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Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
Zoals jullie misschien weten komen er tweewekelijks op dinsdagavond twee groepen tieners bij 
elkaar hier in de kerk om te praten over het geloof, de bijbel, en het leven. Oftewel, er wordt dan 
catechisatie gegeven. Ik mag die groepen leiden dit jaar.  
 
Op de eerste bijeenkomst in oktober speelden we een kennismakingsspel. Om de beurt pakten we 
een kaart van de stapel en beantwoordden we de vraag die daarop stond. Sommige vragen waren 
serieus, andere luchtig, weer andere grappig.  
 
Eén van de vragen op die kaartjes luidde: Hoe krijg je je vader boos? Een beetje een dubieuze vraag 
vond ik eigenlijk, want ik was er niet op uit om de tieners persoonlijke informatie over jullie als 
ouders te ontfutselen. Maar goed, de vraag lag al op tafel, en ik merkte dat ik klaar stond om allerlei 
vergoelijkende opmerkingen te maken zodra de catechisant die deze kaart gepakt had zou vertellen 
hoe boos haar vader kon worden om het een of ander. Maar tot mijn verbazing zei ze, na een poosje 
bedachtzaam gezwegen te hebben: Mijn vader is eigenlijk nooit boos. Ik heb hem geloof ik nog nooit 
boos gezien.  
 
Dat antwoord had ik niet zien aankomen. Het verraste me. Ik voelde bewondering voor deze vader, 
want hoe kreeg hij dát voor elkaar? Nooit boos zijn! Of in ieder geval: niet zichtbaar boos zijn als je 
kinderen er bij zijn. Ik vind dat een enorme prestatie, en ik denk zo maar dat ik niet de enige ben die 
dat vindt.  
 
Want hoe lief onze kinderen ook zijn, en hoe goed je het ook kunt hebben met elkaar, af en toe kun 
je ook wel eens flink boos op ze zijn, of niet? En als je geen kinderen hebt, misschien wel tot je grote 
verdriet, dan geldt hetzelfde vast voor andere dierbaren. Dat je ze bij tijd en wijle liever even niet 
ziet.  
 
Kortom, ik denk de meeste mensen wel eens boos zijn. En als dat terechte boosheid is, dan is daar 
denk ik niets mis mee.  
 
Ik ben benieuwd hoe die boosheid zich bij u/jou uit. Beginnen je ogen vuur te spuwen, ga je slaan 
met deuren, of begin je harder te praten en te schelden?  
 
*** 
 
Waarom vraag ik dat? Omdat onze tekst erover gaat. Over woede, over boosheid, en over de harde 
woorden die er dan gesproken kunnen worden. In vers 22 van ons gedeelte zegt Jezus: 
 
Ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het 
gerecht. Wie tegen hen “nietsnut” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie 
“dwaas” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. (vers 22) 
 



Dat is nogal wat! Dat zijn uiterst scherpe woorden. Je moeten verantwoorden voor de rechtbank 
omdat je boos werd, en lelijke dingen zei tegen je broeder of zuster! Dat gaat wel ver! Toch spreekt 
Jezus daarover. Hij spreekt zelfs over het vuur van de Gehenna, de vuilnisbelt buiten Jeruzalem, waar 
het afval uit de stad verbrand werd. Pas maar op dat je daar niet terecht komt als je zo tekeer gaat 
tegen je broeder of zuster, zegt Jezus.  
 
*** 
 
Een kleine kanttekening bij deze woorden: in de NBV staat: Ieder die in woede tegen zijn broeder of 
zuster tekeergaat. Ik weet niet waarom de vertalers voor deze vertaling gekozen hebben, want het 
gaat hier om ten onrechte, zonder reden boos worden. Dat blijkt uit de meerderheid van de 
handschriften die aan deze tekst ten grondslag ligt, en dat nuanceert Jezus woorden een klein beetje. 
Niet elke vorm van boosheid is verkeerd. Er is ook gerechtvaardigde woede. Denk aan het verhaal 
van de tempelreiniging waarin we Jezus op z’n zachtst gezegd nogal boos aantreffen, met recht en 
reden.   
 
Maar laat deze nuancering er niet toe leiden dat we Jezus woorden relativeren, want daar is mijn 
inziens geen aanleiding voor. Hij gebruikt dan misschien een bepaalde stijlvorm, die van de 
overdrijving, maar dat doet hij niet zo maar voor de grap. Hij doet dat om zijn toehoorders, waar ook 
wij ons toe mogen rekenen, in alle ernst iets heel duidelijk te maken. Denk erom, beheers je, beteugel 
je woede, slik je lelijke woorden in, en ga niet te keer tegen je naaste! Zo werkt dat niet in mijn 
koninkrijk. Zo gaan we daar niet met elkaar om.  
 
Want daar hebben we het over, over het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel. Daar 
spreekt Jezus over. Dat rijk is met zijn komst naar deze aarde aangebroken, en daarmee is een nieuw 
tijdperk begonnen. En daar horen nieuwe regels bij. Of liever gezegd, áángescherpte regels. Want 
Jezus kwam niet naar de aarde om de wet en de profeten áf te schaffen, maar om ze te vervúllen. En 
om alles wat over ons geschreven is, te volbrengen deze laatste dagen. Om de geboden te voldragen. 
(NLB 556) We gaan het binnenkort weer zingen.  
 
*** 
 
Dit sluit aan bij wat Jezus zegt in vers 20. Daar staat:  
 
Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de 
farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.  
 
Nog zo’n scherpe tekst! Onze gerechtigheid moet groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de 
farizeeën. Daarmee wordt bedoeld dat er meer van ons gevraagd wordt dan een houding van leven 
en laten leven. En dat als het mis gaat in de onderlinge verhoudingen, dat er dan meer van ons 
verwacht wordt, dan dat we het principe van oog om oog, tand om tand toepassen.  
 
Jezus vraagt ons om meer te doen dan het gewone. Om niet alleen niet te doden, maar om ook geen 
lelijke woorden te speken over, of tegen, een ander. Om niet alleen geen overspel te plegen, maar 
om ook niet het verlangen naar een ander te voeden. Om niet alleen je naaste lief te hebben, maar 
ook je vijand. Enzovoort. Want in die lelijke woorden die je over een ander spreekt, in het voeden 
van je verlangen naar de ander, in het haten van je vijand, ligt de kiem voor moord, overspel en 
vijandschap.  
 
Met andere woorden, het kwaad moet bij de wortel aangepakt worden. Het moet reeds in de kiem 
gesmoord worden. 
 



En in positieve zin worden we dus opgeroepen om overvloedig goed te doen. Om gunnend en royaal 
te zijn, zoals onze God dat is, in plaats van afgemeten en kil. Om onze vijanden lief te hebben en een 
tweede mijl te gaan. Dat is het gedrag dat past bij het koninkrijk van de hemel.  
 
In Jezus zien we hoe zo’n leven gestalte krijgt. Hij toont ons hoe een leven volgens de regels van het 
Koninkrijk eruit ziet. Hij deed het ons voor. Hij gaf zijn leven, totdat er letterlijk niets meer van over 
was. Hij schonk zijn leven uit, tot de laatste druppel.  
 
In die mate gaat ons dat nooit lukken. Maar dat mag geen reden zijn om niet te streven naar een 
leven volgens de regels van zijn rijk. Jezus vraagt ons om het te proberen. Om onze zinnen erop te 
zetten. Om biddend om kracht, met vallen en opstaan, achter hem aan te gaan.   
 
*** 
 
Dat het hem menens is, blijkt ook uit het slot van ons gedeelte: 
 
Wanneer je je offergave naar het altaar brengt, en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets 
verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, en ga je eerst met die ander verzoenen, en kom daarna 
terug om je offer te brengen. (vers 23, 24) 
 
Stel je voor, je bent een jood, en je leeft in Galilea aan het begin van onze jaartelling. En je besluit op 
een dag om naar de tempel in Jeruzalem te gaan om daar een offer te brengen aan God. En je maakt 
die reis, je komt veilig aan, je hebt een offerdier bij je, en je staat voor het altaar om die heilige rite te 
voltrekken. En ineens schiet het je te binnen: de naam van iemand met wie je in onmin leeft. Ineens 
zie je zijn/haar gezicht voor je.   
 
Wat moet je dan doen, zegt Jezus? Laat het offer voor wat het is, reis als de wiedeweerga terug naar 
huis, en maak het goed met die ander! En dat offer, dat kan wel wachten, dat breng je later maar. 
 
Dat moet schokkend hebben geklonken in de oren van Jezus joodse toehoorders. Dat er met het 
offer in de tempel gewacht kon worden. Dat was ongehoord! 
 
Wat betekent het voor ons? Dat we God pas kunnen aanbidden als we ons verzoend hebben met die 
ander, die lastige ander.  
 
Het kan een onmogelijke opgave lijken. Maar Jezus vraagt het van ons. Hij heeft ons nooit beloofd 
dat het makkelijk zou zijn om hem te volgen. Hij sprak heel realistisch over kruisdragen. 
 
Nogmaals, hij vraagt vanmorgen van ons, om onze vijanden lief te hebben, te bidden voor wie ons 
vervolgen, vriendelijk te zijn tegen allen, en voor zo ver het van ons afhangt in vrede te leven met alle 
mensen.   
 
Met die opdracht worden we op pad gestuurd. Laten we bidden dat hij ons daar de kracht toe geeft.  
 
En laten we ons laten bemoedigen door de wetenschap dat we die weg niet alleen hoeven te gaan, 
maar dat Hij met ons mee gaat.  
 
Of, om het met een zinnetje uit hetzelfde lied dat ik zo-even citeerde te zeggen: 
 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid. (NLB 556: 3) 
 
Zo is het maar net. Amen. 


