gebracht. De volkeren 
worden geoordeeld naar de maatstaf die deze Mens bij uitstek 
door zijn weg en werk gesteld heeft. Die menselijkheid is dan 
ook het criterium. Het is die mensenliefde die gevraagd wordt. 

Oordelen ('krinein') is scheiding maken. Dat wordt ook 
meteen gezegd. Het wordt in een vergelijking gevat. De 
Mensenzoon scheidt de rechtvaardigen en de gezegenden van de 
onrechtvaardigen en vervloekten, zoals een herder de schapen 
van de geiten scheidt. Misschien denkt de schrijver met zijn 
beeld aan witte, kostbare schapen en donkere, minder kostende 
geiten (bokken). In ieder geval is het geen seksuele scheiding, 
want mannelijke schapen zijn geen bokken maar rammen en 
schapen zijn niet per se ooien. Het beeld is duidelijk voor 
iemand die op de hoogte van het herderschap is. Een herder van 
een gemengde kudde, schapen en geiten, heeft meestal veel meer 



schapen dan geiten, omdat de geiten dieren zijn die altijd op rot
sen en hellingen klimmen. Ze gedragen zich om zo te zeggen 
frivoler en vrijer dan het schaap dat moeilijker loopt op zijn 
dunne pootjes. Als er te veel geiten zijn, werken ze op de scha
pen te aanstekelijk en gebeuren er ongelukken. Want schapen 
mogen niet omvallen: ze zijn er te kwetsbaar voor. En 's avonds 
moet de herder ze scheiden. De schapen gaan in een koele stal, 
want ze hebben dikke vachten en de geiten in een warme stal, 
want ze hebben het sneller koud. Dat is het beeld. Zo oordeelt 
de Mensenzoon: hij maakt scheiding. En die scheiding is het 
'derde van de vergelijking': daarom gaat het. De geiten gaan aan 
de linkerkant, de sinistere kant en de schapen aan de rechterzij
de, aan de zijde van het recht. De schapen zijn beeld van de 
rechtvaardigen en de geiten van de vervloekten. Alleen het 
scheiden ('krinein') is tertium van de vergelijking, niet het 
object, de bokken en de schapen (en zeker niet hun vermeende 
sekse). Zodra het over het oordeel zelf gaat, laat de beeldrede ook 
de vergelijking met schapen en bokken los. Dan gaat het over 
volkeren, over mensen derhalve, die worden gescheiden in geze
genden en vervloekten. 

De Mensenzoon oordeelt niet autoritair, niet van bovenaf, 
alsof Hij er zelf buiten staat, maar Hij motiveert zijn vonnis ook. 
Hij legt uit waarom de ene groep het Koninkrijk beërft en de 
andere voor eeuwig strafkrijgt. Hij zegt: de gezegenden ter rech
terzijde hebben gedaan wat van hen verwacht mocht worden. Ze 
hebben toen Ik honger had Mij te eten gegeven. Zij hebben toen 
Ik dorst had Mij te drinken gegeven. Toen Ik vreemdeling was, 
hebben zij Mij gehuisvest. Toen Ik naakt was, hebben zij Mij 
gekleed. Toen Ik ziek was, hebben zij Mij opgezocht. Toen Ik 
gevangen was, zijn ze gekomen. Zij hebben Mij nooit ofte nim
mer in de steek gelaten. En van de verworpenen, de vervloekten, 
de onrechtvaardigen geldt het omgekeerde: zij hebben Mij in 
mijn narigheid en ellende laten zitten en Ik ben er wat hen 
betreft eenzaam in omgekomen. 

De rechtvaardigen, de 'tsaddikim', zeggen: maar we hebben U 
nooit zo gezien. We weten van niets. We hebben U nooit zien 
hongeren en dorsten, nooit naakt of gevangen. Waar hebt U het 
over? Zij kennen de Mensenzoon helemaal niet. Ze hebben Hem 
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nooit gezien, hoe ook, waar ook. Ze hebben ook niet aan Hem 
gedacht voorzover zij van Hem wisten. Wat ze wel gezien heb
ben zijn mensen die in nood waren, die niet te eten of te drin
ken hadden, die in lompen liepen, vervolgd werden, geslagen en 
gemarteld, die ziek waren, op sterven na dood ... En ze hebben 
die mensen echt gezien in hun ellende en narigheid en die is tot 
hun hart doorgedrongen. Ze hebben gezegd: zo mag het niet 
zijn. Ze zijn met innerlijke ontferming bewogen geraakt omdat 
ze getroffen werden door de ellende der mensen. Ze hebben er 
iets aan gedaan. Ze hebben gedacht: het is het allerlaatste wat ik 
zou willen dat mij overkwam. Wat een verschrikkingen! Ze heb
ben beseft dat het ook zo is voor hen die het lot heeft getroffen. 
Daarom hebben ze iets gedaan. Kortom: ze hebben echte liefde 
bewezen, zelfs liefde tot de vijand, zoals de barmhartige 
Samaritaan. Hebben ze de Mensenzoon echt niet gekend? Heb
ben ze Hem niet herkend in de geslagen, berooide, geteisterde 
mensen? Het antwoord moet zijn: misschien wel, maar niet 'reli
gieus', maar gewoon omdat ze met de ogen van hun hart mén
sen hebben gezien in de stakkers, de stumpers, de berooiden en 
geslagenen van deze wereld. Omdat ze die mensen hebben 
gezien, hebben ze ook de Mensenzoon gezien, maar ze wisten 
het niet. 

De Mensenzoon zegt: jullie hebben het Mij gedaan, want dat 
was Ik, om zo te zeggen: incognito. Let wel: de Mensenzoon zegt 
dit. Dat moeten we ernstig nemen en niet meteen zeggen: Jezus 
dus. Want de Mensenzoon is, zoals gezegd, een titel die wel aan 
Jezus wordt toegekend, maar die voor Hem reeds gevormd was. 
Hij houdt iets in. De Mensenzoon is ook een inclusieve gestalte: 
Hij is in velerlei gedaanten juist in de erbarmelijke mensen 
onder ons aanwezig. Het zijn allemaal broeders en zusters van 
Hem, Hij in hen en zij in Hem. Met zulke mensen heeft de 
Mensenzoon zich geïdentificeerd. Dat zijn zijn stedehouders op 
aarde: de ware 'vicarii domini'. 

En zo is Hij het die het ware menszijn vertegenwoordigt, 
want dat begint voor God van onderaf, daar helemaal in de laag
te. Pas als de minsten tot hun recht gekomen zijn, zegeviert de 
menselijkheid. Vele laatsten zullen de eersten zijn. En omge
keerd: vele eersten de laatsten (Matteüs 19:30). 
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Daarom worden de onrechtvaardigen ook veroordeeld, want 
ze hebben niet geweten dat de Mensenzoon zich schuilhield in 
de armen en geringen. Als ze dat geweten hadden zouden ze de 
Heer der heerlijkheid niet in de steek gelaten hebben en niet 
gekruisigd hebben (I Korintiërs 2:8). Ze zeggen tegen de Men
senzoon: had dat dan gezegd, dan hadden we anders gehandeld. 
Maar het is te laat. Ze zijn veroordeeld. Het is een merkwaardig 
verhaal, dat duidelijk maakt: in het christelijk geloof gaat het 
niet om religie maar om menselijkheid. De motivatie tot 
humaan handelen, de motivatie menselijk te zijn, kan niet en 
mag ook niet religieus zijn. Alleen als je de liefde waarmaakt op 
het uur dat het gevraagd wordt en dat het nodig is ben je geze
gend. En wie eist dat? Jezus als de Mensenzoon? Nee! Want Hij 
is juist verbórgen in de minsten. Je moet die arme en kleine, ver
drukte mens zien, die honger heeft en dorst, en die mens vraagt 
je hem te helpen, zonder woorden, met de blik waarmee hij naar 
je kijkt. Die liefdevolle menselijkheid geeft de doorslag, die niet 
religieus is gefundeerd, maar die midden in het geleefde leven 
werd waargemaakt, zomaar om niet, abundant, overvloedig 
(Matteüs 5:20), alleen maar omdat een mens de ellende van een 
ander ziet en er iets aan doet. En niet het weten omtrent de 
Mensenzoon of het weten omtrent Jezus. Die blijft incognito als 
de uiteindelijke oordelaar, want Hij heeft niet anders dan die 
verborgen Mensenzoon willen zijn. En daarnaar is het ook dat 
Hij vraagt en Hij oordeelt je volgens het criterium: ben je mens 
geweest? En dat oordeel gaat niet alleen over personen, maar 
over hele volken. Het is niet alleen een individueel oordeel, maar 
ook een politiek-sociaal. 

Kierkegaard heeft gezegd: 'Sinds Jezus de tollenaar gerecht
vaardigd heeft genoemd en de Farizeeër ongerechtvaardigd, zijn 
alle Farizeeën tollenaars geworden' (vgl. Lucas 18:9-14). Alle 
Farizeeën zeggen niet langer: ik dank U dat ik niet ben als de 
tollenaar. Ze verheffen zich niet meer, maar spelen de nederig
heid, hypocrieten als ze zijn, en zij roepen nu: wees mij zondaar 
genadigl Zoiets schijnt hier ook te kunnen gebeuren, want de 
mens is onuitroeibaar religieus. Hij wil altijd met zijn cultus iets 
bewerken, God op zijn hand krijgen en met zijn handel en wan
del iets verdienen. Hij is altijd door beloning gemotiveerd. Sinds 
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we door dit woord weten dat de Heer der heerlijkheid incogni
to in de armen en geringen, in de minsten, de ellendigen en ver
drukten verborgen zit en dat wat je hun doet aan Hem gedaan 
is, stellen we ons voor hem open en steken hem de hand toe en 
helpen hem. Dat is de paradox van deze rede. Jezus verraadt een 
geheim dat Hij misschien wel voor zich had moeten houden. 
Waarom zegt Hij dit? Als Hij erover gezwegen had, dan zou het 
waar zijn gebleven, nu Hij het verraadt, worden alle onrecht
vaardigen rechtvaardigen. Hij heeft de schijnheiligheid in de 
hand gewerkt. Wat Jezus hier zegt, zou pas mogen blijken op de 
dag van het laatste oordeel, maar niet eerder, want het vervalst 
de motivaties tot goed handelen. Want wie zou Hem kennende 
Hem durven verwaarlozen en verachten? Jezus is toch Gods 
Zoon, Hij is de Christus, Hij is de Middelaar, Hij is de Heiland. 
Dus: je zou misschien honderd hongerigen en dorstigen voorbij 
lopen, ze niet helpen en laten creperen, maar als je weet dat Hij 
het is die zich in hen verbergt, dan wordt het anders. Je loopt 
voorbij aan de naakte en de vreemdeling, maar toch niet aan 
Hem, de Zone Gods. 

Kunnen we deze paradox misschien toch begrijpen? Alleen de 
christelijke gemeente weet van dit incognito van de 
Mensenzoon. Zij alleen en niemand anders. Zij weet dat de 
Christus het geheime principe van de wereldgeschiedenis is en 
dat uiteindelijk de Mensenzoon regeert over de wereld en dat 
alles voert naar zijn doel. Is dat een geheime leer ('disciplina 
arcana') of mag het ook worden verkondigd? Als verkondigen is 
'van de daken schreeuwen' en op plakkaten en in traktaten zet
ten, dan mag het niet. Verkondigen is echter iets anders: het is 
een geheim verklappen, een geloofsvermoeden uiten, de 'disci
plina arcana', het geheim samen delen. Verkondigen is getuige 
zijn van iets wat je meent gezien en verstaan te hebben. Het 
gebeurde in Jezus, toen Hij zijn weg ging en zijn werk deed, toen 
Hij de liefde voleindigde en ten slotte leed en stierf aan het kruis. 
Toen hebben de discipelen niet meteen, maar achteraf gezegd: 
dit is geen verlies, maar een overwinning. Dit is geen dood, maar 
eerst recht leven. Deze Mens, zoals Hij is, overwint de wereld en 
oordeelt haar. Hij is Heer! Dat is een verrukt belijden van een 
verborgen waarheid, die we elkaar mogen toefluisteren. Het is 
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inderdaad een verraden geheim, maar het blijft een geheim, dat 
je moet geloven. En slechts in zoverre weet je ervan, maar je weet 
het als niet wetende. Dat mogen de leerlingen van Christus ook 
verkondigen aan de wereld, maar niet van de daken schreeuwen. 
Het is geen ordinaire algemene waarheid, maar het is een bij
zonder geheim, waarvan je fluistert, zacht, bijna onhoorbaar. 
Het mag zeker een motief tot menselijkheid zijn, dat je weet dat 
elke arme en verdrukte een messiaans geheim in zich draagt 
waar je eerbied voor moet hebben. Maar het blijft een gehei
menis, waarvan je alleen in het geloof overtuigd bent en dat je 
niet zien kunt. 

Maar het blijft ook een geheim dat vaak niet geloofd wordt, 
ook niet door onszelf als christenen. Het is niet waar dat wij ons 
openstellen, ook niet als we zeggen dit geheim te kennen. Het is 
nog overal in de geschiedenis te zien dat wij volkeren der aarde 
dit geheim niet respecteren en dat we doen alsof het er niet is. 
Nog altijd worden de armen vertrapt, de naakten sterven van 
kou en de gevangenen zijn alleen in hun cel en de hongerigen 
creperen. Niemand ontfermt zich over hen. Ze worden en masse 
in de steek gelaten. Tweederde of meer van de wereldbevolking 
leeft op of onder de hongergrens. Vele duizenden mensen wor
den vervolgd, gemarteld, over de kling gejaagd. Het onrecht en 
het geweld tieren nog welig. Het geheim blijft een geheim, ook 
al wordt er stil en zacht, laten we zeggen: mystiek over gespro
ken. Je gelooft het pas en je weet het pas echt als je de ander wer
kelijk liefhebt. Dan pas blijkt het waar te zijn, geen dag en geen 
minuut eerder. 

Als de stille boodschap van de messiaanse gemeente ertoe kan 
bijdragen dat het anders, dat het eindelijk beter wordt in de 
wereld, dan zou dat alleen maar verheugend zijn. Zonder zulke 
verhalen die ons prikkelen, zal de mensheid niet wakker wor
den. Zonder zulke verhalen die ons de weg wijzen, zullen we 
verdwalen. De boodschap luidt: Christus heeft tegenover zijn 
moordenaars gezwegen, Hij heeft het kruis op zich genomen, 
omdat in Hem openbaar zou worden dat zijn minste broeders en 
zusters nog altijd worden geslachtofferd, opgemerkt of onopge
merkt. Hij wilde hun plaatsvervanger zijn, opdat dit aan het licht 
zou komen. Hij is met hen hun verzwegen dood ingegaan. Dat 

2°3 



moet ons zo schokken, dat we anders worden, bekeerd, zodat het 
ook anders wordt in deze wereld dan het nog steeds is. Maar het 
is ook omgekeerd: als er een arme hongert en dorst en hij geeft 
de geest, als er een geringe sterft, sterft Christus met hem, want 
Hij is zijn minste broeder. 'Hij is in doodsnood tot aan het einde 
der wereld' (Pascal). 

Het moet duidelijk zijn, dat deze waarheid niet waar is los van 
de praxis van het liefdevol handelen. Alleen wie zijn naaste helpt 
omdat hij het vraagt, wie hem liefheeft omdat hij is als wij alle
maal, zal tot het besef komen dat het waar is, dat dit het gehei
me principe van de wereldgeschiedenis is: de liefde die in de 
Mensenzoon is geopenbaard. We zijn christen om meer en beter 
en echter mens te worden en geen mens om christen te worden. 
Het gaat in tenach en evangelie beide geheel en alom de huma
niteit, die alleen kan zegevieren als we ons openstellen voor de 
geringen en ons hun lot aantrekken, alsof we het zelf waren, en 
ons openstellen voor de belofte aan de armen dat zij het zijn die 
de aarde zullen beërven en niet de rijken en machtigen. De eer
sten zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eerstenl 
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Hoofdstuk 19 

Het grote gebod 
(Matteüs 22:34-40) 

Jezus h~eft de Sadduceeën de mond gesnoerd met zijn onver
wachte antwoord op de vraag naar de opstanding. Zij hadden 
Hem die vraag gesteld omdat zij niet in een opstanding konden 
geloven; zij hielden het ervoor dat de mens tot stof en as vergaat 
en dat in het graf God niet meer geloofd wordt (Jesaja 38:18v.). 
Jezus gelooft echter niet dat een gestorven mens daarmee uit de 
hand van God valt. Hij zegt: 'God noemt zichzelf de God van 
Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob. Dat wil toch 
zeggen, dat zij alledrie leven, want God is geen God van doden, 
maar van levenden (Lucas 20:37V)?' God is een levende God van 
levende mensen, ook al zijn ze gestorven. Gods Woord bestaat in 
eeuwigheid en dus blijft het uitgaan tot allen, levend of gestor
ven, want voor God leven ze allen. 

Als de Sadduceeën zijn afgedropen, komen de Farizeeën naar 
Jezus met een andere vraag. Ze doen dit om Hem te beproeven. 
Het NEG (1951) vertaalt met 'verzoeken'. Dit woord is hier, denk 
ik, een bee~e te zwaar. Zij willen Hem op de proef stellen; zij 
nemen Hem een klein examen af Want ze zijn nieuwsgierig wat 
Hij zal antwoorden op de vraag van één van hen naar het grote 
gebod in de thora. Zulke vragen waren niet ongebruikelijk. Zo'n 
vraag is door iemand ook aan rabbi Sjammai gesteld, die de vra
ger die proseliet wilde worden evenwel afwees. Hij ging toen 
naar rabbi Hillel met dezelfde vraag: 'Kunt u de thora heel kort 
samenvatten, in de tijd ~at ik op één been sta?' Hillel antwoord
de: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.' 
De negatieve Gulden Regel was voor deze rabbi derhalve de 
kortste samenvatting van de hele thora. Dat is voor Jezus niet zo, 
want Hij vindt dat te weinig, te schraal. De regel is voor Jezus 
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om zo te zeggen te minimalistisch: als je bij Hillels regel leeft, 
dan hoef je alleen maar na te laten aan een ander te doen wat je 
zelf onaangenaam zou vinden. Dat is, modern gezegd, een libe
rale opvatting: onze vrijheden begrenzen elkaar en die grenzen 
moet je respecteren. Verder kun je je gang gaan. Jezus gaat veel 
verder. Hij vraagt hoe je je positief tegen over de naaste hebt op 
te stellen. Hoe moet je je tegenover een ander, tegenover je naas
te gedragen? Wat moet je hem of haar doen? Wat moet je voor 
hem of haar zijn? 

Jezus' antwoord wijkt ook in een ander opzicht af van dat van 
Hillel. Hij stelt eerst een andere zaak aan de orde dan de ver
houding tot de naaste, en wel de verhouding tot God. De ver
houding tot God is voor Hem bepalend. Van de betrekking tot 
God hangt alles af. Aan de woorden over de liefde tot God, 
waarom het hier gaat, laat Marcus (I2:29v) het 'sjema' vooraf 
gaan. Jezus antwoordt bij hem: 'Het eerste is: Hoor, Israël, de 
Here, onze God is één!' Dat is het oerisraëlitische belijden. Een 
jood zegt het 'sjema' vele malen in zijn leven. Het vat samen wat 
hij ten diepste gelooft en hij leeft bij deze woorden. Hij slaat de 
'mezoeza' aan zijn deurpost, zodat hij er ingaande en uitgaande 
aan herinnerd wordt. Ook in zijn stervensuur prevelt hij nog 
zacht deze woorden. 'Adonai is één!' We hebben dit al eerder uit
gelegd en hoeven dit niet te herhalen. Deze God, die ons bevrijd 
heeft, is uniek. Zoals Hij is er maar één. En Hij gaat ons dus 
boven alle goden en machten, die wij dan ook afzweren. 
Daarmee is alles gezegd. Jezus legt dit uit en zegt: omdat Adonai 
uniek is, enig in zijn soort, daarom moet onze toewijding ook 
totaal zijn. Er mag geen enkele reserve zijn. Het hele hart van de 
mens moet op Hem gericht zijn. Er mag geen deel van het hart 
aan andere dingen of mensen gehecht zijn. De hele ziel moet op 
Hem gericht zijn. Er mag geen stukje van je ziel aan andere din
gen of mensen gehecht zijn. En van het verstand geldt hetzelfde: 
het moet geheel en al bepaald worden door de toewijding aan 
deze God. 

Kan dat wel? Is dit geen overvragen? Zijn er dan geen andere 
dingen die ook belangrijk zijn? En hoe zit het met onze verhou
ding tot de mensen? Alle kracht van de mens schijnt op te moe
ten gaan in de liefde tot God. Daarnaast schijnt er niets meer te 
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wezen. We moeten Jezus echter goed verstaan. Het gaat hem om 
de primaire richting van hart, ziel en verstand. Die primaire 
richting is alles beheersend. Als die er niet is, komen de dingen 
niet in de ware orde te staan. Pas vanuit de liefde tot God mogen 
die andere vragen gesteld worden. Maar dan moeten ze ook 
gesteld worden, want ze zullen zelfs doorslaggevend blijken. De 
hele schepping, alle dingen en mensen, moeten vanuit de toe
wijding aan God worden verstaan. Dat moeten we echter goed 
verstaan. Het wil niet zeggen: in het licht van de eeuwigheid 
('sub specie aeternitatis'), want dat is te vaag. Worden mens en 
ding in het licht van de eeuwigheid bezien, dan leidt dat uitslui
tend tot een relativering, waardoor alles ten diepste beschouwd 
onbelangrijk wordt. De dingen zijn immers nietig bij de eeu
wigheid vergeleken. Jezus wil juist alles in het licht zetten van 
het aanstekelijke handelen en bevruchtende spreken van deze 
God der bevrijding. En in de actieradius van deze bijzondere 
God blijken mensen en dingen een belang en een waarde te krij
gen, die ze voordien in ons besef niet hadden. De heiligheid, dat 
is het 'anderszijn' van deze God straalt op ze af, zodat ze een 
nieuwe bestemming krijgen. Ze zijn niet heilig - dat is alleen 
God zelf -, maar in zijn licht zijn ze wel tot heiliging bestemd. 
Wij worden opgeroepen met mens en ding zo om te gaan dat zij 
tot die hoge bestemming komen. We mogen niets verabsolute
ren, niets zien als iets wat onze volstrekte en laatste toewijding 
verdient, want die komt alleen God toe. Maar vanuit die toewij
ding moeten we de dingen en de mensen wel op de rechte wijze 
beschouwen en aanzien op Gods uiteindelijke bedoeling ermee. 
En die vraag moeten wij ons ook stellen: wat heeft God, wat 
heeft deze bijzondere God met hem of haar en met mij voor? 
Wat verwacht Hij van onze verhouding? Hoe vinden we teza
men de weg naar zijn bedoelen? Hoe zoeken wij samen zijn Rijk 
en de gerechtigheid ervan? Dat is de absolute toewijding die 
God van ons vraagt. Dat moeten we met heel ons hart, met heel 
onze ziel, met alle kracht en verstand nastreven. 

Tot nog toe heb ik over één woord nog niet gesproken en dat 
is het woord liefde. Jezus spreekt van liefde tot God. Wat is lief
de? Het is meer dan laatste toewijding, meer nog dan wat Paul 
Tillich noemde 'ultimate concern'. Dat houdt het stellig ook in, 
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maar het is kwalitatief toch meer en vooral ook anders. Voor 
liefde wordt hier in het Grieks 'agapè' gebruikt. Dat is een 
woord dat in het Nieuwe Testament een eigen betekenis heeft 
gekregen; het is een specifieke gestalte van de liefde. Het andere 
woord voor liefde in het Grieks is 'eros', maar dat betekent iets 
heel anders. Als we 'agapè' betrachten, dan vragen we helemaal 
niet wie die ander kan zijn in ons verhaal, hoe hij kan figureren 
in ons project of wat hij voor ons kan betekenen. Bij 'eros' is dat 
wel het geval. Bij de 'eros' springt de vonk over tussen twee 
wezens. Zij kiezen voor elkaar. Zij voelen sympathie voor elkaar 
en ze worden door elkaar aangetrokken, zij hebben iets met 
elkaar en leven voor elkaar. Zij trekken samen op in saamhorig
heid. Zij voelen de warmte van elkaar. Zij groeien ook aan 
elkaar. Dat is bij 'agapè' niet het geval, zeker niet in de eerste 
plaats. ~gapè' richt zich helemaal op de ander, zoals hij nu een
maal in al zijn toevalligheid is. Dat geldt ook van de liefde tot 
God. Gods bestaan is niet noodzakelijk en kan daarom niet 
bewezen worden: ook Hij is 'toevallig'. En Hij mag niet worden 
gebruikt in onze plannen en voornemens. Hij is wie Hij is en 
legt zoals Hij is beslag op ons. We geven ons aan Hem over en 
laten ons leven richten door zijn bedoelingen met mens en ding. 

De 'agapè' ziet de andere mens zoals hij is, in zijn schamelheid 
en grandeur, laat zich daardoor gezeggen, gaat naar hem toe, 
staat hem bij en wijdt zich aan hem. In zoverre was het woord 
toewijding dat ik eerst gebruikte bepaald niet verkeerd gekozen. 
De ander wordt echter als voorwerp van liefde genomen zoals 
hij is. Er gaat geen ander appèl van hem uit dan van zijn 'zo zijn'. 
Zijn blik, waarmee hij vraagt 'sta me bij' is het die de liefde wekt. 
Hij hoeft niets te doen om deze liefde te verdienen. De ander 
overweldigt mij eenvoudig door zijn pure 'er zo aan toe zijn'. Hij 
is als ander eenvoudig gezaghebbend voor mij. Hij grijpt mij aan. 
Ik geef me aan hem over op genade en ongenade. Ik heb hem lief 
zoals hij is. Dat is een zaak van de hele persoon zonder enige 
reserve. Je hebt in hem gevonden watje zocht, maar zo overwel
digend dat je ook beseft: het is veel meer nog dan ik zocht. Je 
hebt misschien gevonden wat je eigenlijk niet zocht, maar had 
moeten zoeken. Dat weet je nu pas. Dat dringt nu je gevonden 
hebt tot je door. Je hebt hem gevonden die je volstrekt bindt en 
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bepaalt. En dat vervult je met grote blijdschap en dankbaarheid. 
Dat maakt je volkomen anders, vernieuwt je volledig, zet je 
voorgoed op een spoor. Het is geen zaak van het koele verstand 
alleen, maar ook van het warme hart en de zoekende ziel. Je hele 
persoon is in rep en roer, doorstraald van warmte en genegen
heid. Je bent helemaal in. Je toewijding is volkomen. 

Het tweede gebod, zegt Jezus, is dan ook aan dit eerste gelijk. 
Het is wel een tweede gebod, maar toch eigenlijk ook niet. Het 
is hetzelfde nog eens anders gezegd. Het is niet iets anders. De 
twee geboden zijn gelijk aan elkaar. Niet gelijkend op elkaar, 
maar identiek. Het is Johannes, de briefschrijver, die dit heeft 
uitgelegd. Hij zegt: 'Indien iemand zegt: Ik heb God lief, maar 
hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar; want wie zijn 
broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij 
niet gezien heeft, niet liefhebben' (I Johannes 4:20). Voor 
Johannes is de testcase voor de liefde tot God de broeder- en 
zusterliefde of de naastenliefde, want 'God woont in het ontoe
gankelijke licht' (I Timoteüs 6:16) en is onzichtbaar, maar de 
broeder of zuster, die is zichtbaar, tastbaar, lijfelijk aanwezig. 
Aan hem of haar alleen kun je waarmaken en bewijzen dat je 
echt liefhebt. Daarom noemde ik eerder de verhouding tot de 
naaste doorslaggevend. De gehoorzaamheid aan het tweede 
gebod bewijst die aan het eerste gebod. Een ander bewijs is niet 
te leveren. Zonder deze gehoorzaamheid wordt de beweerde 
liefde tot God een loze kreet. 

Maar dat wil niet zeggen dat de liefde tot God geen betekenis 
heeft voor de naastenliefde, alsof de naastenliefde eenvoudig de 
vervanging van de liefde tot God is. Integendeel, de medemens 
wordt pas door God tot onze naaste. Pas als ik mijn medemens 
in Gods licht zie, wordt hij tot een naaste die ik lief krijg. Hij 
heeft zoals hij is in Gods oog een onschatbare waarde en dat heb 
ik te respecteren. Ik moet hem zien zoals God hem ziet. Ik mag 
de naaste daarom niet gebruiken in mijn bedoelingen en plan
nen, maar ik moet hem tot zijn recht, ja tot Gods recht laten 
komen. Hij is een schepsel van God met een eigen waarde en hij 
kan nooit voor mij tot een middel worden (Kant), waarvan ik 
gebruik maak om mijn streven uit te voeren. Deze bijzondere 
God, die wil dat de mens echt mens is, is de God van mijn naas-
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te en ik mag dienstbaar zijn aan zijn menselijkheid. Hij heeft als 
schepsel en kind van God een absoluut gezag over mij. Hij kijkt 
mij aan en zegt: 'Help mij dat te worden wat ik eigenlijk ben, een 
schepsel, een kind en een vriend van God. Gebruik mij niet, doe 
mij geen kwaad, dood mij niet, maar sta mij bij.' 

Dat wordt door Jezus ook nog op een andere wijze uitge
drukt. Jezus spreekt van liefde tot de naaste als tot jezelf. Dat is 
niet alleen dat de ander is als jij, zoals Martin Buber 'kamocha' 
(Leviticus 19:18) vertaalde (zie voor het volgende ook: p. 154, 
waar de gedachte wordt uitgewerkt). Dat is zeker waar en ook 
heel belangrijk. Maar het is toch nog meer. Je moet de naaste 
liefhebben op dezelfde wijze als je jezelf bemint. Dat is een 
andere manier waarop gezegd wordt dat je de naaste in Gods 
licht mag zien dat hem overstraalt. Het 'als jezelf (het 'hoos 
seauton') is een accusativus die afhangt van het woord liefheb
ben dat eerder met het oog op de naaste gebruikt wordt. 
Letterlijk vertaald staat er: heb je naaste lief op dezelfde wijze als 
je jezelf liefhebt. Dat wil niet zeggen, dat de liefde tot jezelf een 
soort 'derde' gebod is. Integendeel, die liefde wordt juist als van
zelfsprekend voorondersteld. Die hoeft dus helemaal niet gebo
den te worden. Die is eenvoudig gegeven. Ieder van ons is van 
nature een zekere zelfliefde eigen. Jezus spreekt tot gezonde 
mensen met een gezond, primitief en naïef instinct tot zelfbe
houd, dat Hij niet hoeft te bevelen. Waar het hier nu om gaat, is 
dat Jezus zegt: je moet de ander liefhebben met dezelfde naïeve 
vanzelfsprekendheid. Het is zelfs zo dat die zogenaamde 'zelf
liefde' eigenlijk eerst tot liefde wordt als zij reden wordt zich op 
de ander te richten. Liefde is wezenlijk iets wat nu eenmaal niet 
op jezelf is betrokken, maar wat uitgaat naar de ander. Daarmee 
blijkt dit tweede gebod identiek te zijn aan de positieve Gulden 
Regel: wat gij wilt dat de mensen u doen, doe hun evenzo. Want 
in je naïeve egoïsme, je kinderlijke, vanzelfsprekende 'liefde' tot 
jezelf weet je altijd precies wat je van de ander verwacht dat hij 
aan je doen zal. Welnu, dat moet je ook aan hem of haar doen. 

Jezus eindigt met te zeggen dat aan deze twee geboden de hele 
thora en de profeten hangt. De thora bevat heel veel wetten, 
maar zij bevat slechts één gebod (Rosenzweig). En een gebod is 
iets anders dan een wet. Een gebod raakt ons zo, dat het vrijheid 

210 



in ons sticht, dat het 'autonomie' wekt, terwijl de wet altijd 
opgelegd is en dus 'heteronoom' blijft. Door het gebod word je 
tot vriend van God, terwijl de wet je op zijn hoogst tot knecht 
maakt. Door het gebod word je een vrije mens, die zijn eigen 
beslissingen neemt. De wet bindt je en houdt je in toom: je bent 
nog niet vrij, maar wordt beheerst. Waarom is dat zo? God is 
liefde, zegt johannes en daarmee wil hij zeggen: God heeft ons 
lief. Dat God liefde is, is geen idealistische uitspraak van 
johannes, alsof hij de liefde als zodanig wil vergoddelijken. Hij 
zegt dan ook niet: de liefde is god, maar God is liefde. God is, wil 
hij zeggen,juist het subject van de liefde: het is God die liefheeft. 
God geeft de kwaliteit aan de liefde. God laat zien hoe en wat 
echt liefhebben is. Gods liefde gaat concreet uit naar mens en 
wereld. Die liefde is daarom een gebod dat ons vrijmaakt, omdat 
deze liefde van God eenvoudig wederliefde wekt. Het wordt niet 
opgelegd dat je God moet liefhebben (het is geen wet), maar 
Gods liefde werkt zo aanstekelijk dat als vanzelf in ons weder
liefde ontstaat. Dit gebod is bindend voor een mens, zo bindend, 
dat de mens het moet beamen of hij wil of niet. je hoeft het 
gebod niet te internaliseren, want het is in je mond, in je hart, in 
je ziel, in je verstand, in je geest aanwezig. Als je ertegen rebel
leert, dan verzet je je tegen God maar ook tegen het beste in 
jezelf en je verloochent dus ook jezelf. Er is iets in de mens wat 
op hem een eeuwigheid vooruit is en wat hem aanspreekt met 
een absoluut gezag. Dat is het gebod, dat de stem Gods is in zijn 
geweten. Waar komt dit gebod vandaan? Het komt voort uit het 
besef dat God je liefheeft met heel zijn hart, want Gods liefde 
vraagt om wederliefde. God heeft je lief en zo wekt Hij de 
wederliefde in je. God hoeft er niet met een wétswoord toe te 
verplichten. De wederliefde is, als je Gods liefde beseft, vanzelf
sprekend. Zij vervult je hele hart, je hele ziel en je hele verstand. 
Het is de enig mogelijke reactie op de liefde van God tot ons. 

Niet alleen de thora, maar ook de profeten hangen aan deze 
twee geboden. Waarom noemt jezus hier de profeten? Dat is 
omdat Hij veel dichter bij de Farizeeën staat dan bij de 
Sadduceeën: voor Hem gaat de Heilige Schrift niet op in de 
thora alleen, maar de profetische boeken zijn ook belangrijk, 
want ze leggen de thora niet alleen uit, maar passen die ook toe 
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op de mens en zijn geschiedenis. Zij hebben laten zien hoe het 
volk dat geroepen is de thora te vervullen, daarin veelal schro
melijk tekortschiet. Maar zij hebben ook laten zien hoe elke 
teleurstelling weer nieuwe hoop verwekte. In de tweede Jesaja 
loopt de verwachting op tot de hoop op een gestalte, die het 
helemaal zal waarmaken door alles op zich te nemen en weg te 
dragen Oesaja 52:13-53:12). Jezus heeft zijn hele leven lang geleefd 
bij het luisteren naar deze profetische stemmen. Als er een tekst 
is die Hem tot het einde heeft beziggehouden is het wel deze, die 
spreekt van de lijdende Knecht van de Heer. Hij heeft wat de 
profeet van die mens zegt geheel en al op zichzelf betrokken. Hij 
heeft het onvervulde van die profetie waargemaakt. En zo is Hij 
geworden tot de man, die de liefde heeft voleindigd door zich
zelf voor anderen in de dood te geven. Sindsdien kan zelfs de 
dood geen scheiding meer tussen Hem en ons maken 
(Romeinen 8:38v.). Hij heeft profetisch geleefd, als een Tsaddik 
die de naaste liefheeft als zichzelf en zich geheel en al aan hem 
geeft, als het moet ten dode. Dat heeft Hij voor ogen gehad en 
dat heeft Hij bedoeld, toen Hij zei: heb God lief en de naaste als 
jezelf Hij had ook kunnen zeggen: volg Mij na! En dat is ten 
diepste ook wat Hij zegt. Die onvoorwaardelijke naastenliefde is 
het kenmerk van messiaanse mensen en die liefde bewijst wat 
anders ontastbaar blijft: dat wij de onzichtbare en niet geziene 
God liefhebben, want die neemt immers in de medemens con
creet gestalte aan. 

212 



Hoofdstuk 20 

Jezus' gezag 
(Matteüs 7:24-29) 

Jezus' leer is anders dan die van de schriftgeleerden en daarom 
verwonderen de scharen zich. Zij staan versteld, want ze hebben 
gemerkt dat er een groot gezag van Jezus uitstraalt, dat hun 
onontkoombaar aanspreekt, hen uitdaagt, hen verandert en ver
nieuwt. Zij worden daardoor boven zichzelf uit geheven en zien 
zichzelf door een helder licht omgeven. Je kunt ook zeggen: de 
Heilige Geest heeft hen vervuld. Zij zijn door de woorden van 
Jezus inderdaad anders en nieuw geworden. Dat leidt tot ont
zetting, tot een grote ontsteltenis. De woorden van Jezus hadden 
een zo grote klem op hen, dat ze zichzelf anders gingen beleven 
en nieuw gingen zien. Deze woorden hadden iets onherroepe
lijks, zij waren zo klaar en helder, alsof ze van boven, van God 
zelf, kwamen. En dat wás ook zo, maar toch zonder dat de woor
den van boven aan hen opgelegd of opgedrongen werden. Ze 
voelden dat aan hen met het gezag tegelijk een grote vrijheid 
werd geschonken. Jezus heeft met innigheid en ook vanzelfspre
kendheid naar hun hart gesproken. Zij kunnen niet anders 
reageren dan met te zeggen: 'Het moet zo zijn als Hij zegt. Het 
kan niet anders.' Hij zegt het immers met een rustige indrin
gendheid, met een warme ingetogenheid, die de harten verovert. 
Wat is het geheim van dit gezaghebbende? Wat is er anders bij 
Hem dan bij de schriftgeleerden? Hoe komt het dat Hij een zo 
grote verbazing, verwondering en ontsteltenis, maar ook dank
baarheid en vruchtbaarheid verwekt? Wat is het geheimenis van 
zijn spreken? 

Jezus heeft iets soevereins: Hij gaat heel anders dan de schrift
geleerden met de thora om. Zeker niet met minder eerbied voor 
de teksten. Hij stelt zich ongetwijfeld niet boven de thora. Als er 
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één naar de woorden va.n de thora luistert is Hij het. Het is ook 
voor Hem een gebod, of liever: een levend gebieden. Ook voor 
Hem geldt dat er niets van de wet mag verloren gaan, want elke 
letter getuigt van Gods wil. De thora is ook Hem heilig. Maar 
jezus hángt niet aan de letter. Dat wil niet zeggen dat Hij de let
ter niet van belang acht, want ook hem wordt het met de letters 
- en niet op andere wijze, ook niet direct van boven - geleerd en 
gezegd. De letters echter staan niet op zichzelf, maar getuigen 
van iets, ze wijzen heen naar iets eenvoudigs, iets noodzakelijks 
en dat éne ding verkondigt Hij, maar Hij is er ook zo in, het is 
Hem zo eigen dat Hij het tegelijkertijd zelf vertegenwoordigt, ja 
zelf ls. Hij heeft zich ermee vereenzelvigd. Hij is geen schriftge
leerde, die de woorden uitlegt, als een knecht van de letter. Hij 
gaat anders te werk en Hij is ook anders. Er is bij jezus geen 
afstand tot de woorden: Hij hoort ze als een levende, beloftevol
le en gebiedende stem van God, die Hem bindt, en zo worden ze 
ook tot zijn eigen woorden, waarvoor Hij met zijn leven instaat. 
Hij gaat in deze woorden op, ze worden deel van zijn leven. De 
schriftgeleerde geeft een heel nauwgezette uitleg van alle woor
den der thora en daarbij beweegt hij zich getrouwelijk binnen de 
traditie der vaderen, binnen de lijnen die door hen zijn uitgezet. 
De schriftgeleerde telt de wetten en zegt dat al die wetten van 
a tot z moeten worden gehoord en gehoorzaamd, uitgelegd en 
behartigd. De schriftgeleerde stelt zich geheel en al dienstbaar 
aan de letter. Dat is ongetwijfeld niet verkeerd, integendeel. Het 
is zonder enige twijfel een gerechtvaardigde werkwijze, waarte
gen niets maar dan ook niets is in te brengen. En jezus is de laat
ste die daarop een aanmerking zou maken. Maar - dat is opmer
kelijk - Hij doet zelf toch meer. Hij roept wel op tot gehoor
zaamheid aan de thora, maar met meer gezag, omdat Hij ver 
boven een letterlijk uitleggen van de thora uitgaat. Hij spreekt 
met het gezag van een voleindiger der thora, als iemand die de 
woorden van de thora heeft vervuld. 

Hij spreekt en handelt in naam van God zelf, want Hij is de 
gevolmachtigde van zijn Vader en dat geeft Hem dat bijzondere 
gezag, waarover de schare zich verwondert. Hij is de van God 
gezondene, Hij is het vleesgeworden Woord van God en Hij legt 
de thora uit aan de hand van zijn eigen levensweg, die eindigde 
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in lijden en sterven. Daarom roept Hij niet alleen op tot gehoor
zaamheid aan de thora maar meer nog tot navolging van 
Hemzelf. Hij zegt: 'Neem uw kruis op en volg Mij, dan heb je de 
thora vervuld.' Het is de weg van een zich volkomen inzetten 
voor de naaste, instaan voor de ander, in volkomen liefde en soli
dariteit, als het moet ten dode. Hij vraagt van zijn mensen hun 
leven prijs te geven om het te winnen. En die liefde tot het einde 
is voor Hem de vervulling van de thora. Hij doet dus nog méér 
dan de thora, met meer durf, met grotere eenvoud, met meer 
oorspronkelijkheid uitleggen. Je kunt wel zeggen: Hij radicali
seert de thora, maar daarmee raak je de kern maar half. Hij kijkt 
veeleer door de letters heen tot op de geest van de thora. Ook dit 
is waar, maar uiteindelijk geldt toch: Hij doet het daarom gezag
hebbender, omdat Hij in en door zijn leven de woorden van de 
thora waargemaakt heeft en daarom kan en mag oproepen Hem 
na te volgen. Hij heeft de thora tot zijn eigen levensopgave 
gemaakt en haar voleindigd. Hij is het vleesgeworden Woord, de 
vleesgeworden thora. Zo is Hij gebleken te zijn, die Hij wezen
lijk was: de gevolmachtigde en gezondene van de Vader. 

Het zijn geen regels van gezond verstand en het is geen rede
lijke levenswijsheid die Jezus predikt, hoe behartigenswaardig 
die ook mogen zijn. Zulke wijsheid mag er van Hem zeker inzit
ten, maar de Bergrede is veel meer. Zij doet geen beroep op ons 
vermogen om in deze wereld zo te leven en te handelen dat je 
er, zonder dat je de naaste schaadt, profyt van hebt, en dat het je 
wel gaat. Dat alles mag ook meetellen en is zeker niet onbelang
rijk. Hij geeft geen verstandige en doordachte levenslessen, al is 
ook dat op zichzelf nuttig en ongetwijfeld niet verkeerd. Het is 
veel meer. Het is - en daar gaat het om - veeleer een wijsheid die 
Hij niet alleen predikt, maar ook in zijn persoon vertegenwoor
digt, die alle verstand te boven gaat, een bovenredelijke wijsheid 
die - wat Paulus noemt - 'veel verder omhoog voert' (1 
Korintiërs 12:31). Het is inderdaad de hoogste wijsheid die met 
een onnoemelijke kracht op de mensen afkomt, met de kracht 
van de Heilige Geest, die alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan 
aan de harten van de mensen legt. 

Het opmerkelijke en vreemde is dat die wijsheid door niet 
weinigen zal gezien worden als de grootste dwaasheid, Zo dwars 
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staat het op alles wat gewoonlijk wordt gezegd en verkondigd. 
Het is ook geen wereldverbeteringsprogram dat Hij geeft. Het is 
helemaal geen programma of scenario, dat je eenvoudig maar af 
te werken hebt zodat het allemaal in orde komt. Het is geen 
blauwdruk waarop de hele wereld nieuw en anders ingekleurd 
staat. Het is geen voorspelling, dat vrede en gerechtigheid zullen 
heersen. Alles wat Hij zegt is ongetwijfeld van algemene gelding, 
persoonlijk en politiek. Maar het komt niet langs programmati
sche weg: het kan niet gerealiseerd worden door een scenario te 
volgen. Het is veeleer een gave van Gods goedheid, waarvoor we 
ons open te stellen hebben. Het is als een erfenis die we alleen 
maar te aanvaarden hebben. Het is ook niet een voorbeeld dat 
Jezus geeft. Jezus heeft met zijn doen en laten, zijn woorden en 
daden, met zijn lijden en sterven nooit iets willen voordoen, Hij 
heeft geen voorbeeld willen geven. Hij is eenvoudig zijn weg 
gegaan, omdat het zo moest. En Hij heeft deze weg in echte 
gehoorzaamheid afgelegd omdat Hij hem onvermijdelijk moest 
gaan, om zo te zeggen 'van Woord tot Woord' (dr. o. Noord
mans). En Hij was op die weg eenzaam, vaak in grote verlaten
heid. Het was zijn authentieke, spontane en oorspronkelijke 
levensdaad, zijn eigen weg. Nee, Hij gaf geen voorbeeld, Hij 
deed niets voor. Hij was eenvoudig zichzelf En zodoende, juist 
omdat Hij geen voorbeeld wilde zijn, werd Hij 'voorbeeldig', 
werd hij met een beter woord 'navolgenswaardig' voor allen die 
zijn roeping verstonden. Juist omdat Hij deze weg heel alleen 
ging, in grote eenzaamheid, is Hij geworden tot Iemand die 
navolging verdient. De schare heeft het beseft, zij verwonderde 
zich, want zij was reeds door de Heilige Geest bezield. 

De ontsteltenis der schare is juist dat ze erkennen moeten, dat 
hier Iemand niet alleen maar iets uitlegt, maar dat Hij met god
delijk gezag spreekt. Hij handelt blijkbaar in volmacht: het god
delijk gezag straalt van Hem af En de schare ziet het met de 
ogen van het hart, de schare verwondert er zich over in de Geest. 
Die ontzetting der schare is natuurlijk ambivalent. Ze voelen en 
horen en beseffen dat het zo is: hier spreekt iemand die vanuit 
zijn eigen diepste zijn zegt welke weg gegaan dient te worden en 
Hij doet het met een gezag zonder weerga. Onder het gezag van 
zijn Woorden is niet uit te komen. De ontzetting daarover kan 
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tot geloof leiden, tot aanvaarding en overgave, maar ze kan ook 
omslaan in een verzet. Lucas 4 vertelt daarvan. In Nazareth is 
men ook verwonderd over zijn woorden van genade. Maar even 
later zeggen ze: is dit niet de zoon van Jozef (vers 22)? En ten- . 
slotte proberen ze Jezus in de afgrond te duwen (vers 29). Zo kan 
het met de schare gaan, ook hier. Er hoeft maar dat te gebeuren 
of de stemming slaat om. Maar de ontzetting en verwondering 
blijft even authentiek, zelfs als ze omslaat, zelfs als ze de schare 
tot een ergernis wordt, want het is waar en blijft waar: Jezus 
spreekt anders dan de schriftgeleerden, met een groot, onont
koombaar, onvermijdelijk en onweerstaanbaar gezag. 

Dat gezag komt tot uitdrukking in de twee geboden die Jezus 
geeft: liefde tot God en liefde tot de naaste, zonder reserve. En 
die twee zijn voor Hem één, want alleen de liefde tot de naaste 
kan de liefde tot God bewijzen. Dat is voor Hem de vervulling 
der thora. Meer dan dit is het niet. Maar minder ook niet. En Hij 
kan hetzelfde ook nog heel anders zeggen: neem uw kruis op u 
en volg Mij na. Kennelijk is Hijzelf in persoon de vervulling van 
de thora. Zijn levensweg, zijn woorden en daden, zijn lijden en 
sterven zijn die vervulling. Dit en niets anders heeft de thora 
voor ogen gehad en heeft zij geboden. Jezus gaat ons dus gezag
hebbend voor: Hij baant de weg voor ons en wij hebben niet 
anders te doen dan te volgen. 

Dat is wat Jezus bedoelt met de gelijkenis van het 'tweeërlei 
fundament'. Dat heeft het NBG terecht als opschrift boven de 
gelijkenis van de twee huizen gezet. Een ander fundament dan 
dat er ligt, Jezus Christus, kan niemand leggen (I Korintiërs 
3:11), zegt Paulus. Dat is ook de bedoeling in Matteüs 7:24VV: 
wiens huis op de rots gegrondvest is zal het behouden. Storm, 
regen en waterstromen zullen komen en het zal blijven staan. 
Het huis is de mens zelf. Het zijn niet de muren die sterk zijn. 
Nee, de muren zijn misschien niet zo sterk: het vlees is zwak 
(Matteüs 26:41). Maar deze mens is goed gegrondvest. Hij staat 
stevig op vaste grond. De winden en de regen zullen zich op het 
huis storten, het zal niet omvallen. Ook de gemeente die op deze 
zelfde rots (deze 'petra') bouwt, zal overleven. De poorten van 
het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Wie op het funda
ment van Jezus Christus bouwt, staat sterk en zal niet vallen; 
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zelfs in het hatste gericht zal hij niet omvallen, maar staande 
blijven. 

Dit gezag berust daarop dat Christus de absolute aanspraak 
van God op de mens tot uitdrukking brengt. Hij is de openba
ring van God en dus ook van zijn gebod en zijn aanspraak. 
Daarom is het ook onmogelijk dat de mens graantjes uit Jezus' 
Bergrede zou pikken en zeggen: dit en dat bevalt mij, maar dat 
andere niet. Het is onmogelijk dat je zegt: ik pak er alleen uit wat 
mij goed uitkomt. Zoiets kan alleen als het om menselijke wijs
heid en om gewone raadgevingen ging. Dat is echter niet zo. De 
Bergrede vraagt eenvoudig de abundantie der liefde, in volle, 
onvoorwaardelijke overgave, een overvloed, een 'schenkende 
Tugend' (Nietzsche) die niets terugverwacht, laat staan terug
vraagt, maar een ruimhartige liefde waarmee iemand zich inzet 
voor de naaste zonder naar het resultaat of de beloning te vra
gen. Want zo was ook Jezus' weg, zo heeft Hij het gedaan. Zo 
alleen kom je niet ten val en blijf je moreel overeind. Maar, zoals 
gezegd, het is geen prestatie deze liefde te betrachten. Als het een 
prestatie was, dan was het ook niet zo belangeloos als het 
bedoeld is, want een prestatie vraagt erom beloond te worden. 
Nee, het is een overweldigd worden door de liefde van God die 
in deze Messias op je afkomt en die je zo gaat bezielen, dat je 
vruchtbaar wordt en zo gaat leven en werken als door Jezus 
bedoeld is. Het is uiteindelijk - je kunt het niet anders zeggen -
Gods genade die in je gaat werken. , 

De exegeten wijzen erop dat Matteüs anders is dan Paulus. Bij 
Matteüs gaat het om de werken, om de daden, die de doorslag 
geven. Bij Paulus gaat het om het geloof dat zalig maakt. Wat 
Matteüs betreft is de waarneming zeker juist. Hij zegt het dui
delijk, ook in dit stuk. 'Ieder die deze mijn woorden hoort en ze 
niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis niet hecht 
fundeert maar op zand bouwt.' De woorden van Jezus moeten 
gedáán worden. Het gaat dus om werken, om handelen. Paulus 
zegt, volgens sommigen, iets anders. Het zou hem veel meer om 
het geloof alleen gaan en dus helemaal niet om de werken. Maar 
zo is Paulus toch verkeerd verstaan. Paulus zegt zeker dat het 
geloof alleen ons redden kan, maar dat geloof is wel 'het geloof 
door de liefde werkende' (Galaten 5:6), het geloof derhalve dat in 
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de liefde zich uit en zich verwerkelijkt. Hij zegt duidelijk dat het 
niet gedaan is met de werken der wet, met daden die alleen maar 
conform de letter der thora zijn. Dat wil zeggen: hij is gekant 
tegen werken waarmee je een religieuze prestatie levert die 
beloond zou moeten worden. Hij zegt echter ook, dat wij voor 
de rechterstoel van God openbaar moeten worden en dat dan 
gevraagd zal worden naar wat we in het lichaam gedaan hebben, 
hetzij goed hetzij kwaad (2 Korintiërs po). Hij onderscheidt 
werken der wet van wat je in het geloof gedaan hebt. Hij noemt 
dat dan ook het werk van het geloof (I Tessalonicenzen 1:3, 
2 Tessalonicenzen 1:11). Voor hem geldt ook wat Jakobus zegt: 
zonder werken is het geloof dood (Jakobus 2:17). Mijn vader zei 
altijd: 'Geloven is een wérkwoord', zoals Gerrit Rietveld, de 
architect die heel ongemakkelijke stoelen ontwierp altijd zei: 
'Zitten is een werkwoord.' Die werken van het geloof en dat 
geloof als daad geven ook voor hem wel degelijk de doorslag. De 
verschillen zijn daarom niet zo groot als ze lijken: eigenlijk zijn 
ze er helemaal niet. Ook bij Matteüs immers gaat het om een 
doen van de gerechtigheid op overvloedige, overstromende 
wijze, meer dan die van de Farizeeën. Deze Farizeeën staan altijd 
in het gevaar de werken der wét te preken. Wat Jezus vraagt gaat 
daar echter bovenuit. Hij vraagt een overvloedigheid, een 
abundantie die alle gehoorzaamheid aan letters achter zich laat, 
die boven prestatie en vooruitzicht op beloning uitgaat en die 
daarentegen onbaatzuchtige en belangeloze liefde waarmaakt. 
Ook bij Matteüs gaat het uiteindelijk om wat Paulus noemt: 
werken des geloofs. 

Zoals we al gezien hebben bij de behandeling van Matteüs 
5:11, leefde deze evangelist in een tijd van vervolgingen van de 
gemeente. Waarschijnlijk nog geen vervolgingen door de staat, 
maar meer liggend op het vlak van achterklap en kwaadspreke
rij, uitlopend op discriminatie en pesterij. Je kunt je voorstellen 
dat dan de animo om leerling van de Messias te blijven afneemt 
en dat de gloed van het geloof begint te doven. Vandaar het 
zware accent dat Matteüs legt op de daad van het geloven als een 
bewust verzet tegen de structuur en het schema van deze wereld. 
Zijn boodschap lijkt op die van Paulus, als hij in zijn brief aan de 
Romeinen (12:2) zegt dat de gemeente niet gelijkvormig moet 
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worden aan de structuren (aan het schema) van de wereld, maar 
anders, heilig heeft te zijn en dit doen kan en mag met een 
beroep op Gods geschonken barmhartigheden. Dat zegt ook 
Matteüs, vooral met zijn gelijkenis van het 'tweeërlei funda
ment', het hechte en het slappe, het vaste en het wankele. 
Christus is het vaste, het hechte fundament waardoor het huis 
overeind blijft. De slagregens, de wolkbreuken, de woedende 
stromen en de hevige windvlagen, de laaiende storm waardoor 
de huizen bedreigd worden, doen denken aan de regentijd van 
december tot maart, maar veel meer nog aan de zondvloed. En 
dat is ook bedoeld. De huizen zijn een metafoor voor de mensen 
zelf. Zij worden beproefd door de apocalyptische gebeurtenis
sen, de messiaanse weeën die geschieden. Wie houdt stand? 
Niemand als het om eigen kracht gaat. In het open veld word je 
weggeveegd en weggevaagd. Maar in je huis dat op de rots 
Christus gebouwd is kun je overleven. Het zo gegrondveste huis 
houdt stand. De boodschap van Matteüs is, dat je je huis op deze 
rots bouwt als je waarmaakt en doet wat Hij zegt. Dat is een bij
zonder accent, want het is niet voldoende te zeggen en met de 
mond te belijden dat Jezus volmacht heeft van God. Dat zeg je 
pas achteraf in opperste verwondering en verbazing. Het is voor
al zaak naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen en dan 
ook te doen wat Hij vraagt. Dat is de enige manier om deze 
weeën te overleven. Paulus zegt, dat je niet kan gescheiden wor
den van de liefde van Christus (Romeinen 8:35). Dat wil zeggen: 
dat je dus niet kan worden afgeslagen van het gelegde funda
ment, niet door verdrukking of benauwdheid, niet door vervol
ging of honger, niet door naaktheid of gevaar, niet door het 
zwaard, niet door dood of leven, niet door engelen en machten, 
niet door krachten, niet door hoogte en diepte. Ook dat zijn ter
men die de messiaanse weeën beschrijven. Matteüs voegt eraan 
toe: dit is waar, maar je moet dan wel doen wat Hij zegt. Je moet 
als een mens van Hem herkenbaar zijn in je doen en laten. Je 
moet metterdaad waarmaken dat je bij Hem hoort. Hij is het 
met Paulus helemaal eens, dat het erop aankomt op welk funda
ment je bouwt, waar en op welke grond je huis is neergezet, 
waar je naar lichaam en ziel geworteld bent. 

Barth heeft gezegd: de Bergrede is een 'wonderwoord' van 
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gelijke kracht als welke wonderdaad van Jezus ook. De Bergrede 
gaat de gewone en bekende menselijke mogelijkheden en ver
werkelijkingen te boven en laat nieuwe, andere, volkomen 
onverwachte, revolutionaire perspectieven zien. Er is een moge
lijkheid om heel anders te handelen dan in deze gewone wereld 
gebruikelijk. Je wordt in de Bergrede geconfronteerd met een 
andere, onbekende macht, met een nieuwe vreemde wil, en je 
stuit op een andere, toekomende werkelijkheid: het Rijk van 
God, van vrede en gerechtigheid. Dat alles breekt in in je bestaan 
op een gezaghebbende wijze. Ook dat is een teken, dat het Rijk 
of liever nog God zelf als Heer daadwerkelijk komt en dat het 
zijn werking reeds nu heeft en dat Hij bezig is alle dingen te ver
nieuwen. Wie Jezus ziet, ziet de Vader, zegt Johannes (14:9): de 
Vader die alles nieuw maakt. De Bergrede is goed beschouwd 
niet alleen een wonderwoord maar is ook gegrond op een won
derdaad, waartoe hij dan ook oproept. Waarom? Omdat de 
Bergrede ons laat zien dat Gods Rijk niet iets is daarboven, ver 
weg, iets waar we ooit misschien zullen komen, maar dat het 
Rijk zelf tot de wereld komt en reeds nu inbreekt in onze wer
kelijkheid. Zo is het ook met dit wonderwoord van de Bergrede: 
het is een teken van het komende. Zoals men muziek eerst wer
kelijk hoort als zij je in beweging en beroering brengt, zo hoor 
je Jezus' woord ook pas als ze in je wezen ingaat en je anders 
maakt tot in je gedrag en je handelen toe. Dit woord rukt je uit 
het conformisme, uit de aanpassing aan deze wereld en haar 
schema. Het maakt je tot een mens die ziet wat een ander niet 
ziet, die hoort wat een ander ontkent, een mens bezield met de 
Geest van God. Jezus is niet alleen een profeet, maar meer dan 
dat: in Hem treedt het Woord van God je leven binnen en neemt 
je onontkoombaar en voorgoed in beslag. De Heilige Geest 
neemt alles uit Christus en legt zijn woorden aan je hart, brandt 
ze in je ziel, doordrenkt je leven ermee, zodat het komende Rijk 
van God je leven voortaan beheerst. Jezus is de Messias, ja Hij is 
het Koninkrijk Gods in persoon. Hemel en aarde zijn in Hem 
samengekomen, zoals het eenvoudige kinderlied zingt: 

'Er ruist langs de wolken 
een lieflijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam.' 
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Hoofdstuk 21 

Het geweten 

Het geweten is te definiëren als een innerlijk gesprek van de 
mens met zichzelf, waarin hij als het goed is tot een slotsom 
komt: dit moet ik doen en dat moet ik laten, of: dit heb ik goed 
en dat verkeerd gedaan. Enerzijds bindt het geweten de mens en 
anderzijds maakt het hem vrij tot de daad. Maar zo'n zelfgesprek 
leidt niet altijd tot een slotsom en kan eindeloos duren, vooral 
als alle stemmen gelijk recht en gelijke kracht schijnen te heb
ben. De mens overweegt maar en overweegt maar en komt niet 
tot een conclusie. De stem van het geweten geeft dan niet de 
doorslag. We twijfelen dan of die doorslaggevende stem, waar
door het geweten gekenmerkt wordt, er wel werkelijk îs of mis
schien ook tot zwijgen is gebracht, is gesust of niet onderkend. 
Het antropologisch fenomeen van het geweten heeft dus iets 
dubieus. De mens hééft het, zeker, maar hij heeft het tegelijker
tijd ook weer niet. In ieder geval werkt het niet altijd, het faalt 
nogal eens. Daarbij komt nog dat de verschillende gewetens de 
mensen niet altijd tot dezelfde resultaten voeren. De inhoud van 
het geweten staat niet vast, is bepaald niet betrouwbaar, is kwes
tieus en zeker niet eeuwig en onveranderlijk. 

Er zijn dan ook nogal wat sceptici, die het geweten hebben 
gekritiseerd en gerelativeerd, ja die het als onbruikbaar terzijde 
hebben gesteld. Eén van deze sceptici is Karl Marx. Hij heeft de 
moraal en daarmee het geweten ontdaan van de reputatie eeu
wig en onveranderlijk te zijn. De inhoud van het geweten is vol
gens hem de door het volk verinnerlijkte stem van de heersen
den. De waarden en normen komen niet uit de hemel, maar 
worden opgelegd door de heersende klasse. We moeten gehoor
zaam zijn en vooral ook ijverig en arbeidzaam, niet veeleisend 
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maar tevreden. Al die dingen zijn herkenbaar als de stem in ons 
van de kapitalistische eigenaar van de productiemiddelen. 
Daarom kunnen we pas een algemeen geldende moraal vinden 
en formuleren als alle klassentegenstellingen voorgoed achter 
ons liggen en de sprong in het Rijk der vrijheid is gewaagd. 

Een andere scepticus is Friedrich Nietzsche geweest. Hij laat 
zien hoe gewelddadig en dwangmatig het proces is waarin het 
geweten in de loop der tijden tot stand is gebracht. Aan het 
geweten wordt met geweld een inhoud opgedrongen, maar op 
een zo geraffineerde en verftinde wijze dat deze vervolgens vol
ledig wordt verinnerlijkt en iets vanzelfsprekends krijgt. Wat de 
ethici gedaan hebben is nooit meer dan de heersende moraal 
met rationele middelen verdedigen. Daarom stelt Nietzsche een 
nieuwe, insnijdender vraag: hoe komt eigenlijk het geweten tot 
stand, wat is de genealogie (wordingsgeschiedenis) van de 
moraal? Het is het ressentiment van de slaaf dat volgens hem een 
goed deel van onze idealen heeft vorm gegeven. De zwakheid 
wordt tot verdienste omgelogen, de onderworpenheid tot dee
moed, de onmacht om zich te wreken tot goedheid. 'Men 
spreekt van liefde tot zijn vijanden en zweet erbij!' Zo heeft de 
ziel ten koste van de lichamelijkheid, de hemel ten koste van de 
aarde, het algemene ten koste van het uitzonderlijke gezege
vierd. Daardoor is de cultuur decadent geworden. Christenen, 
maar ook socialisten en humanisten zijn onverbeterlijke mora
listen geworden, die de uitzonderlijke, machtige, heroïsche 
mens vernietigden en in de massa neerdrukten. 

De derde belangrijke criticus van het geweten is Sigmund 
Freud. Het geweten is volgens hem een agressie die de mens naar 
binnen richt en die zich naar buiten niet mag en kan ontladen. 
Zo wordt het super-ego gevormd, dat tegen het ego ageert en 
het ernstig verzwakt. In het boven-ik klinkt de stem van de 
ouders, vooral van de vader, dwingend door. De vader stelt de 
eisen van de maatschappij, waaraan dient te worden gehoor
zaamd, zodat bij het individu een 'Unbehagen in der Kultur' 
ontstaat. De driften en lusten van het ik, die er in overvloed zijn, 
worden onderdrukt. Maar dat kan niet straffeloos gebeuren; dat 
wreekt zich. Dat leidt vervolgens weer tot schuldgevoelens en 
angsten. De realiteit dwingt de mens echter aan het geweten te 
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gehoorzamen. Daar is niet onderuit te komen. De macht en 
kracht van de verdringing is onweerstaanbaar. Freud geeft dit 
gaarne toe, maar zegt erbij: ik heb zo wel het mythische karak
ter van de gewetensinhoud doorgeprikt: de moraal is niet eeu
wig en onveranderlijk. In de psychiatrische spreekkamer blijkt 
dat ontzettend veel schijnconflicten, angstgevoelens en andere 
schade door het zogenaamde geweten worden aangericht. 

Moeten we, na deze kritiek, de gedachte dat het geweten iets 
zedelijk waardevols zou zijn, dat niet mag verloren gaan, niet 
opgeven? Die conclusie hebben zelfs de drie sceptici niet durven 
trekken, al schijnen zij soms dicht bij die gedachte te zijn. Toch 
lijkt het mij geboden hier uiterst voorzichtig te zijn. Duidelijk is 
in ieder geval wel, dat we het geweten niet vanzelfsprekend als 
een antropologisch fenomeen, een antropologisch gegeven kun
nen introduceren. We treffen het daarvoor te vaak aan in een 
'deficiënte modus'. De uitdrukking is van Martin Heidegger en 
hij bedoelt ermee: een ontoereikende verschijningsvorm. Het 
wordt met allerlei inhoud gevuld die afkomstig is uit maat
schappelijke structuren en krachten, die de mens conformeren 
aan geldende normen en waarden. Daardoor wordt hij gefrus
treerd en verliest juist wat we van een echt geweten verwachten, 
dat het de mens juist verheft boven het geldende en hem maakt 
tot een wezen dat zijn eigen, vrije beslissingen neemt, ook als die 
afwijken van het bestaande recht en de geldende moraal. Een 
gewetensvol mens moet toch een vrij mens zijn, die zich alleen 
aan het geldende onderwerpt omdat en voorzover hij ermee 
instemt, maar die ook weet geroepen te kunnen zijn geheel 
andere wegen te moeten gaan. 

Hééft de mens eigenlijk een geweten? Met die vraag komen 
we onmiddellijk in de moeilijkheden, zoals we gezien hebben. 
Er is geen eenduidig ja of nee op te zeggen. Als er met 'heeft' 
wordt bedoeld, dat de mens over een geweten beschikt als over 
iets wat in hem voorgegeven is en wat voor hem beschikbaar is, 
dan is het antwoord: nee, zo'n geweten heeft hij niet. Het is juist 
dit ten onrechte als vanzelfsprekend veronderstelde geweten, dat 
terecht gediskwalificeerd is door de sceptici, want het wordt 
immers met allerlei vreemde inhoud gevuld, die de mens in zijn 
vrijheid en zelfstandigheid frustreert. En toch mogen we ook 
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niet zeggen: de mens heeft geen geweten, want in ieder mens 
zijn er sporen van. Maar stellen we dat hij het heeft, dan bete
kent 'heeft' iets anders dan vanzelfsprekend bezit en beschik
baarheid. Het geweten is niet iets wat in het bezit van de mens 
is en waarover hij beschikt. Hij heeft het veeleer als iets wat hem 
voortdurend weer geschonken moet worden. 

Dat betekent dat hij zich voor de stem in het geweten moet 
openstellen. Het geweten als zelfgesprek betekent dat de mens 
zich stelt onder een laatste, beslissende, bindende en vrij en ver
antwoordelijk makende waarheid. Het zelfgesprek geschiedt 
derhalve tussen het zonder meer gegeven ik, dat de mens ter 
beschikking is, en het ik dat de mens wel heeft maar waarover 
hij niet beschikt. Er is iets in de mens wat zijn gegeven ik ver 
vooruit is en erboven uitsteekt, iets wat hem, als hij ermee spre
ken wil, gegeven wordt. Dat is wat we antropologisch over het 
geweten zeggen kunnen. Het is geen inklevende eigenschap van 
de mens een geweten te bezitten. Het geweten moet hem steeds 
opnieuw gegeven worden: 'conscientia non est data sed danda'. 
De mens bezit alleen een geweten als het in hem gewekt wordt. 

De vraag die we nu moeten stellen is: is het geweten de 
instantie waaraan de mens uiteindelijk verantwoordelijk is? Ook 
hier weer is het antwoord nee en ja. We hebben al gezien, dat het 
geweten vaak gevuld wordt met oneigenlijke inhoud. Zouden 
we dat geweten, dat met zijn oneigenlijke vulling de mens 
beschikbaar is, laten gelden als laatste instantie, dan blijft de ver
nietigende kritiek van Marx, Nietzsche en Freud gelden. In 
zoverre moeten we dus antwoorden: nee, het geweten is geen 
laatste beroepsinstantie. Maar het geweten dat een zelfgesprek is 
met een niet beschikbare, niet zonder meer gegeven, maar steeds 
weer te ontvangen, een op de mens ver vooruit en boven hem uit 
zijnde stem, is wél een laatste beroepsinstantie waaraan we 
gehoorzaamheid schuldig zijn. Het is dus onjuist dat de mens 
zich op zijn geweten kan beroepen en dat dit het laatste woord 
zou zijn. Hij beroept zich op de stem in zijn geweten, die op hem 
vooruit is, die hem bindt. En dus is hij ook bereid om reken
schap af te leggen van zijn van daaruit gemaakte keuze. Een uit
sluitend zich beroepen op het geweten is onmogelijk. Er moet 
altijd ook een redelijke verantwoording worden afgelegd. 
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We verlaten nu een ogenblik de antropologie en proberen de 
zaak theologisch te formuleren. Dan moet gezegd worden, dat 
het geweten zelf niet spreekt, maar dat het God is die in het 
geweten spreekt. We kunnen nooit straffeloos ons eigen (zoge
naamd beschikbare) geweten tot stem van God verheffen. Dat is 
een gevaarlijke, zelfs 'zondige' vereenzelviging. Het geweten 
maakt ons niet van God bewust, maar het is andersom: God 
maakt ons van ons geweten bewust, omdat Hij ons in het gewe
ten aanspreekt. Daarom is het geweten ook niet beschikbaar. Het 
is in een diepe slaap, een doodsslaap bevangen. Het begint eerst 
tot ons te spreken, als God in het geweten spreekt. Maar het 
geweten is toch ook iets zelfstandigs. Door het geweten is het dat 
Gods stem ons niet vreemd blijft, maar wordt tot onze eigen, in 
ons innerlijk sprekende, bindende en vrijmakende stem. Als God 
in ons geweten spreekt, kunnen we zeggen: Gods Geest getuigt 
met onze geest, dat we kinderen van Hem zijn (Romeinen 8:16) 

en ook als zodanig moeten handelen. Er vindt in het geweten 
een identificatie van het vreemde spreken van God met ons 
eigen spreken plaats. Zijn stem wordt onze eigen stem. Wij wor
den, onder eschatologisch voorbehoud, tot medeweters met 
God. Dat is niet onze actuele existentie, want die is nog voluit in 
de vervreemding, maar het is ons toekomstige zijn, dat echter 
wel antropologisch relevant is. Misschien zijn we uiteindelijk 
wat we zullen zijn en niet wat we waren en ook niet wat we, 
vanuit dat verleden, nog zijn. Ons zijn ligt verankerd in de toe
komst van ons wezen. 

Dit geweten is een revolutionair principe, omdat het onze 
existentie richt op de toekomst van recht en vrede, die ons per
spectief mag zijn. 

Volgens Paulus zijn er drie dingen relevant als we ons afvra
gen wat we moeten doen. Ten eerste het rechte, ten tweede het 
vriendelijke en ten derde het volkomene en wel deze drie als 
eenheid genomen (Romeinen 12:2). Als dit zo is, hebben we te 
bedenken dat aan geïsoleerd recht de wereld ten ondergaat en 
dat verabsoluteerde liefde verwordt tot sentimentaliteit, zodat 
de eerste twee nooit zonder elkaar, maar zeker niet zonder de 
derde zijn kunnen. Het is juist de gerichtheid op het heilzame en 
volkomene dat beiden moet relativeren en overtreffen. 
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Toegesneden op volkomenheid worden beide aspecten gebun
deld en gericht op een toekomst van vervulling, waardoor we 
niet blijven heen en weer zwalken tussen recht en liefde, maar 
beide geestdriftig betrekken op een andere, vernieuwde wereld. 
Dat is het ook waar de Bergrede voortdurend toe oproept. De 
ethiek wordt pas wat zij hoort te zijn als er ook een spoortje chi
liasme in zit. Als toekomstige vrede en toekomstig recht ons niet 
trekt bij ons ethisch engagement, dan wordt onze ethiek een 
dode boel, zonder echte geschiedenis, een toestand die in zich
zelf ronddraait, wel beweegt maar wezenlijk niet verandert. Laat 
staan dat zij zou openstaan voor vernieuwing. We mogen deze 
wereld en haar toekomst nooit opgeven, daar zijn Marx en 
Nietzsche in ieder geval niet voor niets voor opgekomen. Het is 
ook de stem van de Bergrede die dit zegt. 

Om het geweten te kunnen funderen, moeten we onze toe
komstige staat als deelgenoot in de goddelijke natuur als werke
lijkheid ernstig nemen omdat die nu reeds geldt. We zullen zijn 
als God, al weten we nog niet wat dat inhoudt (r Johannes 3=2). 
En een goede antropologie omvat ook dit moment van onze 
toekomst, anders schiet zij schromelijk tekort. Als God ons aan
spreekt met zijn gebod, kan dit nooit ons eigen spreken tot ons
zelf zijn. Daar zijn we nog lang niet aan toe: het is inderdaad 
verre toekomst. Maar die ver lijkende toekomst is, als de Geest 
van God ons bezielt, ook vlakbij en werkt reeds in ons heden. 
Daarom getuigen Gods Geest en onze geest tezamen dat wij kin
deren van God zijn (Romeinen 8:r6). We mogen op die toekomst 
in het geloof vooruitgrijpen. Dat moet ook gezegd worden, al 
mogen we er niet te vroeg, niet te voorbarig mee aankomen. Het 
is het laatste wat ook gezegd moet worden, niet te luid, maar 
zacht en toch indringend. Want als we het weglaten, blijft reli
gie vervreemdend en wordt nooit tot wat het werkelijk is: 
oproep tot (tussen)menselijkheid. 

Voor die interhumaniteit is van de grootste betekenis, dat wij 
het bidden niet schrappen uit ons levensprogram. Bidden is pre
cies dat wat ik boven bedoelde met de innerlijke dialoog, die het 
geweten is. Maar het is niet zomaar een gesprek. Biddend vragen 
wij: wie ben ik in uw oog, wat moeten wij doen en wat mogen 
we hopen? En wij vragen dat aan die stem in ons hart die 'gro-
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ter is dan het hart' ( 1 Johannes po), die bindende en vrijmaken
de stem. Als kind van God is die stem evenzeer onze stem als 
Gods stem in ons. Eschatologisch vallen die twee samen: het is 
één stem. En eschatologisch betekent niet alleen: ooit in de toe
komst, maar ook nu en hier. We zijn wat we zijn zullen, Hem 
gelijk (I Johannes p). Dat innerlijke gesprek is essentiëel willen 
wij de 'interhumaniteit', wat Bloch noemt: de 'tussenmenselijke 
bewoonbaarheid' niet verspelen en vernielen. Daarvoor is inder
tijd reeds voor 1968, Machovec opgekomen toen hij in ongena
de viel bij de communistische heersers in Tsjechoslowakije. Hij 
schreef 'Voorzover de moderne mens het gebed alleen maar 
schrapt uit zijn leven, zonder dat het hem lukt het menselijke 
dat in het gebed vaak is vervat, te demystificeren en te bevrijden, 
verliest hij de innerlijke dialoog met zichzelf, kan niet groeien in 
zijn bewustzijn en vervalt in cynisme en scepsis.' Hij verweet aan 
zijn marxistische broeders dat ze dit innerlijke gesprek niet ken
den en derhalve vervielen in een terreur die het geweten bindt, 
dat op den duur gesmoord wordt en afsterft. Machovec had 
gelijk, maar hij kon mijns inziens dan ook eigenlijk geen atheïst 
blijven - wat hij wel dacht te kunnen -, omdat zo'n gesprek zin
loos is, als het niet in de mens zelf een 'tegenover' vindt, waar
van hij geloven mag dat het de stem Gods is, de stem van de God 
van het verbond met mensen, de stem van de mensgeworden 
God. 

Barth heeft eens gezegd dat een gelovig mens, als hij gehan
deld heeft, zegt: ik deed het met een goed geweten en ik bid om 
vergeving. Het goede geweten is nodig, willen wij om vergeving 
mogen bidden en erop hopen. Het goede geweten echter houdt 
niet in dat vergeving overbodig is. Al onze daden vinden plaats 
in een wereld die in het boze ligt en daar zozeer in verstrengeld 
is, dat we niet meer kunnen dan een uitweg zoeken uit dit dich
te, ondoordringbare struikgewas van het kwaad. Dat betekent 
niet alleen dat goede daden niet kunnen beloond worden, maar 
dat zij ook onmogelijk zijn. Al onze daden zijn aanvechtbaar, 
omdat wij in een gevallen en grondig bedorven wereld verkeren, 
ertoe behoren en er naadloos in passen. Maar na een gewetens
onderzoek kunnen zij wel een daad van gehoorzaamheid aan die 
bindende stem zijn en kunnen zij niet alleen het rechte en lief-
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devolle treffen, maar ook gericht zijn op heilzaamheid en vol
maaktheid, maar dat wil niet zeggen dat zij geen vergeving 
behoeven. Want aan elke daad zit ook een tekortkoming, een 
falen, meestal zelfs ook boosaardigheid. 

Het zou echter een ramp zijn als we braken met het gebed. 
Want het gebed als innerlijk gesprek is van wereldhistorisch 
gewicht. Wie niet meer in zijn geweten de bindende en bevrij
dende stem wil zoeken en horen, pleegt verraad aan de toekomst 
van de mensheid en veroordeelt zichzelf en wat hem betreft de 
wereld tot cynisme. Jezus sprak, nadat hij de gelijkenis van de 
woedende weduwe had verteld, de woorden: zal de Mensenzoon 
als Hij komt nog geloof vinden op aarde (Lucas 18:8)? Hij 
bedoelt: het ligt niet aan het talmen van God, niet aan zijn al te 
grote geduld ook (vers 7), maar aan de mensen, of ze nog bidden 
als de weduwe, of ze nog naar de stem in het geweten luisteren. 
Hij is overtuigd dat wij door dit verraad de Mensenzoon teleur
stellen en zijn parousie tegenhouden. Daarom blijft de komst 
van de grote Dag uit, die Jezus met zijn toegewijd leven bezwo
ren en met zijn bittere dood bezegeld heeft. Jezus had die Dag 
voortdurend voor ogen toen Hij zijn Bergrede hield. 
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VERKLARING VAN VREEMDE WOORDEN EN 
UITDRUKKINGEN 

ABUNDANT, overvloedig 

ADONAI, zo geven de joden het vierleuerwoord JHWH bij de voorlezing van de 

Schrift weer. Het woord betekent Heer. 

ANACHRONISME, persoon of zaak die misplaatst is in de tijd waarin hij of het 

gesteld is of zich voordoet. 

APATHEIA, gevoelloosheid. Het gold bij de stoïcijnen als een deugd zich ongevoelig 

te tonen voor beledigingen, aanslagen en rampen. 

ATARAXIA, onaandoenlijkheid, kalmte. Evenals apatheia een deugd in de ogen van 

de Stoicijnen. 

AUTHENTICITEIT, echtheid. Het ideaal van de existentialistJean-Paul Same. 

AUTOBASll.EIA, Christus wordt door Origenes gezien als het Koninkrijk Gods in 

persoon. Hij noemt Hem autobasileia, d.i. zelf-het-koninkrijk. 

AUX GRANDS MAUX LES GRAND REMÈDES, grote kwalen behoeven grote 

middelen. Er moet een proportionaliteit zijn tussen het kwaad en de ertegen te 

gebruiken middelen. 

CHÈSÈD, goedheid, vriendelijkheid. Chèsèd is nooit vanzelfsprekend en alleen maar 

plichtsgetrouw, het is altijd meer dan dat. Het is bereidheid tot hulp, ruimhartigheid, 

een zelfverloochenende bereidheid er voor anderen te zijn. Van God gezegd, is chèsèd 

de openheid voor zijn volk, de bereidheid er voor het volk te zijn, ook als het faalt. 

CONNOTATIE, gevoelswaarde, bijbetekenis. 

CONSCIENTIA NON EST DATA SED DANDA, het geweten is geen gegeven maar 

iets dat steeds weer gegeven moet worden. 

CONSILIA EVANGELICA, de evangelische raadgevingen, die alleen maar gelding 

hebben voor de daartoe geroepenen. Zie ook: praecepta evangelica. 

CORPORA TE PERSONALITY, is een collectieve, inclusieve gestalte, in het Duits 

Gesamtperson genoemd (zie aldaar). 

CORRtJlYfIO OPTIMI, het bederf van het beste. Tegenstelling: corruptio pessimi. 

Het bederf van het beste geldt als nog kwalijker dan dat van het slechte. 

CROSSCULTURAL VALUES, interculturele waarden, die overal worden terugge

vonden. 

DO UT DES, ik geef opdat jij geeft. Dit is het evenwicht van de rechrvaardigheid dat 

in de maatschappij geldt, de symmetrie (Levinas) of equivalentie (Ricoeur). 

DAS EBEN IST DER FLUCH DER BÖSEN ThT 

DASS ER FORTZEUGEND IMMER BÖSES MUSS GEBÄHREN, Dat is juist de 

vloek van de boze daad, dat zij zich voortplant en altijd weer slechtheid moet voor-
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brengen. De uitspraak is afkomstig van Schiller, Die Picc%mini 5,1. 

DECALOOG, de Tien Woorden of Tien Geboden (Exodus 20:1-17). 

DEFICIENTE MODUS, ontoereikende verschijningswijze. De uitdrukking is van 

Heidegger die hem gebruikt in Sein und Zeit. 

DISCIPLINA ARCANA, geheime leer, die de gedoopte mens niet mag bekendmaken, 

maar alleen binnen de gemeente mag delen. 

ELEOMOSUNÈN POIEIN, barmhartigheid doen. Dit is in de Bergrede breder dan 

het geven van aalmoezen. Het woord aalmoes komt overigens van eleomosunè. 

EMBARRAS DU CHOIX, verlegen makende keus, zodat men door de vele moge

lijkheden niet weet wat te kiezen. 

EMOENA, het Hebreeuwse woord voor geloof of vertrouwen. 

EQUIVALENTIE, Ricoeur gebruikt dit woord voor de evenwichtige rechtvaardigheid 

die in de maatschappij geldt. Hij spreekt van de logica van de equivalentie waarte

genover hij de logica van de overvloed stelt. Zie ook symmetrie en do ut des. 

ERUPTIEF, van de aard van een uitbarsting. 

ESCHATOLOGIE, de leer van de laatste dingen, de komst van het Rijk Gods. 

ET INCARNATUS EST, de apostolische geloofsbelijdenis en die van Nicea zeggen 

beide: en Hij is vleesgeworden. 

EUFOOR, zich welbevindend, welbehagelijk. 

FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS, het recht moet zijn loop hebben, ook al vergaat 

de wereld. Lijfspreuk van keizer Ferdinand I (1556-1564). 

GESAMTPERSON, inclusieve, corporatieve persoon. Zie ook corparate personality. 

GRATIA, Latijnse woord voor genade. 

GRATITUDO, het woord betekent dankbaarheid en is een afleiding van gratia (zie 

aldaar) . 

. GRATUIT, om niet. Een gratuite daad is een daad die zomaar gesteld wordt zonder 

dat de dader iets terugverwacht. 

GROTESKE, er is in dit boek mee bedoeld: de stijlfiguur van een buitensporige over

drijving, die dienen moet om de hoorder te overtuigen van de onzinnigheid van zijn 

uitvluchten. 

HAPLOTÈS, eenvoud, simpelheid, eerlijkheid, openhartigheid, liberaliteit. 

HYPOMONÈ, uithoudingsvermogen, volharding. Letterlijk betekent het woord, dat 

iemand zijn schouders ergens onder zet. 

IDENTITEIT, eenheid van wezen, volkomen overeenstemming, persoonsgelijkheid. 

Identiteit kan daarom ook persoonlijkheid gaan betekenen. 

INDULGENTIE, toegevendheid, mildheid. 

IN EFFIGIE, in beeltenis. Iemand een straf doen ondergaan in effigie betekent, dat de 

straf niet aan de mens zelf voltrokken wordt maar aan zijn afbeelding. 

JUS TALIONIS, het recht van en de plicht tot een proportionele vergelding, die niet 



meer van de ander eist dan wat hij misdaan heeft. Hij wordt gewoonlijk aangeduid 

met oog om oog en tand om tand. Dit is dus een inperking van de bloedwraak en 

moet daarom daaraan niet gelijkgesteld worden. 

INSUBORDINATIE, weerspannigheid tegenover het gezag waaraan iemand onder

geschikt is en waarin hij geacht wordt zich te voegen. 

INTROVERT, in zichzelf gekeerd. Dit type wordt gesteld tegenover het extraverte, 

dat op de buitenwereld gericht is. 

KAFKAESK, zoals beschreven door Ka&a, die de absurditeit van de bureaucratie in 

zijn boeken tot uitdrukking heeft gebracht. 

KAlSAR KYRIOS, de keizer is Heer, in de zin van God. De Romeinse burger had een 

knieval te maken voor de keizer te Rome. Deze knieval hebben joden en christenen 

als afval van hun God beleefd en zij hebben hem dus geweigerd. 

KAMOCHA, zoals jij. Buber vertaalt dit woord in Leviticus 19: 18 met: (Heb uw naas

te lief want) hij is als jij. 

KAUCHÈSIS, Griekse woord voor roem. 

KIBBOETS(IM), in Israël door de pioniers gestichte kolonies, waarin alle hiërarchie 

en bezit is afgeschaft en er een leven in gemeenschap wordt geleid. 

KRINEIN, Griekse woord voor oordelen. Oordelen is altijd ook scheiding maken. 

MACHISMO, vertoon van mannelijk gedrag, hanigheid. 

MASSA PERDITIONIS, de Romeinen spraken van de massa van het verderf, als zij de 

menigte bedoelden die in kommer en ellende leefde en die geen enkel uitzicht op ver

betering had. De ondertoon van deze uitdrukking is er een van berusting in die toe

stand. 

MEZOEZA, kokertje dat joden aan hun deurpost vastmaken, waarin de woorden van 

het sjema (zie aldaar) zijn opgeschreven. 

MINIMA MORALIA, de morele minima, die maatschappelijk en cultureel vereist 

zijn, wil de mens zich na Auschwitz niet aan de barbarij prijsgeven. Adorno gebruikt 

deze uitdrukking in de titel van een boek, dat tot ondertitel had: reflecties uit het 

beschadigde leven. 

MISJNA, joodse overlevering, die met de gemara in de talmoed vervat is. 

MISJPAT, gericht, rechtszaak, beslissing, zede, gebruik. De jood beschouwt de misjpat 

als de vrije beslissing om het gebruik te volgen. Vandaar dat hij zegt, als iets hem 

dwingend opgelegd wordt: de misjpat is eraf 

MISTHOS, Grieks woord voor loon. Het loon van Godswege in tenach en in het 

evangelie is genadeloon, dat vooraf wordt uitbetaald zonder dat er van verdienste van 

menselijke kant sprake kan zijn. 

MORÉ, Griekse vocatief voor leeghoofd, dwaas met de bijbetekenis van weerspanni

ge, goddeloze mens. 

NOSTALGIE, Van het Griekse woord voor terugkeer (naar huis en haard) afgeleid 
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begrip, dat de gevoelens van heimwee naar vroeger uitdrukt. 

OPTIMUM, zo goed mogelijk, op zijn best. 

PAROUSIE, het Griekse woord betekent tegenwoordigheid, maar het wordt in het 

Nieuwe Testament gebruikt voor de komst van Christus aan het eind der tijden. 

PAROUSIEVERZÖGERUNG, de wederkomst van Christus wordt als vertraagd 

beschouwd: zij kwam niet gedurende de levenstijd van de tijdgenoten. Schweitzer 

heeft deze apocalyptische verwachting centraal geacht in het evangelie, maar haar in 

zijn theologie en ethiek niet laten gelden, omdat zij zich in zijn ogen niet had waar

gemaakt. 

PASSIVUM DIVINUM, lett. goddelijke lijdende vorm. Door het gebruik van het 

werkwoordelijke passivum kan men de Godsnaam vermijden, omdat die niet mocht 

worden uitgesproken. 

PAX ROMANA, Latijns woord dat betekent: vrede van Rome. De gewelddadig opge

legde orde van het Romeinse rijk, dat de koloniën uitbuitte, werd eufemistisch 'vrede' 

genoemd. 

PETRA, vrouwelijk Grieks woord voor rots, waarvan de naam Petrus de mannelijke 

vorm is. 

PORNEIA, Grieks woord voor hoererij. Het wordt in de Bergrede waarschijnlijk ook 

gebruikt voor het herhaaldelijke vreemd gaan van mannen, die op die wijze een ande

re binding aangaan. 

POTlUS DEFICERE QUAM DESPERARE, Latijnse uitdrukking die betekent: liever 

mislukken dan wanhopen. Het woord wordt toegeschreven aan Willem de Zwijger. 

PRAECEPTA EVANGELICA, voorschriften van het evangelie, die voor alle mensen 

gelden, ook in de wereld levende. Zie ook: consilia evangelica. 

PRINCIPIIS OBSTA, Latijnse zegswijze, die betekent: weersta de beginselen of het 

begin van het kwaad. Het zijn de eerste twee woorden van een versregel van Ovidius 

(Rem.am.91 v). Een geneesmiddel is te laat indien het eerst wordt bereid als het kwaad 

al is voortgewoekerd. 

PROGNOSE, wetenschappelijk vastgesteld vooruitzicht. 

PROLOOG, de decaloog (zie aldaar) wordt voorafgegaan door een inleiding waarin 

God zich aan het volk presenteert met de woorden: Ik ben de Here uw God die u uit 

het diensthuis Egypte heb uitgeleid. De bevrijding uit de slavernij is het loon dat God 

geeft, al voordat Hij zijn wegen der bevrijding in de tora geeft. 

RAKA, dwaas, waarschijnlijk van het aramese rika afgeleid woord dat nar betekent. 

RUFMORD, vernietiging van iemands reputatie. 

SENSffiEL, gevoelig, aandoenlijk, gevoelig voor indrukken. Miskotte vertaalde het 

woord zachtmoedig ook wel met sensibel. 

SJEMA, Hoor, Israël, de Here is onze God, de Here is één. Woorden uit Deuterono

mium 6:4, die in de mezoeza worden bewaard krachtens vers 7. 



S]OA, Hebreeuws woord voor storm, ondergang, verwoesting, verderven, waarmee 

tegenwoordig de zogenaamde holocaust wordt aangeduid. Het is een beter woord, 

omdat holocaust - brandoffer - suggereert dat het, hoe wreed ook, toch om een offer 

zou gaan, wat niet het geval is. 

SUB SPECIE AETERNITATIS, onder het gezichtspunt van de eeuwigheid (Spinoza, 

Ethica 9.25). 

SUMMUM, het toppunt, het hoogtepunt. 

SUMMUM JUS SUMMA INJURIA, Latijn voor het hoogste recht dat tot het hoog

ste onrecht verwordt. Recht dat blindelings, zonder mededogen wordt toegepast en 

doorgezet zal altijd tot onrecht leiden. De uitdaging van de liefde is nodig· om het 

recht bij zijn functie te bewaren. 

SUSPENSIE, Kierkegaard gebruikt deze uitdrukking, die volledig de teleologische 

suspensie heet, om de algemene ethiek op te schorten ten bate van de liefde, niet om 

haar af te schaffen maar om haar opnieuw te oriënteren en zo aan haar doel (telos) te 

herinneren. 

SYMMETRIE, Levinas gebruikt deze term om het evenwicht tussen geven en nemen, 

tussen rechten en plichten enz. aan te duiden, die de rechtvaardigheid van de maat

schappij kennlerken. Zie ook: equivalentie en do ut des. 

TALMOED, het verzamelwerk van duizend jaar discussies der rabbijnen over de bij

bel en de misjna. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord voor onder

wijzen. 

TAM, Hebreeuws woord dat in de Statenvertaling met 'oprecht' wordt vertaald, maar 

dat veel associaties in zich heeft. Een mens die tam is, is voleindigd, volledig, een wel

gevoegd geheel, in ethische zin redelijk en rechtschapen. Hij staat geheel en al achter 

wat hij doet. Hij is een mens uit één stuk. 

TARGOEM, aanvankelijk de Aramese mondelinge en parafraserende vertaling van 

tenach. Later toen Aramees de algemeen gangbare taal der joden geworden was, de 

schriftelijke neerslag daarvan. 

TERTIUM, het punt van vergelijking waar het in de gelijkenis om gaat. In een verge

lijking wordt altijd op een overeenkomst opmerkzaam gemaakt ondanks de vele ver

schillen die er zijn. Dat punt van overeenkomst is het tertium. 

TES]OEWA, Hebreeuws woord voor omkeer, dat met de vertaling bekering niet hele

maal getroffen wordt. Bekering is te piëtistisch verengd om de bijbelse omkeer volle

dig weer te geven. Het gaat om de totale omkeer op de levensweg, uiterlijk en inner

lijk, met alles wat des mensen is. 

THEOCRATIE, lett. Godsregering. In tenach wordt Israël door de profeten als een 

theocratie gezien en het volk wordt er op aangesproken. Men moet niet spreken van 

een mislukking van deze theocratie, zeker niet van een noodzakelijke mislukking. Het 

woord mag niet zo gehanteerd worden dat het een tegenstelling met democratie 
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wordt. 

THORA, aanwijzing om menselijk en vrij te leven en het samenleven te bevorderen 

en in stand te houden, volgens de traditie gegeven door God na de bevrijding uit 

Egypte en waarschijnlijk eerst na de ballingschap geboekstaafd. Met thora worden ook 

de vijf boeken van Mozes aangeduid (de pentateuch). 

TlliERIUS CAESAR DIVI AUGUSTI FILIUS AUGUSTUS, Latijn op de munten in 

Jezus' tijd, dat betekent: keizer Tiberius verheven zoon van de goddelijke verhevene, 

Augustus. 

TSADDIK.(IM), Hebreeuws woord voor een gerechte, een gerechtige. Het woord heeft 

een geheel eigen gevoelswaarde. Een tsaddik is een mens die zich voor zijn medemens, 

als het moet, met zijn leven inzet. Hij is op zijn schoonst beschreven in Jesaja 53. 

TSEDAKA, Hebreeuws woord voor gerechtigheid. In de gerechtigheid van de bijbel 

wordt er aan de verbondsverhouding van God met de mens en van de mensen onder

ling voluit recht gedaan. Verwacht wordt van de rechrvaardige dat hij (zij) de saam

horigheid en gemeenschap van het volk bevordert en dient. 

ULTIMATE CONCERN, woord van Tillich voor de laatste toewijding die de gelovi

ge toont in zijn verhouding tot God en de medemens. 

USUS DIDACTICUS/TERTIUS, het gebruik van de wet als regel der dankbaarheid. 

USUS ELENCHTICUS/PAEDAGOGICUS, het gebruik van de wet als overtuiger van 

zonde, die de mens pedagogisch naar Christus voen. 

USUS POLITICUS, het gebruik van de wet in de staat en de politiek, als algemeen 

erkende natuurwet. 

USUS TRIPLEX, drievoudig gebruik van de wet, zie: usus tertius, elenchticus en poli

ticus. 

VICARII DOMINI, plaatsvervangers van de Heer. 
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