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Zondag 23 februari 2014 

 zevende na Epifanie  

 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar 
de kinderdienst gaan. 
 
Verhaal: 
Mier, Merel en Mol gaan met elkaar op vakantie. En 
vooruit, Luis mag ook mee, in de pels van Mol. Ze 

hebben er vreselijk veel zin in. Lekker even 
helemaal eruit! En allemaal leuke dingen doen die 
je thuis niet kunt doen. En dingen niet doen die je 
thuis elke dag moet doen! 
 
Ze vinden een prachtige plek in het bos. Daar 
zetten ze de tent op. 
Maar al na drie dagen hebben ze slaande ruzie. 

Mier loopt te stampvoeten, Mol loopt te briesen, 
Merel pikt iedereen die hem voor de voeten komt. 
En Luis huilt. 
“Zo gaat het niet langer,” moppert Mol, “we 
moeten praten.” 
Ze gaan in een kring voor de tent zitten. 
“Laten we een rondje doen. Ieder kan dan zeggen 

wat hem dwars zit,” stelt Merel voor. 
 
Mier mag beginnen. “Ik heb helemaal geen 
vakantiegevoel. Ik ben de enige die de boel 
schoonhoudt. Nooit eens een van jullie. Ik poets en 
veeg en het enige wat jullie doen is nieuwe modder 
de tent inlopen!” 

Daar heeft Mier gelijk in. Dat doet ze thuis ook 
altijd: poetsen en vegen. Tja – over het 
schoonhouden van de tent hadden ze geen 
afspraken gemaakt. 
 
Nu is Merel aan de beurt. “Ik heb helemaal geen 
vakantiegevoel. Elke dag doe ik de boodschappen. 
Nooit eens een van jullie. En niemand die 

meebetaalt. Al mijn vakantiegeld is op!” 
Daar heeft Merel gelijk in. Dat doet hij thuis ook 
altijd: boodschappen halen. Tja – over de 
boodschappen hadden ze geen afspraken gemaakt. 
 
Nu mag Mol. “Ik heb helemaal geen 
vakantiegevoel. Ik kook nu al drie dagen. Nooit 
eens een van jullie. Ik kook en kook en in vijf 
minuten hebben jullie alles opgegeten en er kan 
geen complimentje vanaf!” 
Daar heeft Mol gelijk in. Dat doet hij thuis ook 
altijd: koken. Tja – over het koken hadden ze geen 
afspraken gemaakt. 
 

Tenslotte is Luis aan de beurt. “Ik heb helemaal 
geen vakantiegevoel. Ik had zo’n zin om met jullie 
mee te gaan. Niemand ziet mij ooit staan, en ik 

was zo blij toen jullie me meevroegen! Maar nu… 

er is niets veranderd. Jullie zien me nog steeds 
niet!” en ze barst opnieuw in snikken uit. Tja – 
over elkaar zien staan hadden ze geen afspraken 
gemaakt. 
 
Wat denken jullie: wat zouden de dieren kunnen 
doen om de ruzie op te lossen…? 

 
In het evangelie horen we vandaag: als je goed 
met elkaar wilt omgaan, moet je afspraken maken. 
 
Lezing uit de torah: Exodus 22,20-26  
 
Acclamatie: refrein van lied 119b (t. Ad. W. 
Bronkhorst, m. Bernard Bartelink) tweemaal 

 
Evangelie: Matteüs 5,33-48 
 
Lied: “Een Jezus sprak…”: lied 537, 3 en 4  
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 
 
Uitleg en verkondiging 

 
Wees dus volmaakt! 
Zegt iemand dat wel eens tegen je: “wees 
volmaakt”? 
“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is.” 
Dat is nogal wat. Ik geef het je te doen. Zie je het 

al voor je? Wij allemaal in de weer om zo perfect 
mogelijk te worden. Hard werken, woekeren met 
onze talenten, voortdurend geven aan goede 
doelen vanwege die arme ‘vreemdeling, weduwe 
en wees’, steeds met onze linkerwang naar onze 
vijand toegekeerd zodat die ook daar een mep aan 
kan verkopen? 
 
Leuk, om de uitspraken uit de Bergrede een beetje 
belachelijk te maken. Volgens mij heeft Jezus ze 
precies zo bedoeld: om een beetje belachelijk te 
klinken. En niet om hele volksstammen neer te 
drukken. Zoals met vorige generaties wel is 
gebeurd en zoals nog steeds in sommige kerken 
gebeurt. Zwaarmoedige, in het zwart geklede 

mensen. Diep doordrongen van het feit dat ze 
nooit volmaakt kunnen worden zoals de HEERE. 
Streng voor zichzelf, hard werken moet en 
genieten mag niet. Soms ook nog oordelend over 
de ander die iets minder hard werkt en iets meer 
geniet. 
 

Vorige week zagen we al: Jezus overdrijft. De hele 
Bergrede door. Natuurlijk doet hij dat niet voor 
niets. Juist met dat overdrijven heeft hij een 
boodschap. Juist door de overdrijving maakt hij 
duidelijk hoe vast we soms zitten. Hoe we niet vrij 
zijn door het denkpatroon waarin we gevangen 
zijn. 
Uit vaste patronen probeert hij ons los te krijgen. 
Uit vicieuze cirkels, uit spiralen naar beneden. 
Zodat we kunnen leven als bevrijde mensen. 
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Hij haakt daarmee aan bij de Torah. Bij het boek 

Exodus, onder andere: het boek van de uittocht, 
de bevrijding. Die bevrijding waarin Gods 
schepping wordt voortgezet. Bevrijding die Gods 
schepping is, telkens opnieuw. 
De bevrijding uit de slavernij van Egypte wordt 
vervolgd in de Tien Woorden. En die worden weer 
vervolgd in de regels, waar we vanmorgen een 

stukje uit hoorden. Omgangsregels. Richtlijnen die 
tot leven leiden, richtlijnen van creatie, van 
schepping. 
En het doel van deze schepping? Dat de wereld tot 
haar bestemming komt. Dat mensen tot hun 
bestemming komen. 
 
De vreemdeling, de weduwe en de wees mag je 

daarom niet onderdrukken, leert ons Exodus. De 
kwetsbare mensen, ook zij mogen tot hun 
bestemming komen. Ook om hun schepping gaat 
het. 
Maar ook, net zo goed, om die van de sukkel met 
een gat in zijn hand. Degene die niet met geld om 
kan gaan en het bij jou komt lenen en die zijn 

mantel als onderpand geeft, hoewel hij ’s nachts 
helemaal niet zonder kan. Hem mag je niet zonder 
geld laten zitten; hem mag je niet zonder die 
mantel laten zitten. 
Zo kun je verder denken. Aan mensen die nog 
dieper zijn gezonken. Mensen als Benno L. Die zijn 
straf heeft uitgezeten. Maar door een soort 

volksgericht dreigt hij opnieuw veroordeeld te 
worden. Angstige ouders willen hem weg hebben 
uit hun stad. 
Vrijwilligers uit de kerken van Leiden gaan hem nu 
begeleiden. Zo vormen ze een sociaal netwerk om 
hem heen. Ter bescherming van kinderen. En ter 
bescherming van hemzelf. Voortdurend zal iemand 
hem begeleiden zodra hij een stap buiten de deur 
zet. Hij heeft er zelf om gevraagd – want ook hij 
wil tot zijn bestemming komen. 
Sommige mensen maken van hun leven een 
puinhoop – maar het doel van Gods scheppende 
werk is om van een puinhoop een nieuw begin te 
maken. “Want ik ben een genadige God”, zegt hij. 
 

Jezus breit hierop voort. Tot goddelijke genade 
roept hij op. Tot goddelijke compassie. “Wees dus 
volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is!” 
Het is goed om te bedenken dat hij het niet over 
perfectie heeft. Alsof het nooit goed genoeg is en 
Jezus er nog een schepje bovenop doet. Hijg, puf. 
In het woord volmaakt, ‘teleios’, zit het woord 

‘telos’: doel. Jezus nodigt uit om tot je doel te 
geraken. Om tot je bestemming te komen. 
Hetzelfde doel als dat van Gods scheppen, van zijn 
creatie die niet eenmalig lang geleden heeft 
plaatsgevonden, maar die voortdurend doorgaat. 
 
Jezus breit hierop voort door te prikkelen. Door te 
overdrijven. Hij zet dingen op z’n kop en daarmee 
zet hij aan tot nadenken. Zodat we ingaan tegen 
datgene wat we geneigd zijn te doen. 
“Ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad 

doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de 

linkerwang toe te keren.” Het is misschien wel de 
beroemdste overdrijving uit de Bergrede. En 
verder: geef wie je iets vraagt. Ga mee met wie 
dat nodig heeft. Ja, zelfs: houd van je vijand! 
Van nature zouden we dit alles niet doen. En 
precies daar gaat het hem om. Om onze 
natuurlijke neiging. En dat we daar vraagtekens bij 

zetten. Je eigen neigingen kritisch onder de loep 
nemen, dat is ‘kind van God’ zijn. Dat is jezelf 
toewijden aan God. 
 
Grappig is, dat hiervóór juist heel andere woorden 
staan. Geen overdrijving, maar het 
tegenovergestelde daarvan. 
“Leg geen valse eed af”, leert de Torah (Leviticus 

19,12). Je zou eigenlijk verwachten dat Jezus nu 
zou zeggen, in lijn met al het andere: “En ik zeg 
jullie, wie alleen al denkt aan het verbreken van 
een eed, heeft dat al gedaan.” Maar nee. Jezus 
zegt dat niet. Hij zegt: zweer helemaal niet. Zet je 
‘ja’ of je ‘nee’ geen kracht bij door een eed te 
zweren. Laat je ja ja zijn en je nee nee. 

 
Het lijkt heel gewoon. Heel vanzelfsprekend. Als 
we ja zeggen, is het ja. Toch? 
Nou ja, misschien niet helemaal altijd. Soms 
zeggen we wel eens ‘ja’, maar trekken ons later 
terug – geen zin, geen tijd, of gewoon té snel ja 
gezegd. En wat doen we dan als we écht ‘ja’ willen 

zeggen en voet bij stuk willen houden? Dan slaan 
we met een vuist op tafel. Dan verklaren we met 
grote nadruk dat het ‘ja’ is. 
 
Ook hier zet Jezus vraagtekens bij. Zoals hij 
telkens doet met een heftige emotie die je 
beheersen kan; die óver je heersen kan. Want je 
bent niet vrij wanneer je dit laat gebeuren. Je 
dwaalt af. Je bent niet op weg naar het “volmaakt 
zijn zoals jullie hemelse Vader volmaakt is”. Je 
komt niet tot je bestemming. 
Wees dus vooral waakzaam, zegt hij. Wees kritisch 
over wat je geneigd bent te doen. Word geen slaaf 
van je eigen automatische reactie, van je eigen 
neigingen. Hoe meer je je automatische reactie 

leert onderscheppen, hoe vrijer je wordt. 
 
En dat volmaakt zijn als God? 
Jezus weet ook wel dat we dat niet kunnen 
bereiken. Maar dat hoeft ons niet te ontmoedigen. 
Kunnen erkennen dat we ‘er nog niet zijn’ is 
misschien wel belangrijker. In de kerkdienst 

krijgen we de gelegenheid onze beperktheid te 
overzien – en om daar Gods ontferming voor te 
vragen. God schept en schept, telkens opnieuw. En 
moedigt ons daarmee aan het te blijven proberen. 
 
Lied: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”: lied 512 
(t. John Newton, vert. Willem Barnard, m. 
Alexander Robert Reinagle) 
 


