
19 februari 2017  9e zondag door het jaar 

Broeders en zusters, is het evangelie voor slappelingen? Voor watjes? Dat zou je wel denken als je die uitdrukking 

van Jezus hoort: als iemand je op de ene wang slaat, keer hem dan ook de andere toe. Moet je dan maar met je 

laten sollen? Mag je niet voor jezelf opkomen? Deze uitspraak van Jezus heeft in de loop van de geschiedenis vaak 

voor irritatie en protest gezorgd. Of mensen negeren dit stukje uit het evangelie gewoon. Wat moeten we ermee? 

Met al onze vragen willen we toch weer echt luisteren naar wat de Heer ons vandaag wil zeggen. Laten we ons 

hart openen voor zijn woord, zijn aanwezigheid.  Erkennen we nu eerste in stilte onze zonden om het mysterie 

van de eucharistie waardig te kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bepaalde Bijbelse regels lijken zo bekend en vanzelfsprekend en toch bots je er in de praktijk steeds weer 

tegenaan. Neem nou: Gij zult uw naaste beminnen als u zelf. Het is een regel die we vandaag in de eerste lezing 

uit het boek Leviticus horen en die ook vaak geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Jezus vond het een erg 

belangrijk voorschrift. Ook in de evangelielezing van vandaag, uit de Bergrede wordt deze regel aangehaald. De 

naaste liefhebben als jezelf. Het klinkt heel mooi, maar iedereen weet dat het in de praktijk niet erg haalbaar is. 

Meestal zullen we toch onze eigen belangen voorop stellen? Of niet? Als je iemand heel sympathiek vind, dan wil 

je wel graag iets voor hem of haar doen, dan hoop je op vriendschap. Maar als iemand je onverschillig laat, of als 

je zelfs een hekel aan iemand hebt? Of als iemand je benadeelt, gereedschap van je leent zonder het terug te 

geven, je bij een aanrijding letsel en schade toebrengt? Kun je dan toch begrip hebben en niet kwaad worden? 

Kun je het vergeven en de ander opnieuw een kans geven? Het is niet gemakkelijk om je eigen boosheid te 

overwinnen en de ander de hand te reiken. 

Jezus haalt een oude stelregel uit het boek Exodus aan: Oog om oog, tand om tand. Iemand met gelijke munt 

terug betalen? In de joodse Bijbeluitleg in de tijd van Jezus werd deze regel niet letterlijk opgevat. Alsof je iemand 

een oog uit mag slaan, als die ander jouw oog blind gemaakt heeft. Zo is die regel niet bedoeld. Het ging eerder 

om een principe van financiële vergoeding: er moest betaald worden om ongeveer de waarde van dat oog te 

compenseren. Het ging om een rechtsregel die rechtvaardigheid probeerde na te streven, zoals dat ook in onze 

tijd nog geldt. Ook wij zijn aansprakelijk voor de schade die wij een ander toebrengen. We kunnen ons zelfs 

verzekeren tegen zo’n wettelijke aansprakelijkheid. Jezus ontkent helemaal niet de waarde van dit soort 

rechtsregels. Het is maar goed dat er wetten bestaan, die de onderlinge verhoudingen tussen burgers regelen en 

waardoor schadevergoeding geclaimd kan worden. Wat Jezus eigenlijk bedoelt gaat niet zozeer over rechtsregels, 

maar meer over een persoonlijke levenshouding: dat je niet steeds op je strepen staat, niet steeds je recht wilt 

halen, maar bereid bent om iets van anderen te verdragen. Geen kwaad met kwaad vergelden, onrecht dat jou 

aangedaan is niet meteen betaald zetten. Je ziet dat al in het klein: als een ander je op boze toon ergens van 

beschuldigt, dan kun je op een even driftige manier jezelf gaan verdedigen. Dan heb je binnen de kortste keren 

ruzie en gaan beide partijen zich verschansen in eigen gelijk. Maar als je rustig blijft en vraagt wat de ander 

bedoelt en laat zien dat je er erover nadenkt en de ander een stap tegemoet komt en bereid bent eventuele 

fouten toe te geven, dan ontstaat er een heel andere sfeer waarin luisteren en overleggen mogelijk blijft. Het gaat 

om een persoonlijke keuze, de wil om de ander altijd als mens te blijven zien ook als die je benadeelt. 

Heel bijzonder gaat dit natuurlijk op voor degenen die wij als onze vijanden beschouwen. Wat moet je met die 

uitdrukking: als iemand je op de ene wang slaat, moet je hem ook de andere toekeren? Ook hier geldt weer dat 

Jezus niet pleit voor pacifisme of voor slapheid of voor het afzien van rechtspraak. Er kunnen situaties zijn van 

geweld tussen landen waarbij jezelf militair verdedigen nodig is, om te voorkomen dat een onmenselijke dictatuur 

aan de macht blijft.  Wie grof onrecht meemaakt mag de hulp van de rechter inroepen om zijn recht te halen. De 

verhoudingen tussen mensen en organisaties vragen nu eenmaal om een regelende instantie. Maar ook bij dit 

woord van Jezus gaat het om de persoonlijke levenssfeer, mijn omgang met de mensen om mij heen in mijn 

dagelijks leven. Kan ik daar de vrede bewaren? Ben ik daar bereid wat onrecht te verduren omwille van de goede 

verhoudingen? Kan ik daar extra inzet opbrengen voor iemand die ik dat misschien niet waard vind? Vrijwilligers 

die zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen merken dat dat niet altijd aardige en beleefde mensen zijn. 



Dan is het wel moeilijk vol te houden met je werk. Het vraagt van je een persoonlijke keuze om kwaad niet 

tegenover kwaad te zetten, maar het kwade te overwinnen door het goede. 

Het is heel gewoon om mensen te geven wat ze verdienen, om aardige mensen vriendelijk te bejegenen en 

vervelende mensen kortaf te behandelen. Wat voor bijzonders doe je als je alleen je vrienden en broeders groet 

of als je alleen houdt van je dierbaren? De meesten van ons zullen dat doen. Maar voor vervelende of oneerlijke 

of hebzuchtige of botte of leugenachtige mensen toch attent en aardig zijn en iets extra’s voor hen doen, dat is 

buitengewoon, dat is meer dan het gewone. Dat is verrassend, daar kijken mensen van op, dat is geen zuinige 

maar een royale, een overvloedige naastenliefde. Mensen die altijd maar verkrampt hun eigen belang voorop 

stellen, zullen merken dat dat niet altijd nodig is, dat er ook goede mensen zijn. Dan heb je ook de kans om 

verhoudingen te veranderen, voorspelbare patronen te doorbreken en mensen beter te leren kennen en 

begrijpen. 

Jezus vergelijkt deze houding van liefde voor je vijanden met de houding van God de Vader. Zon en regen zijn 

beide nodig voor het leven en Hij laat de zon onbeperkt stralen voor iedereen, ook voor degenen die hem niet 

willen kennen of zijn geboden overtreden. Wat een belangeloze liefde! En Hij laat de regen neerkomen om overal 

groei en bloei mogelijk te maken, over goede mensen maar evenzeer over slechte mensen die dat misschien 

helemaal niet verdienen. God is een liefhebbende vader voor rechtvaardigen maar ook voor onrechtvaardigen, 

ook voor degenen die hem niet liefhebben, die hem verloochenen of tegen zijn bedoelingen  ingaan. En wie God 

wil navolgen door ook zo’n overvloedige naastenliefde in praktijk te brengen, die wordt een kind van die 

liefhebbende Vader.  

Wees heilig, want ik de Heer uw God ben heilig, hoorden we in de eerste lezing. Jezus citeert die woorden met 

een variatie. In plaats van ‘heilig’ zegt Hij in het evangelie: Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt 

is. Beide woorden klinken ons wel erg absoluut in de oren: moeten we dan perfect zijn, mag er geen vlekje meer 

op onze ziel zitten? Ik denk dat het daar niet om gaat. Mensen blijven mensen en zullen altijd hun momenten van 

boosheid, irritatie of ongeduld hebben. Het gaat bij die heiligheid en die volmaaktheid om de oprechte bedoeling 

Gods liefde in praktijk te brengen. Daar kunnen we in groeien en onszelf in oefenen. We zullen in dit leven altijd 

op weg blijven, steeds weer opnieuw beginnen. Om een groot hart te krijgen, waar ruimte is voor velen. Om meer 

dan het gewone te doen, om verrassend te zijn in ons meegaan met de ander, om geduldig en barmhartig en 

vergevingsgezind te zijn, zoals de Vader in de hemel dat steeds weer is.  Jezus heeft die woorden van de Bergrede 

volledig in praktijk gebracht. Hij heeft zijn vijanden vergeven en geen kwaad met kwaad vergolden. Hij heeft de 

zijnen tot het uiterste toe lief gehad. Hij heeft laten zien dat het kan, dat vieren wij in de eucharistie, het 

sacrament van de liefde en de zelfgave. Bidden wij dat zijn Geest ons mag leiden en dat deze eucharistie ons de 

kracht mag geven om Hem daarin elke dag te volgen. Amen. 


