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Schriftlezingen: Exodus 22:21-27 en Mattheus 5:33-48 
 
Gemeente van Jezus Christus, 
 
Toen de huidige Amerikaanse president nog in de race was voor de nominatie als 
presidentskandidaat namens zijn partij werd hem eens gevraagd naar zijn favoriete bijbelvers. Ik 
weet niet of u het zich nog herinnert. Zijn antwoord was: oog om oog. Maar hij was vergeten dat 
deze op meerdere plaatsen voorkomt en leek helemaal vergeten te zijn wat Jezus daar over zegt. Dat 
heeft toen tot heel wat gegniffel geleid. Maar voor we een beetje ironisch met elkaar gaan zitten 
doen over wat een vervelende figuur die president toch is en zo onszelf lekker gaan zitten 
rechtvaardigen, moeten we maar snel naar het evangelie gaan.  
 
Want het evangelie van vandaag is behoorlijk ingewikkeld. En de centrale vraag is: Kunnen we de 
dingen die Jezus ons hier voorhoudt wel uitvoeren? Sommige commentatoren bij wie ik las stelden 
ronduit dat deze dingen alleen uitvoerbaar zijn in een ideale, utopische maatschappij. In onze 
maatschappij zijn ze niet uitvoerbaar.  
 
Ze gaan in tegen de logica die hoort bij het leven van elke dag. En niet alleen dat, maar ook omdat de 
praktijk zoveel weerbarstiger is dan het ideaal. Kun je deze teksten wel zomaar op iedereen 
toepassen? Dit zijn hele moeilijke teksten voor mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van geweld. 
Kun je dit wel zeggen tegen de slachtoffers van de aanslag in Hanau? Kun je dit wel zeggen tegen 
mensen die door anderen zijn getraumatiseerd, mensen die misbruikt zijn. Geen weerstand bieden? 
Andere wang presenteren? Dan kan het evangelie nogal wrang en onmenselijk klinken. We moeten 
daarom ook voorzichtig zijn om zomaar lukraak met deze teksten elkaar om de oren te slaan. En toch 
hebben ze ons iets te zeggen.  
 
De achtergrond van Jezus’ uitspraken 
Wat bedoelt Jezus? Ik wil vandaag eerst eens naar de teksten luisteren en vervolgens terugkomen op 
de vragen die ik zojuist stelde.   
 
Vorige week hebben we het begin gezien van Jezus’ kritiek op de Thora en de profeten. En op de 
uitleg die eromheen was ontstaan. We hebben gezien dat het grote ideaal was om meer 
gerechtigheid dan de farizeeën en schriftgeleerden aan de dag te leggen. Het ging om de 
meerwaarde: meer doen dan alleen de regeltjes volgen. Jezus bespreekt in dit gedeelte steeds een 
stelling en zet daar vervolgens zijn eigen interpretatie tegenover. Vandaag wil ik met u nadenken 
over de laatste twee, vanaf vers 38. Die laatste twee antithesen die hebben met elkaar te maken.   
 
Waar verzet Jezus zich precies tegen? Laten we daar eerst eens naar kijken. Het eerste is de regel die 
hij noemt: oog om oog, tand om tand. Wij denken dan misschien al snel aan persoonlijke 
levensinstelling. In de trant van: als iemand mij slaat, dan sla ik terug. Een levensinstelling die velen 
heden ten dage ook nog delen. Maar, let op: die teksten in de Thora gaan oorspronkelijk niet over 
persoonlijke ethiek, maar over een rechtsgang. Het zijn juridische teksten. Eigenlijk zijn het regels 
waarin het juist gaat om eerlijke vergelding. Een oog voor een oog, een tand voor een tand. Als 
iemand een ander beroofd van bijvoorbeeld een rund, dan is die persoon de ander een rund 
schuldig. Oog om oog, tand om tand. Die regel is opgesteld om een eindeloze cirkel van geweld te 
voorkomen. In samenlevingen waar eer zo belangrijk is, is dat heel precair. Daarom deze rechtsregel. 
Om te zorgen dat het met conflict. één transactie, één straf, opgelost is. Dus je zou zeggen: een hele 
redelijke regel. Als de cirkel van geweld wordt doorbroken door een redelijke en eerlijke straf, is dat 
iets goeds.  
 



De andere regel waar Jezus over spreekt is: u zult uw naaste liefhebben. In de context van Leviticus 
gaat dat over mensen van het eigen volk. Het gaat om een leefregel binnen het verbondsvolk. 
Daarom had een bepaalde uitleg er al snel aan toegevoegd: u zult uw vijand haten. Maar dan moet u 
niet denken aan acute haat. Ook dit gaat over de gewone verhoudingen tussen mensen. Je bent de 
mensen van je eigen groep toegewijd, een ander staat toch op tweede plan. Ook iets wat toch ook 
herkenbaar is en logisch lijkt. Je zorg strekt zich eerst en vooral uit naar de mensen van wie je houdt.  
 
Het zijn eigen twee rechtsregels die precies aansluiten bij onze natuurlijke manier van denken. 
Intuïtief voelt het correct. Wat kun je daar nu op tegen hebben?  
 
Het koninkrijk: Jezus’ voorbeelden 
Maar Jezus gaat een stap verder dan dat. Hij geeft daarbij vier voorbeelden. En volgens mij gaat het 
in die voorbeelden niet zozeer om de letter van de regel. Het gaat eerder om het ideaal dat deze 
voorbeelden vertegenwoordigen. Om een levenshouding die daaraan ten grondslag ligt. Jezus neemt 
het voorbeeld van iemand die wordt aangevallen door een ander. De slag op de rechterwang was 
een grove belediging in die tijd en kon ook nog eens fysiek pijn doen. Maar wat is de reactie op 
smaad en geweld die Jezus vraagt? Dat is een totaal onverwachte handeling. Geen vergelding 
zoeken, maar de ander ook de linkerwang toekeren. Dat is ook je andere wang aanbieden om 
geslagen te worden. Dat ging in die tijd totaal in tegen alle logica. Maar ook in deze tijd. Je moet toch 
voor jezelf opkomen? Misschien niet met geweld, maar dan toch in elk geval via de juridische weg. 
Maar Jezus zegt: stel je niet teweer. Verweer je niet, als een ander in de aanval gaat. Het is een 
oproep om af te zien van alle geweld.  
 
Jezus noemt vervolgens het voorbeeld van een rechtszaak. Het onderkleed dat iemand droeg diende 
vaak als onderpand bij het lenen van geld, we lazen dat ook in Exodus 22. Het was echter verboden 
ook het bovenkleed te nemen. Maar Jezus zegt: geef hem ook je bovenkleed. Ondanks dat je weet 
dat de ander daarmee het onredelijke vraagt. Ondanks dat je rechtvaardigheidsgevoel daar tegenin 
gaat. Niet alleen afzien van wraak, maar ook nog toegeeflijk zijn naar wie je kwaad wil doen. De 
andere wang toekeren kunnen we ons misschien ergens nog indenken, maar dit gaat verder.  
 
Dan  dat voorbeeld van dat meegaan van één mijl. Dat komt misschien bevreemdend over. Maar dat 
gaat over Romeinse soldaten. Die konden zomaar een willekeurige burger van straat plukken om hun 
gerief te helpen dragen. Een voorbeeld uit heet evangelie van een dergelijke praktijk is Simon van 
Cyrene, die Jezus moest helpen het kruis te dragen. Met andere woorden: de grove misbruik die de 
bezettingsmacht van de Romeinen maakte  van hun militaire overmacht. Maar Jezus zegt: ga twee 
mijl mee, als er één wordt gevraagd. Jezus verzet zich hier tegen de Zeloten, de Joodse groepering 
die opriep tot actief verzet tegen de Romeinen. Eén van Jezus’ leerlingen wordt ook Zeloot genoemd. 
Voor hem moet dat nog het meest stuitend zijn geweest, want de Zeloten verzetten zich juist actief 
tegen de Romeinen. Elke ware Jood moest zich volgens die groepering niet neerleggen bij de 
Romeinse bezetting, maar daar actief tegen in verzet komen.  
 
Het laatste voorbeeld dat Jezus noemt gaat over armoede. Ook in Deuteronomium 15 wordt een 
dergelijk gebod genoemd. Houd je beurs niet dicht voor een behoeftige. Jezus zet het nog eens 
kracht bij. Geef aan wie iets vraagt. Je kunt daar allerlei reserves bij voelen. Dat kan toch helemaal 
niet? Je kunt niet zomaar geld weggeven, of uitlenen, je moet toch ook zelf kunnen leven?  
 
U merkt wel dat dit veel vragen oproept. Het zijn excessieve opdrachten, het gaat verder dan welke 
wet ook. Het gaat over de dingen die buiten het bereik van de wet vallen. Dat is misschien ook juist 
wel het mooie. Het is een absoluut ideaal, een visioen, een droom, buiten de wet. En toch blijft het 
vragen oproepen. Is het niet gewoon een gebrek aan zelfrespect als je dat zomaar laat gebeuren? Je 
hebt als mens toch je grenzen, en het is belangrijk om die aan te geven? Moet je dan de 



onrechtvaardigheid zomaar laten bestaan? Geen wraak nemen is tot daar aan toe, maar ook nog 
eens toegeven aan een ander? Het lijkt ons wezensvreemd. 
 
Maar in elk geval kunnen we wel constateren dat het niet gaat over dat je als mens over jezelf heen 
laat lopen. Het gaat er niet over dat je stilzwijgend de ander over je grenzen laat gaan. Het is niet de 
houding van een slachtoffer tegenover een dader. Het is een actieve, krachtige levenshouding die 
een ander ook nog eens confronteert met wat hij doet. Want wie een Romeinse soldaat aanbiedt 
toch een mijl extra te lopen, die krijgt van die soldaten misschien een vragende blik, misschien zelfs 
respect. Iemand een andere wang toekeren, dat is een ander zonder woorden vragen: waar ben je 
mee bezig?  
 
Ik kom straks nog eens op terug op de vragen die het gedeelte oproept. Maar laten we eerst kijken 
naar het motief dat daar achter ligt.  
 
Liefde voor de vijand 
En daarmee komen we bij een hoogtepunt van het evangelie. Als er iets uniek is in het evangelie en 
in het christendom dan  is het wel  deze leefregel: heb uw vijanden lief. Ook in die tijd was dat al iets 
ongehoords.  Het is, zoals ik ergens las, het einde van het clandenken. In die tijd leefden velen nog in 
stamverband. En dat betekende leven in verbondenheid met je direct omgeving. De familie gaf 
identiteit, maar ook een stuk veiligheid en levensinvulling. Het onderscheid wat in de mondelinge 
uitleg werd gemaakt tussen de vijand en de naaste was dus een onderscheid wat in die samenleving 
heel duidelijk aanwezig was, iets van de praktijk van alledag.  
 
In onze tijd is dat heel anders, zou je denken. Onze samenleving is veel individualistischer. Iedereen is 
een naaste, toch? Toch zit het groepsdenken volgens mij heel diep. Ook in onze tijd leven mensen 
vaak in hun eigen kring van familie, van vrienden, van gelijkdenkenden. En we kunnen zien hoe ver 
de polarisatie en haat soms gaat. Soms hoor je het zelfs zeggen: eigen mensen eerst. Eerst kiezen 
voor jezelf, je gezin, je familie, en dan pas een ander. Dat is misschien wel de natuurlijke orde. Maar 
Jezus daagt ons uit tot meer dan dat. Heb uw vijanden lief. Het is ook de boodschap voor de vroege 
kerk in een context van vervolging. Wat moeten ze doen onder dreiging van geweld en processen? 
Bid voor hen, zegt Jezus. Heb uw vijanden lief. Misschien is dat waar de vroege kerk zich wel het 
meest in onderscheidde.  
 
Als het gaat over liefhebben, dan gaat het niet over een emotie. Jezus vraagt niet dat we iedereen 
aardig vinden. Liefhebben gaat verder dan dat. Liefhebben is verbonden met het goede doen. Met 
klaarstaan voor iemand zonder iets terug te verwachten. Het is liefde zonder wederliefde. Iemand zei 
eens tegen mij dat vriendschap toch gebaseerd is op een soort voorwaardelijkheid. Je wordt 
vrienden met mensen van wie je kunt verwachten dat ze iets voor je betekenen. Of dat klopt, dat 
vraag ik mij af. Maar het evangelie gaat het om liefde zonder eisen te stellen, zonder voorwaarden.  
 
Voor-wat-hoort-wat is onze intuïtieve manier van denken. Tegenover het één staat het ander. Maar 
Jezus wijst de zeer nauwgezette farizeeën  en schriftgeleerden erop: dat is precies wat de volken 
doen. De heidenen. En de tollenaren. Goed doen voor iemand die goed voor jou is, daar is geen kunst 
aan. Dat is niet meer dan logisch. Maar liefhebben van je vijanden, dat is het grote ideaal dat Jezus 
ons voorhoudt. Misschien in deze tijd wel hét tegengif tegen de groeiende haat in de samenleving. 
Afgelopen week werden we weer opgeschrikt door een aanslag in Duitsland. Juist in deze tijd hebben 
we ook als kerk de opdracht de boodschap van radicale liefde te verkondigen en uit te leven.  
 
En waar gaat het dan uiteindelijk om? Het gaat om werkelijke menselijkheid. En wat is dat? Dat is 
menszijn zoals God het in de beginne heeft bedoeld. Het gaat erom dat het leven goed is, zoals het 
leven onder de Thora goed had moeten zijn. In Leviticus 19 werd het gezegd: wees heilig want ik ben 
heilig. Jezus parafraseert die woorden: wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemelen. Daar gaat het 



om. Mensen zijn geschapen naar Gods beeld. En wij zouden dat moeten weerspiegelen. En wat 
kenmerkt God ten diepste? Misschien is liefde wel een heel belangrijk kernwoord. Gods liefde strekt 
zich uit tot alle mensen. Zou onze liefde daar dan niet aan moeten beantwoorden?   
 
 Overvloediger gerechtigheid  
Jezus becommentarieert de leefregels van de Thora. Ook daar ging het trouwens om het visioen. We 
zagen dat in Exodus 22. God zelf komt op voor de kwetsbare mensen in het volk, maar ook voor de 
vreemdelingen. Het gaat om de gerechtigheid, waar we ook vorige week over hoorden. En dat is hier 
ook in de teksten van de Bergrede. Maar is dat wel haalbaar? De aanwijzingen die Jezus geeft 
moeten we volgens mij niet als wetjes lezen. Maar wat moeten we dan doen? Mogen we ze dan als 
onrealistisch en niet van deze wereld aan de kant schuiven? Dat volgens mij ook niet. Het gaat Jezus 
in zijn verkondiging om het koninkrijk van God. En de woorden die hij spreekt zijn de 
richtingaanwijzers. Ze geven ons aan waar we God kunnen vinden. Ze geven ons aan welke kant het 
op gaat met het koninkrijk van God. Ze geven ons een levensweg aan, om die te volgen.  
 
Deze teksten zijn daarom ook niet bedoeld om schuldgevoelens te creëren voor wie weerstand biedt 
tegen geweld. In politieke en maatschappelijke situaties waarin bevolkingsgroepen in het nauw zijn. 
Deze teksten zijn niet bedoeld om schuldgevoelens te geven voor mensen die maar moeilijk kunnen 
vergeven. Soms gebeuren er dingen in het leven die het schier onmogelijk maken dat mensen 
daarvan genezen worden, laat staan, dat mensen elkaar vergeven. Dat moeten we niet 
onderschatten. Zulke processen vragen om heel veel geduld en heel veel liefde. Deze 
evangelieteksten zijn ook niet bedoeld om dat te frustreren, maar juist om mensen daarin verder te 
helpen. Deze teksten proberen ons een nieuwe werkelijkheid te tekenen, ons een visioen voor te 
houden.  
 
Ja, het zijn woorden die haaks staan op onze werkelijkheid en op hoe wij onze werkelijkheid ervaren. 
En daardoor juist zijn het misschien wel heilzame woorden. Het zijn woorden die onze werkelijkheid 
openbreken. Door het wolkendek van onze menselijk boosheid heen breekt met deze woorden het 
licht van Gods toekomst. Het zijn ook woorden die zelf zijn gebroken op onze werkelijkheid. Jezus, 
het Goddelijke Woord dat mens is geworden, is uiteindelijk stukgebroken op onze menselijke 
werkelijkheid, op de hardheid  van onze harten. Maar het kruis was niet het einde, maar een nieuw 
begin. En zo hebben deze woorden alleen maar aan betekenis gewonnen.   
 
Kunnen Jezus’ woorden ooit vervuld worden? Wie anderen maar onbeperkt geld schenkt, zou 
zomaar aan de bedelstaf kunnen raken. Het is ook belangrijk om daar realistisch over te zijn. Je hebt 
als mens ook je verantwoordelijkheden. In de praktijk is het soms noodzakelijk om voor jezelf op te 
komen. Het is niet verkeerd om als mens je grenzen aan te geven. In de praktijk kun je je 
genoodzaakt voelen, ja, in de praktijk reageer je vaak zonder er eerst over na te denken hoe je zou 
moeten reageren.  
 
Maar deze teksten zetten ons stil, ze zijn een bewustwording. Jezus wijst ons zo de weg naar het 
koninkrijk van God, de toekomst van de wereld. De wereld draait altijd door op de brandstof van de 
wederkerigheid. Maar Jezus wil onze natuurlijke, intuïtieve manier van denken over de wereld 
veranderen. Hij zegt hier eigenlijk: dát is niet de toekomst. Want de liefde zal overwinnen. Dan zal 
het volmaakt zijn. Dat geeft trouwens ook een zekere rust. Dat het nu nog niet volmaakt is. Het 
ideaal van het koninkrijk van God vraagt soms heel veel tijd en geduld. Ook geduld met onszelf.  
 
Jezus zelf ging de weg van de liefde voor de vijand. Hij had ons lief tot het einde. Hij stierf voor ons 
toen wij nog zondaren waren, zegt Paulus. Heb uw vijanden lief, Jezus liet zien wat dat betekende. 
Terwijl wij nog niet naar God vroegen, kwam hij op aarde om ons te verlossen. Ja, misschien is het 
ook  goed dat te bedenken. Ons kunnen en kennen is onvolmaakt. Maar op de weg van Jezus mogen 



wij in alle bescheidenheid proberen hem te imiteren, zoals jonge kinderen alles leren door te 
imiteren.   
 
Slot 
Het gaat in het koninkrijk van God om liefde. Liefde, ook voor mensen die ons geen gunst doen. Jezus 
schetst hier een ideaal van weerloosheid. In de vroege kerk ging men daarin soms zo ver dat men 
zich aangaf voor de misdaad die een ander had gepleegd, zodat misdadigers hun straf ontkwamen. 
Dat gaat nogal ver.  
 
Maar volgens mij proberen de dingen die Jezus hier zegt ons te laten zien dat er meer is, dat er meer 
mogelijk is dan de werkelijkheid die voor ogen is. De cirkel van haat en geweld is niet onvermijdelijk. 
Er kan een einde aan komen. En daarom worden we opgeroepen tot een houding van liefde en 
medemenselijkheid. Haat beantwoorden met liefde. Jezus wil ons met deze woorden juist lokken, 
lokken om op weg te gaan, op weg naar het koninkrijk.  
 
Amen.  
 
 


