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Lied na de preek: Gezang 473 : 1, 2, 5, 6 en 10 
 
 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
De teksten van het evangelie die we vandaag lazen hebben in de loop van de tijd heel wat verwarring 
opgeroepen. Ik weet niet hoe u de teksten zojuist hebt gehoord, maar als je goed luistert dan zegt 
Jezus nogal wat. Het stuit misschien wel een beetje tegen de borst. In het christelijk geloof gaat het 
toch niet om prestatie, niet om goede werken? Alles is toch genade? Juist als protestanten hebben 
wij het vanouds niet zo op goede werken. Dat hebben we als christenen vaak het Jodendom 
verweten: wetticisme en legalisme, alsof het in het Jodendom slechts zou gaan om prestatie om bij 
God in een goed blaadje te komen. En als het in de kerk ging over dingen die je moest doen, ging het 
vaak over wat niet mocht.  
 
Geloof en dingen die van je worden gevraagd, het lijkt voor ons niet zo bij elkaar te passen. Want 
toch juist de kerk is een plaats om even tot rust te komen. In de samenleving wordt al zoveel van je 
gevraagd. Op je werk moet je presteren. Op school is de ene examenperiode nog niet voorbij, of de 
toetsen zijn weer begonnen en je leeft alweer toe naar de volgende examenperiode. In de 
samenleving wordt al zoveel gevraagd: dat je het beste dieet volgt, dat je goed bent voor het milieu, 
goed voor je medemens. Van al dat presteren zou je moe worden, mag je in de kerk niet een keer stil 
zitten?  
 
En past het wel bij de Bergrede? Juist in de zaligsprekingen lazen we dat het koninkrijk van de 
hemelen geen randvoorwaarden kent, het is juist open voor iedereen. Toch? Of stelt Jezus nu weer 
opnieuw voorwaarden?  
Het gedeelte dat we vandaag lazen is eigenlijk het begin van Jezus’ interpretatie van de Thora. 
Volgende week lezen we het slotstuk. Daarom wil ik vandaag met u nadenken over hoe Jezus zich nu 
precies verhoudt tot de Thora. Volgende week denken we na over het liefhebben van de vijand.  
 
Maar de grote vraag is: hoe moeten we deze teksten lezen? Wat bedoelt Jezus wanneer hij zegt dat 
er geen jota of tittel van de wet voorbij gaat? Een jota is het kleinste lettertje in het Hebreeuws en 
een tittel is een versierinkje aan een letter. Niet eens een versierstreepje mag je uitvegen. Velen 
menen daarom dat het evangelie van Mattheus is ontstaan binnen een christelijke gemeente die nog 
sterk georiënteerd was op het onderhouden van de Thora. Juist het Mattheusevangelie is sterk 
gericht op lezers met een Joodse achtergrond, je merkt dat in alles, ook in de accenten die Mattheus 
legt in zijn beschrijving van Jezus. Om Mattheus te begrijpen moet je de echo’s kunnen horen vanuit 
de Thora.  
 
En ook Jezus zelf was natuurlijk een Jood. Hij leefde volgens de leefregels van de Thora, binnen het 
verbond dat God met Israël had gesloten. Ja, Jezus was kritisch over hoe tijdgenoten daarover 
spraken en vooral kritisch over hun hypocrisie. Maar dat paste helemaal in het Jodendom van die 
tijd, alles draaide om de vraag: Wat is de juiste interpretatie van de Thora en de profeten? En zo 
moeten we ook die teksten van Mattheus lezen. Als teksten die ontstaan zijn binnen het Jodendom, 
waar het christendom in die tijd nog deel van uitmaakte. En centraal daarin staat God die de eerste 
stap heeft gezet, door Israël uit te kiezen, met hen een verbond te sluiten. Natuurlijk hadden de 
Romeinen uiteindelijk politiek de touwtjes in handen, maar zij lieten de Joden hun eigen religieuze 
wetten naleven, daar gaat bijvoorbeeld dat ‘overleveren aan het Sanhedrin’ over, even later in de 
tekst.  
 



De sleutel tot het verstaan van deze teksten ligt in het woordje ‘vervullen’. Een belangrijk woordje 
voor Mattheus, we zijn het in de afgelopen diensten al eens vaker tegengekomen. Bij belangrijke 
gebeurtenissen in het leven van Jezus legt Mattheus meteen de link met teksten uit het Oude 
Testament. Nu kun je vervullen van de wet lezen als ‘onderhouden’ van de wet. Dat was wat Jezus 
deed. Maar Mattheus laat zien dat het nog een stapje verder gaat. Jezus vervult de wet op een 
bijzondere manier.  
 
De wet en de profeten worden vervuld doordat Jezus in woord en daad de Thora en de profeten 
ademt. Wie in de wet tussen de regels doorleest ziet daarin dezelfde Geest die Jezus leidde op zijn 
weg. Wie goed luistert, hoort de muziek van de Messias. Wie wil weten waar het nu werkelijk om 
gaat in de Thora, moet goed opletten en kijken naar Jezus. Hij laat zien wat ware gerechtigheid is. 
Wanneer Jezus gedoopt wordt door Johannes horen we het ook: opdat alle gerechtigheid vervuld 
wordt. Mattheus maakt ons er steeds van bewust dat de wet en de profeten ten diepste al over Jezus 
spraken.  
 
Je zou wat Jezus zegt als volgt kunnen parafraseren: ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, 
maar om de wet op te heffen. En dan in de betekenis van op een hoger niveau te tillen. In Jezus krijgt 
de Thora haar zin en betekenis. Gods toekomst krijgt gestalte in het leven van die ene mens. Voor de 
vroege gemeente, maar ook voor veel Messiasbelijdende Joden nu, betekent dat, dat ze nog steeds 
de Thora in detail volgen. Maar tegelijkertijd zien we ook al vroeg in het boek Handelingen dat de 
heidenchristenen daarvan worden vrijgesteld.  
 
Maar toch: geen jota of tittel zal voorbijgaan. Dat dat gaat eerst en vooral over het hart van de Thora 
en de profeten. Ze gaan niet voorbij totdat alles gebeurd is. Dat gaat over wat er met Jezus gaat 
gebeuren, maar dat gaat ook over de verwachting waarin de gemeente leeft. En dat betekent niet 
dat er geen leefregels meer zijn. In onze tekst bespreekt Jezus de Thora en de mondelinge uitleg 
daarvan, zoals een rabbijn dat in die tijd zou doen. En als je dat leest, dan zou je toch schrikken: Jezus 
vraagt niet minder, maar juist meer. Hij radicaliseert de Thora. Ja, Jezus klinkt hier bij vlagen radicaler 
dan de farizeeën. En waar gaat het dan om? Dan gaat het over gerechtigheid.  
 
En gerechtigheid in het evangelie is een heel belangrijk woord. In het Oude Testament is het een 
belangrijk woord. Bij Mattheus heeft gerechtigheid alles te maken met de praktijk van het leven. 
Geloof en leven zijn  bij Mattheus één en hetzelfde. Wij maken daar vaak onderscheid tussen. Tussen 
het ideaal wat we eigenlijk hebben, maar de praktijk die nu eenmaal zo is.  
 
Ik wil vandaag die radicale tekst gewoon laten staan: als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan 
die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zult u het koninkrijk niet binnengaan. Met het oog op 
Gods toekomst komt het erop aan dat we die radicale gerechtigheid leven. Met andere woorden: 
daar is het koninkrijk, waar die gerechtigheid gestalte krijgt. Bij het leven in het koninkrijk van de 
hemel is dus meer nodig dan alleen maar nauwgezet leven volgens de regels. Ja, u hoort het goed: 
meer.  
 
Maar, meer gerechtigheid dan de farizeeën en schriftgeleerden, dat is nogal wat. Want als je in die 
tijd iemand moest aanwijzen die nauwgezet probeerde te leven, dan waren deze groepen mensen 
het wel. De schriftgeleerden waren met niets anders bezig dan voortdurend de wet toe te passen en 
dat te onderwijzen. De farizeeën waren een groep die zeer nauwgezet volgens de Thora probeerde te 
leven. Daarom geloofden ze bijvoorbeeld niet in de opstanding, dat vonden zij niet terug in de letter 
van de wet.  
 
De farizeeën en schriftgeleerden waren kampioen leven volgens de regeltjes. Wij zouden misschien 
nog van hen kunnen leren. Maar het gaat Jezus dus om meer dan dat. Het gaat om meer dan alleen 
de regeltjes. Je moet dat zo zien. Regels geven altijd de grenzen aan. Wanneer je met je kind naar 



een speeltuin gaat staat er soms een bordje met regels bij. Bijvoorbeeld: schoenen uit op het 
springkussen, etc. Regels geven de speelruimte aan. Regels zijn het hek om de tuin. En dat was hoe 
de Thora functioneerde: de Thora was de speelruimte van het verbond. Binnen die grenzen mocht 
Israël in het land met God leven.  
 
Maar, zoals een filosoof eens zei: gerechtigheid is altijd groter dan de wet. Dat klinkt misschien 
abstract, maar dat functioneert ook zo in onze samenleving. Je kunt bepaalde wetten hebben, maar 
vaak doet er zich na verloop van tijd weer een andere situatie voor die vraagt om nieuwe wetten. 
Gerechtigheid is altijd een stapje vooruit op de wet.  
 
Wij verhouden ons misschien wat dubbel ten opzichte van wetten en regels. We houden ons eraan, 
maar als het kan proberen we misschien eens de bocht af te snijden. Al is het alleen maar met 
verkeersregels. Misschien zit dat ook wel heel erg in onze samenleving: proberen de maas in de wet 
te vinden, de regels proberen zo te buigen dat er toch net iets meer nodig is.  
 
Maar wat Jezus nu hier zegt is: Het gaat niet om minder dan de regeltjes. Het gaat dus om méér doen 
dan de regels. Meer doen dan wat van ons wordt gevraagd. Dát doen, wat niet eens wordt gevraagd. 
En dat is een hele nieuwe manier van denken. Ook voor de farizeeën en schriftgeleerden, die 
proberen zoveel mogelijk naar de letter van de wet te leven.  
 
Het is een ideaal met een open einde. Je kunt altijd meer doen, er blijven altijd nieuwe situaties 
waarin onze keuze wordt gevraagd. Het  gaat om volmaakt zijn, net als God, zal Jezus aan het einde 
van Mattheus 5 zeggen. Dat is wat onderdeel zijn van Gods koninkrijk vraagt. Maar, vraagt u zich 
misschien af: hoe ver gaat dat? Die vraag stellen we onszelf volgende week. Maar nu een voorbeeld: 
Wat betekent het dan overvloediger gerechtigheid?  
 
Jezus citeert het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Een wetsregel die trouwens zo ongeveer 
universeel is. Duidelijk ook: je mag niemands leven nemen, tenzij in situaties van bijvoorbeeld oorlog. 
In het Jodendom van die dagen stond op moord in principe de doodstraf. Maar Jezus probeert zijn 
gehoor tussen de regels door te laten lezen. Het gaat om zoveel meer dan alleen moord. Wat zit er 
onder de dingen die gebeuren? Waar komt het vandaan dat mensen elkaar haten en elkaar het licht 
niet in de ogen gunnen? 
 
Jezus wijst met een aantal voorbeelden naar iets dat we allemaal kennen: boosheid. Daar gaat het al 
fout tussen mensen. En daarmee wordt het persoonlijk. Want een moord plegen, dat doen alleen zij, 
die anderen, die mensen die gevangen zitten, de criminelen. Maar boosheid, wie is er nooit eens 
boos?  
 
Geweld is in onze samenleving aanwezig. Gelukkig leven we in een relatief veilige samenleving. De 
slachtoffers van geweld zitten vaak zelf ook dichtbij de bron van geweld. Maar toch is er meer 
geweld aanwezig. En dat begint met onze taal. Boze woorden kunnen anderen pijn doen. Boze 
woorden kunnen mensen uitsluiten. En hoeveel boze taal is er niet. Kijk maar eens op de social 
media. Het lijkt soms haast een online oorlog tussen politieke groepen en mensen die zich met hen 
identificeren. Ook Jezus wijst naar boze woorden. Gewone scheldwoorden die anderen beschimpen, 
kunnen al een bron zijn van geweld, zeker in de samenleving van die tijd, waarin eer een 
familieaangelegenheid was.  
 
Boosheid leidt tot zoveel meer kwaad. Boosheid keert je in jezelf. Wanneer je boos bent kun je daar 
helemaal op gefocust raken. Voor je het weet heb je geen oog meer voor het positieve dat er ook 
gebeurt. Voor je het weet is die ander een vijand geworden. Boosheid kan leiden tot cynisme. ‘Er 
wordt toch niet naar ons geluisterd door de politiek’. Hoe vaak hoor je dat niet? Wie boos is op een 
ander en dat niet uitspreekt kan ermee blijven zitten. En zo stapelt je frustratie op en stolt tot haat.  



 
Maar je mag toch boos zijn?, vraagt u misschien. Paulus zei het toch: Wordt boos maar zondig niet. 
Maar het is zoals ik ergens las bij een Middeleeuwse mysticus: het is heel moeilijk om op een goede 
manier boos te worden. Boos zijn kunnen we allemaal wel, maar dat niet zondigen is moeilijker.  
 
Maar hoe ver gaat dat dan? Jezus neemt een voorbeeld uit de offerdienst. Stelt u zich eens voor. 
Iemand is vanuit Galilea of nog verder weg naar de tempel in Jeruzalem gereisd om te offeren. En 
dan zegt Jezus: ga eerst terug om het goed te maken. Offeren is edel. Een eredienst is mooi en 
belangrijk. Maar maak het eerst eens goed met die ander, met wie je al zo lange tijd een grief hebt. 
Kun je wel voor Gods aangezicht verschijnen als je die ander niet recht aan kunt kijken?  
 
De teksten over oordeel zijn trouwens niet  bedoeld als een soort dreigement. Het gaat over de 
rechtspraktijk van de Joodse samenleving van die tijd. Jezus maakt ons ervan bewust dat we leven 
voor Gods aangezicht. We leven met het oog op de toekomst van God, het koninkrijk, maar hoe 
kunnen we dan met minder toe dan met de gerechtigheid zoals Jezus ons die voorleefde?  
 
Dat vind ik een confronterende vraag. Want in onze samenleving is nogal wat ongerechtigheid. Vaak 
komen we dat tegen als we het wat uitvergroten. Als we bijvoorbeeld denken aan de klimaatcrisis. 
Maar dan is de vraag van de Bergrede van vandaag: wat betekent gerechtigheid concreet? Hoe krijgt 
dat grote ideaal van het koninkrijk vorm in ons leven? En dat is een vraag die u alleen zelf kunt 
beantwoorden.  
 
Bij Mattheus zijn geloof en leven radicaal verbonden. Volgende week gaan we daar nog meer over 
horen. Jezus plaatst alles in het licht van Gods heerschappij over ons leven. En dan gaat het om ons 
hele leven, niet alleen over de regeltjes. Dan komt het erop aan of we werkelijk Jezus volgen. Want 
alleen achter hem aan houden we het vol. Want hij heeft alle gerechtigheid vervuld.  
 
Amen.  
 
 


