
 
Zondag 24 februari 2019 

 zevende na Epifanie 

 
Eerste lezing: Genesis 45,1-11.15 
 
Lied: ‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen’: 
lied 133,1 
 
Evangelielezing: Lukas 6,27-38 
 
Acclamatie: ‘En Jezus sprak: bemin uw vijand ook’: 
lied 537,3 
 
Overweging 
 
Heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie 
haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie 
jullie slecht behandelen… 
Het klinkt mooi. Máár…! 
Je ontkomt gewoon niet aan het ‘ja maar’, 
wanneer je deze woorden van Lukas hoort. 
Woorden uit de zogenaamde ‘veldrede’: terwijl 
volgens Matteüs Jezus een berg op gaat om de 
mensen te onderwijzen, gaat hij bij Lukas juist het 
dal in. Een plaats die vlak is zoekt hij op. Laag. 
Aards. Alsof hij zeggen wil: het woord dat ik je 
geef is niet te zwaar, is niet te hoog gegrepen, jij 
kunt het volbrengen – zoals de oude woorden in 
het boek Deuteronomium het zeggen (30,11-14). 
 
Ja, maar… het is wél te hoog gegrepen en wel te 
zwaar! ‘Als iemand je op de wang slaat, bied hem 
dan ook de andere wang aan’… En zo gaat het 
maar door. Dit doet niemand. Dit gaat te ver. Dit is 
naïef. Dit is toch niet wat in de werkelijkheid 
mogelijk is? 
 
En toch. We lazen ook een stukje uit het Jozef-
verhaal. Een verhaal waarin dit wél mogelijk lijkt. 
Waarin we horen van verzoening. 
Maar aan dat moment gaat heel wat vooraf. Ze is 
er niet zomaar, die verzoening. Jozef heeft er lang 
over gedaan om zover te komen. 
Wanneer zijn broers om graan naar Egypte komen, 
herkent hij ze direct, maar beschuldigt ze van 
spionage. Drie dagen zet hij ze in hechtenis. 
Daarna houdt hij één van hen vast en stuurt de rest 
terug naar huis. Met een opdracht: kom terug en 
breng jullie jongste broer, Benjamin, mee – dan 

komt Simeon vrij. Niet alleen graan geeft Jozef 
hen mee, maar ook eten voor onderweg én het 
geld dat ze voor het graan hadden meegebracht. 
Een goede daad? Of wilde hij de spanning bij zijn 
broers opdrijven? Ze krijgen het in elk geval erg 
benauwd. 
Als ze een tijd later terugkomen en Benjamin 
meebrengen, onthaalt Jozef hen gastvrij. Maar 
wanneer ze terug reizen, wordt de zilveren beker 
van de onderkoning aangetroffen in de bagage 
van Benjamin. Opnieuw keren ze naar Jozef terug. 
Doodsbang zijn ze dat hij Benjamin iets aan zal 
doen. 
 
Jozef speelt een treiterig spel met ze. Zoals zij 
hém destijds verkochten als slaaf, zo brengt hij zijn 
broers nu op het punt dat zij zich als slaven aan 
hem aanbieden. Het is alsof hij het nodig heeft het 
hen betaald te zetten. Of hij zoekt naar wraak; 
naar vergelding. 
Zo werkt het immers in de maatschappij. Zo 
vinden wij toch ook dat het moet gaan? Als 
iemand een misdrijf op zijn geweten heeft, moet 
hij daarvoor boeten. Daar hebben we wetten en 
regels voor, zodat we het recht niet in eigen hand 
nemen.  
Evengoed is dat soms moeilijk. En is het ook niet 
altijd makkelijk ons bij de strafmaat van de wet 
neer te leggen. Een dronken bestuurder die een 
voetganger dood rijdt, krijgt misschien een paar 
jaar celstraf – maar vinden we dat genoeg? Het 
leed dat hij heeft veroorzaakt kan nooit goed 
gemaakt worden. Een man die kinderen misbruikt 
heeft… hoe kan die na zijn straf ooit terugkeren in 
de maatschappij? Moet hij niet voorgoed uit de 
maatschappij geweerd worden? 
 
Bij Jozef lijkt het erop dat hij zijn houding van 
vergelding niet vol kan houden. Al twee keer is hij 
in tranen uitgebarsten. Vandaag gebeurt het voor 
de derde keer. Hij laat zijn masker van barse 
onderkoning compleet varen. Hij valt zijn broers 
om de hals en wil van vergelding niet meer weten. 
Hij duidt het wrede handelen van zijn oudere 
broers zelfs als door God gewild – want daardoor 
was er nu voor hen allen uitkomst uit de 
hongersnood. 
 
Het is Jozef die de woorden van Jezus op dit 
moment in praktijk brengt. Hij heeft zijn vijanden 
lief. Hij keert de andere wang toe. Hij geeft zonder 
iets terug te verwachten. Hij schort zijn eigen 
oordeel op. Hij vergeeft zijn broers nog voordat ze 



hem daarom hebben gevraagd. 
Prachtig natuurlijk, dit verhaal. En het leent zich 
fantastisch voor een gemeentemusical. Maar hoe 
realistisch is dit? Zó kunnen we de maatschappij 
toch niet organiseren? Straf is toch nodig, niet 
alleen als genoegdoening voor de slachtoffers, 
maar ook om te fungeren als afschrikking? 
 
Iemand die hierover heeft nagedacht is Beatrice de 
Graaf. Als hoogleraar Geschiedenis van de 
Internationale Betrekkingen heeft ze zich 
gespecialiseerd in kennis van terrorisme en 
veiligheid. Ze zoekt een antwoord op terrorisme. 
Een antwoord dat verder gaat dan extra 
beveiliging op alle fronten. En zij grijpt daarvoor 
terug op Augustinus.  
Ook in zíjn tijd waren er terroristische aanslagen. 
Hoe moest je daar als christen mee omgaan? 
Augustinus heeft het in zijn antwoord hierop over 
de ‘grote’ en de ‘kleine’ strijd. De kleine strijd is de 
strijd om veiligheid in je aardse omgeving. Maar 
die kun je nooit voor 100% bereiken. En die is ook 
niet de belangrijkste. Die moet gekleurd worden 
door de grote strijd: de strijd tegen het kwaad in 
jezelf. En dat kwaad, dat is bijvoorbeeld de drang 
tot vergelding. De roep om wraak. De gedachte: 
éérst moet iemand boete doen, de schade 
herstellen, de rekening vereffenen en daarna kan 
er pas sprake zijn van verzoening, van een nieuw 
begin… 
In plaats daarvan predikte Augustinus een heilige 
strijd voor liefde en verdraagzaamheid. De strijd 
om te blijven geloven in het einde van het kwaad. 
Hij heeft er vast voor verwezen naar de woorden 
uit Lukas. “Heb je vijanden lief, wees goed voor 
wie jullie haten…” 
 
Maar nogmaals: kan dit? Is het realistisch? Of is dit 
iets van tóen – van Jezus, van Augustinus – maar 
zeker niet meer van nu…? 
 
En toch: het gebeurt. Ook nu. Een indrukwekkend 
voorbeeld van nu wil ik noemen. Mohamed El 
Bachiri. Bij de aanslagen in Brussel op 22 maart 
2016 verloor hij Loubna, zijn vrouw. Hij blijft achter 
met drie zoons van tien, acht en drie jaar oud. 
Zijn gedachten zijn opgetekend in het boekje ‘een 
jihad van liefde’. Geweldig boekje, zeer het lezen 
waard. Het is een gedicht. Hij vertelt over hoe zijn 
leven kapot is gemaakt nu Loubna er niet meer is. 
Over zijn verdriet en dat van zijn kinderen. Hij 
beschrijft een gesprek met zijn kinderen: 
“‘We zijn allemaal broeders,’ zeg ik. 

‘Is iemand die zoiets doet ook een broeder?’ 
‘Ja, dat is ook een broeder, maar een broeder die 
een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij 
je broeder, ook al heeft hij het allerergste gedaan.’ 
Ze zijn kwaad, ze willen wraak. Ik zeg: ‘Als je 
iemand doodt of met geweld reageert, dan maak 
je dezelfde fout als hij. Dan verlaag je je tot zijn 
niveau. Jullie zijn beter dan dat.’” 
 
Over de grote en de kleine strijd heeft hij het, net 
als Augustinus. De grote en de kleine jihad. Jihad 
betekent ‘inspanning’. De grote jihad, dat is de 
inspanning tegen je hartstochten, je driften. En hij 
schrijft: 
“Ik zweer dat ik dit onrecht zal beantwoorden, als 
eerbetoon aan wie Loubna was en voor altijd zal 
zijn, uit achting, bewondering en liefde voor al 
mijn mensenbroeders en -zusters, ongeacht hun 
religie, geloof, afkomst of seksuele geaardheid. 
In de beproeving die ik moet doorstaan voel ik me 
meer ‘jihadist’ dan de grootste strijder. Ik ben een 
jihadist van de liefde. Vraag me niet om te haten, 
nog liever zou ik sterven!” 
 
De vraag die Lukas vandaag stelt, is: zou ik dit 
kunnen? Zou ik in deze situatie zo kunnen 
reageren als hij? Me niet weerbaar, maar 
kwetsbaar opstellen? Er in geloven dat liefde het 
enige antwoord is dat echt iets verandert – en die 
liefde ook werkelijk dóen? 
 
Muziek: H. Heron, slow 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 
992 
1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen 


